
ELKE BLOEM TELT

HET INSECTICIDE VOOR DE SIERTEELT 
DAT VEILIG ÉN DIRECT WERKT

PEDIMENT 
® 

ACUTE HULP BIJ LUIZEN

NIEUWE NAAM



Luizen? Daar wilt u natuurlijk vanaf. Het liefst zo snel mogelijk. 
En op een gewasveilige manier. Pediment biedt u die combinatie. 
Pediment werkt namelijk op basis van de unieke actieve stof 
Pirimicarb dat al jaren bekend staat als een selectief luizenmiddel 
met een zeer snel knock-down effect. Het werkt dus direct. Daarbij 
is Pediment een zeer goede afwisselpartner en past het perfect 
in geïntegreerde programma’s van diverse bladluissoorten voor 
sierteelten onder glas en in de vollegrond. Een win-win situatie. 

PEDIMENT 
VOOR EEN ACUTE 
KNOCK-DOWN VAN LUIZEN

Pediment is verkrijgbaar als granulaat en als rookontwikkelaar speciaal voor de 
sierteelt. Met name de dampwerking zorgt ervoor dat ook bij dichte gewassen 
luizen wordt bestreden tot diep onderin in het gewas. Met Pediment heeft u een 
middel in handen voor acute hulp bij luizen. 

Effectieve producteigenschappen in sierteelt

Actieve stof 500 g/kg Pirimicarb

Formulering Wateroplosbaar granulaat

Actieve stoffen groep Carbamaten, IRAC-Groep 1A

Blootstelling aan actieve stof Contactwerking, via opname vanuit blad en dampwerking

Werkingsmechanisme Bij blootstelling aan Pirimicarb wordt ingegrepen op het 
zenuwstelsel van de luis, deze verkrampt en verlamd wat 
leidt tot de dood

Verdeling Translaminaire verdeling in het blad

Verpakkingsgrootte 1 kg
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De temperatuur voor beste dampwerking

Door de knock-down werking worden zuigschade, honingdauwproductie en een 
eventuele virus overdracht direct stop gezet.

Vanaf 15 °C zijn de omstandigheden voor Pediment gunstig om een goede 
dampwerking te krijgen en daarmee een snelle knock-down. Bij temperaturen 
>30 °C zullen kleine druppels te snel verdampen, nog voor ze het gewas hebben 
bereikt. Daarom bij deze omstandigheden liever niet spuiten en bij hoge 
temperaturen een grove druppel gebruiken.

Teelt Werkzaamheid 
getoetst

Dosering Max. 
dosering

Max. toepassingen Interval

Bloembol- en 
bloemknolgewassen Bladluis 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 dagen

Bloemisterij Bladluis 0,05% 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 dagen

Boomkwekerij Bladluis 0,05% 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 dagen

Vaste plantenteelt Bladluis 0,05% 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden

Openbaar groen Bladluis 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 dagen

5 °C 8 °C 12 °C 15 °C 18 °C 21 °C 24 °C 27 °C

Ongunstig Optimaal

De werking van Pediment
• Contactwerking: zorgt voor snelle knock-down
• Translaminaire verdeling: via opname in het blad worden luizen die  
 aan de onderkant van het blad zitten ook bestreden
• Dampwerking: actieve stof kan tot diep in dichte gewassen doordringen



Pediment bevat pirimicarb en werd voorheen door Syngenta verkocht onder een andere merknaam.
Syngenta Crop Protection B.V., Postbus 512, 4600 AM  Bergen op Zoom. 
Tel. 0164 225 500, www.syngenta.nl.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

Zeer selectief en goed integreerbaar
Pediment heeft een zeer goede werking op de belangrijkste bladluissoorten in de 
sierteelt. Bovendien is het goed integreerbaar en spaart het de meeste belangrijke 
biologische bestrijders in de sierteelt of heeft het in ieder geval een beperkt effect. 
Hierdoor kan Pediment goed ingezet worden in geïntegreerde programma’s.

Bladluissoort Gevoeligheid

Aardappeltopluis Macrosiphum euphorbiae +

Boterbloemluis Aulacorthum solani +

Gele rozeluis Rhobdobium porosum +/–

Groene perzikluis Myzus persicae +/–

Groene slaluis Nasonovia ribisnigri +

Katoenluis Aphis gossypii –

Melige koolluis Brevicoryne brassicae +

Tabaksperzikluis Myzus nicotianae –

Zwarte bonenluis Aphis fabae +

Pediment in het kort
• Werkt op vele in de sierteelt relevante bladluissoorten 
• Heeft een snelle knock-down werking
• Door dampfase zeer diepe werking ook bij dichte gewassen
• Is ook zeer effectief bij hoge temperaturen
• Kan zonder problemen gecombineerd worden met de inzet van   
 biologische bestrijders 
• Bereikt ook luizen aan de onderkant van het blad door translaminaire  
 verdeling in het blad en dampwerking
• De formulering is zacht voor het gewas
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