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• In alle granen
• Alleen of in menging
• Tegen septoria, roesten, bladvlekkenziekte, witziekte …
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Simveris® 
De eerste barrière tegen ziekten

Simveris® 
In alle granen

Simveris® vertegenwoordigt een nieuwe oplossing voor de vroege bescherming van de granen. 
Simveris® positioneert zich als de eerste barrière tegen de ontwikkeling van de belangrijkste bladziekten zoals :
	 •	septoria,	gele	roest	en	bruine	roest	in	tarwe,	spelt	en	triticale
	 •	dwergroest,	bladvlekkenziekte	en	witziekte	in	gerst
	 •	kroonroest	in	haver
	 •	bladvlekkenziekte	en	bruine	roest	in	rogge

Dankzij zijn erkenning in alle granen en zijn breed werkingsspectrum past Simveris® gemakkelijk in alle schema’s en vereenvoudigt zo de bespuitingen en 
het beheer van de stocks ( gebruik van hetzelfde product voor alle granen op het landbouwbedrijf ).

Tarwe
( winter en zomer )

Gerst 
( winter en zomer ) Spelt Triticale Haver

( winter en zomer ) Rogge
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Simveris® 
Alleen of in menging

Uit talrijke resultaten blijkt dat Simveris® een bescherming van hoog niveau 
biedt met of zonder partner.

Simveris®	0,7	l/ha
(	70	%	van	de	dosis	)

Simveris®	0,7	l/ha
+ Kumulus®  WG 2,7	kg/ha

Simveris®	0,7	l/ha
+ Bravo®	0,7	l/ha

Triazolen + chloorthalonil	
kant en klaar product

(	65	à	70	%	van	de	dosis	)

BASF	proeven	(	n=14	)	-	Frankrijk	2017	en	2018.	Eerste	behandeling	van	een	programma	of	eenvoudige	behandeling.	
Ziekte	aantasting	in	onbehandeld	:	63	%	septoria	en	91	%	bruine	roest.	Opbrengst	van	het	onbehandelde	perceel	:	8.190	kg/ha.

BASF	proeven	(n=11)	-	Frankrijk	2014.	Eerste	toepassing	(T1)	van	een	programma	met	twee	behandelingen	(	zelfde	T2	).
Aantasting	in	onbehandeld	:	43	%	gele	roest,	91	puistjes	van	bruine	roest	en	61	%	septoria.	
Opbrengst	van	het	onbehandelde	perceel	:	7.125	kg/ha.

BASF	proef	2019	-	België	-	Mignault	-	Foto’s:	20/06/2019	-	Varieteït	:	Anapolis.	Eerste	behandeling	(T1)	van	
een	programma	met	twee	behandelingen	(	zelfde	T2	).	Opbrengst	van	het	onbehandelde	perceel	:	9.523	kg/ha

Septoria-aantasting	
op 3de	blad	:	26	%	
	(	werking	:	73	%	)

Septoria-aantasting	
op 3de	blad	:	45	%	
	(	werking	:	54	%	)

Septoria-aantasting	op 
3de	blad	:	99	%

(	waarneming	op	25/06	)

73 
79 78 75 

98 99 99 100 

1.928 2.126 2.158 2.051 

Onbehandeld
Schema met 

Simveris®	1	l/ha	
als eerste behandeling

Schema met 
Opus® Plus	1,2	l/ha	

als eerste behandeling

Meeropbrengst+ 3.161 kg/ha

Meeropbrengst+ 3.243 kg/ha

Werking	tegen	septoria	(%)	
14 proeven 

Werking	tegen	bruine	roest	(%)
1 proef 

Meeropbrengst	(kg/ha)	
14 proeven 

3.180 3.101
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Simveris®	0,75	l/ha
(	75	%	van	de	dosis	)
+ Bravo®	0,75	l/ha

Triazolen + chloorthalonil	
kant en klaar product
(	75	%	van de dosis )

Werking tegen
gele	roest	(%)	

6 proeven

Werking tegen 
septoria	(%)	
11 proeven

Werking tegen 
bruine	roest	(%)	

2 proeven 

Meeropbrengst	(kg/ha)	
11 proeven 
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Simveris® 
Tegen septoria, roesten, bladvlekkenziekte, witziekte …

Simveris® 
Positionering in granen

Simveris® bestrijdt de belangrijkste vroege ziekten in granen.

Simveris® (toelatingsnummer 10817P/B) bevat 90 g/l metconazool. Bufferzone: het etiket van het product en de regionale regelgeving raadplegen. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Verantwoordelijke uitgever : BASF Belgium Coordination Center Comm V, Agricultural Solutions, Bâtiment E/F, Drève Richelle 161 boîte 43, 1410 Waterloo.

BBCH schaal 

Ideaal moet men Simveris® positioneren als eerste 
behandeling tussen het stadium 1ste knoop ( BBCH 31 ) en 
2de	knoop	(	BBCH	32	)	van	het	gewas,	alleen	of	in	menging	
met een ander triazool of een fungicide met een andere 
werkingswijze.

In	tarwe,	spelt,	triticale	en	rogge	kan	Simveris® vanaf het 
stadium 1ste knoop tot aarvorming toegepast worden ( BBCH 
31	tot	59	).

In gerst kan Simveris® vanaf het stadium 1ste knoop tot baarden 
zichtbaar	ingezet	worden	(	BBCH	31	tot	49	).

Maximum	1	l/ha	en	één	toepassing	per	teelt.

Septoria Gele roest Bruine roest Dwergroest Bladvlekkenziekte Witziekte

Simveris® 1	l	/ha
alleen of in menging

met een partner
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