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AGRISUC  
Agrisuc is een suikerwateroplossing. Deze oplossing is samengesteld uit 

verschillende suikers, dextrose/ fructose en sacharose. Agrisuc levert een 

positieve bijdrage aan de effectiviteit van uw chemische gewas- 

beschermingsmiddelen. Met het toedienen van Agrisuc aan de spuit- 

oplossing, zal een verdunde hoeveelheid aan suikers opgelost worden. Bij 

het behandelen van het gewas met de oplossing, zal dit eveneens bedekt 

worden met suiker. De suikers hebben een aantrekkende werking op de 

insecten die een schadelijke werking hebben op het gewas. 

 

 

Werkzaamheid  Verpakking & inhoud 

Doordat de schadelijke insecten zich mobiliseren, 

en van het suiker zullen gaan eten, zullen ze in 

hogere mate blootstaan aan de inwerking van het 

chemische middel. Hierdoor kan het 

dodingspercentage onder deze insecten hoger 

komen te liggen. Hierdoor is het mogelijk 

effectiever op te treden tegen schadelijke insecten 

zelfs als die een teruggetrokken bestaan leiden 

zoals bijvoorbeeld trips in bloemen. 

 Agrisuc wordt geleverd in cans met een inhoud 

van 5 liter.   

Dosering bedekte teelt: 100 cc. (0,1%) tot 200 cc. 

(0,2%) per 100 liter spuitvloeistof. 

Dosering onbedekte teelt: 300 cc. (0,3%) tot 400 

cc. (0,4%) per 100 liter spuitvloeistof. 

 

   

Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 

Cans bewaren op een donkere, koele plaats (15°C- 

18°C). Na het openen van de cans dient de 

suikeroplossing direct gebruikt te worden, de 

houdbaarheid is te beperkt voor verdere opslag.  

 Agrisuc dient te worden gedoseerd per 100 liter 

spuitvloeistof. Voor toepassen gebruik maken van 

de reguliere spuitapparatuur. Direct na het 

toedienen aan de spuitoplossing de behandeling 

starten. Stem dosering af in relatie tot de werking 

van beschermingsmiddel. Raadpleeg het etiket 

en/of overleg met uw adviseur.  

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 

Preventief - - - - 

Licht curatief - - - Raadpleeg etiket 

en/of uw adviseur 

Zwaar curatief - - - Raadpleeg etiket 

en/of uw adviseur 
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