Selon®
De standaard in uien
Toepassing Selon®
Sinds een aantal jaren wordt Selon in uien toegepast
als bladmeststof en groeistimulator. Selon is ontwikkeld door Mandops en gedurende een aantal jaren
getest door importeur Agro Crop Care, in samenwer-

Wekelijks 1 ltr./ha toevoegen aan de
fungicide bespuiting.

king met Agrarisch Onderzoekcentrum Innoventis.

Starten vanaf de eerste fungicide
bespuiting.

Selon geeft een …
■ Hogere opbrengst en rendement
■ Grovere maatsortering

Voor meer informatie
over Selon, vraag er naar bij

Laatste bespuiting bij begin strijken
van het gewas.

■ Optimale opname via blad en wortels

■ Mengbaar met alle gangbare gbm
■ Bus goed schudden voor gebruik
■ Toevoegen tijdens vullen van de tank

■ Betere gewasstand
■ Langer groen gewas
■ Betere weerstand tegen schimmelziekten
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Heyboer BV is een gerenommeerd bedrijf dat actief is in
gewasbescherming, zaaizaden en specifiek loonwerk.

Selon is een product van Agro Crop Care.
® geregistreerd handelsmerk Mandops (UK) Linited

Heyboer BV is leverancier van een breed assortiment aan
gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare meststoffen en
zaaizaden aan boer en tuinder. Heyboer BV staat voor een
uitstekende service en een intensieve teeltbegeleiding, met
advies op maat. In haar loonwerk tak is Heyboer BV sterk
gespecialiseerd in spuiten, zaaien, planten en oogsten van
o.a. uien, wortelen, witlof en bloembollen, zowel in gangbare
teelten als in biologische teelten.
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Selon is jaren getest door importeur Agro Crop
Care, in samenwerking met Agrarisch Onder-
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De voordelen van Selon …
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Uit deze onderzoeken en ervaringen is op een

■ Hogere opbrengst en beter rendement
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Selon de opbrengst, sortering en de weerstand
in de plant tegen ziekten (o.a. valse meeldauw)
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Gemiddelde van 5 proeven 2003.

■ Een grovere maatsortering
■ Een betere gewasstand

aanzienlijk verbeteren.

■ Een langer groen gewas
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2002 5,7 ton =
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2003 4,3 ton =
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2004 5,1 ton =
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