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Geachte fruitteler,
Regalis® Plus heeft sinds 2019 een erkenning in de voorbloei in appel en peer (BBCH60).
Proefresultaten in appel hebben aangetoond dat een optimale vruchtzetting wordt bekomen met
een eerste toepassing net vóór begin bloei, gevolgd door een 2e toepassing drie weken na volle bloei
(dosis 2x 1kg/ha standaardboomgaard). Deze strategie, aangevuld met Promalin® rond volle bloei, is
zeker aangewezen op percelen in beurtjaar, na vorst of op sterk groeiende percelen.
Regalis® Plus heeft ook een erkenning in aardbei (junidragers en doordragers).
Ter ondersteuning van onze groeiregulator Regalis® Plus organiseert BASF ook voor dit seizoen een
actie met een nietjeshamer (type Rapid R19 Ergonomic).
Hoe kan u aan deze actie deelnemen?
Vul de achterkant van deze brief volledig in en stuur de brief naar BASF BELGIUM Coordination
Center CommV. – Crop Protection – Bâtiment E/F - Drève Richelle 161 Bte 43 – 1410 Waterloo of u
kan deze mailen naar agro-be@basf.com samen met een copij van uw leveringsbon of factuur van
Regalis® Plus.
Na ontvangst van uw volledig ingevuld formulier en leveringsnota of factuur zal U de overeenkomstige
nietjeshamer(s) ontvangen.
•

Eén nietjeshamer per 15 kg (10 verpakkingen).

•

Voor deze actie komen enkel fruittelers in België in aanmerking.

•

Deze actie is geldig tot 31 december 2020 of tot uitputting voorraad.

Wij wensen U veel succes in het komende teeltseizoen met de gewasbeschermingsmiddelen van
BASF en hopen zo snel mogelijk uw antwoordkaart te mogen ontvangen.

Ben Vorstermans
Crop Manager Fruit

Valerie Frankard
Marketing Manager

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Meer informatie over hoe BASF uw persoonlijke gegevens verwerkt vindt u op onze website
www.agro.basf.be . U kunt ook op elk ogenblik uw persoonlijke gegevens doen verwijderen uit onze databank. voor dit kunt u schrijven naar agro.gdpr.be@basf.com.

Antwoordkaart actie Regalis® Plus 2020
Naam

Aantal ha appel

Ha

Voornaam

Aantal ha peer

Ha

Straat
Nr
Postcode
Gemeente

In welke teelt gebruikt U Regalis® Plus ?
Met welk doel gebruikt U Regalis® Plus ?

appel / peer / aardbei*
groeiremming / vruchtzetting *

Aan welke dosis gebruikt U Regalis® Plus ?

2x 0.5kg/ha /
2x 1.25kg/ha /
ander*

*Schrappen wat niet past

E-mail
Tel
GSM

Actie geldig tot 31 december 2020 of tot uitputting voorraad. Actie enkel geldig in Belgïe. Gebruik
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
Regalis® Plus, erkenningsnummer 10293P/B, bevat 10% prohexadion. Gedeponeerd handelsmerk
BASF. Promalin®, Erkenningsnummer : 7349P/B. Gedeponeerd handelsmerk van Valent BioSciences
Corporation.

GRATIS 1 nietjeshamer
per 15 kg Regalis® Plus

