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Waarom hulpstoffen gebruiken?
Gewasbeschermingsmiddelen zorgen voor een 

optimaal teeltresultaat. Het is belangrijk dat het gewas

beschermingsmiddel op de juiste plek in het gewas 

terechtkomt. Elke druppel moet een schot in de roos 

zijn. Het combineren van de juiste hulpstof met uw 

gewasbeschermingsmiddel helpt hierbij. Hulpstoffen 

zijn toe te passen bij zowel ziekte als plaagbeheersing, 

maar ook bij groeiregulatie.

Syngenta hulpstoffen voor de sierteelt
Syngenta heeft een aantal hulpstoffen specifiek voor  

de sierteelt gewassen ontwikkeld. De keuze voor een 

hulpstof is maatwerk. Elke hulpstof heeft specifieke 

eigenschappen die in combinatie met de juiste gewas

beschermingsmiddelen voor een optimaal teeltresultaat 

kunnen zorgen. 

ONZE HULPSTOFFEN VOOR DE SIERTEELT

Welke hulpstof past bij uw toepassing?
Soms kan het lastig zijn om de juiste keuze voor een hulpstof te bepalen. 

Daarom hebben wij de ‘hulpstoffenzoeker’ ontwikkeld die u kan helpen 

de juiste keuze voor een hulpstof te maken. Deze handige tool is te 

vinden op ons Expert Center op de Syngenta website:  

www.syngenta.nl/expert-center/hulpstoffen

 – Ontwikkeld voor verbeterde opname van daminozide  

in sierteeltgewassen 

 – Opvolger van Atplus™ UCL1007

 – Zacht voor het gewas – breed inzetbaar in diverse gewassen

 – Vloeibare formulering 

 – Assist M36 bestaat voor 80% uit veresterde raapzaadolie en  

voor 20% uit emulgatoren om de olie in water te kunnen verdelen

 – Verhoogt de opname van veel werkzame stoffen

 – Verbetert de indringing in het gewas

 – Verlaagt de drift van spuitdruppels

 – Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof

 – Verbetert de bevochtiging van het blad 

 – Verhoogt de opname van veel werkzame stoffen 

 – Is zacht voor het gewas 

 – Elasto G5 is een makkelijk met water te mengen hulpstof
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