
Percival®

Uiterst efficient tegen legering 

Opbrengst en kwaliteit verzekerd 

Flexibel in gebruik

De versteviger in granen 
die het weer niet vreest!
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Percival® : de versteviger in granen die het weer niet vreest! 

Percival® : uiterst efficient tegen legering

Percival® hangt  we in ig  af  van de 
weersomstandigheden. Het mag gebruikt 
worden vanaf 5°C ( minimale t° ) tot 25°C 
( maximale t° ) met een optimale werking 
tussen 8°C en 25°C.

Percival® is actief zelfs in afwezigheid 
van licht. 

Percival® werkt snel en verzekert een 
langdurige werking. 

Percival® is een combinatie van:
•  twee complementaire actieve stoffen, 

prohexadion-calcium (ook in Medax® 
Top) en trinexapac-ethyl

•  ammoniumsulfaat dat de werking 
bevordert

•  formuleringsadditieven die de toepassing 
en de werking verbeteren. 

Dankzij zijn unieke samenstelling en 
innoverende formulering is Percival® zeer 
doeltreffend tegen legering in granen. 

Schematische voorstelling van  
een Percival® granulaat
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Onbehandeld

Percival®

Product type  « Cycocel® »

40 % 
Ammoniumsulfaat 

47,5 % 
Formuleringsadditieven 

12,5 %  
Actieve stoffen 

40% prohexadion-calcium  
60% trinexapac-ethyl

Percival® 
maximale doeltreffendheid  

tegen legering !

Proef BASF – Mignault 2016
Toepassing van de producten 

in het stadium aar 1 cm - oprichten
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Percival® : opbrengst en kwaliteit verzekerd

In wintertarwe: Percival® toegepast in het stadium einde uitstoeling – aar 1 cm, vermindert sterk het 
legeren (gemiddelde reductie van 50 %) en heeft een positieve invloed op de opbrengst (gemiddeld meer 
dan 5% extra opbrengst in geval van legering).  

Naast een verzekerde opbrengst biedt het minder legeren een financiële meerwaarde 
omdat legeren de kwalititeit van de oogst doet afnemen ( problemen met mycotoxinen, 
schot ), hogere droogkosten en tijdverlies bij de oogst veroorzaakt. 

In wintergerst: twee behandelingen op basis van groeiregulatoren en fungiciden zijn noodzakelijk om 
tegelijkertijd het legeren en halmbreuk tegen te gaan. In deze omstandigheden, zijn Medax® Top in het 
stadium 1ste- 2de knoop gevolgd door Percival® in het stadium laatste blad, samen met fungiciden met 
breed werkingsspectrum, zeer doeltreffend met regelmatig een zeer belangrijke meeropbrengst ! 

 

 
Medax® Top gevolgd  

door Percival®
Meeropbrengst van 1.241 kg/ha 

in vergelijking met onbehandeld !

 
Onbehandeld

Proef BASF – Mignault 2017 – Foto’s : 19/06 
Medax® Top 0,8 l/ha toegepast in stadium 1ste-2de knoop. 
Percival® 0,75 kg/ha toegepast in stadium laatste blad
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Percival® 0,4 kg/ha 
einde uitstoeling - aar 1 cm

Percival® 0,4 kg/ha 
1ste - 2de knoop
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% legering (n=8) 
opbrengst gelegerd in % van onbehandeld (n=8)

            opbrengst niet gelegerd in % van onbehandeld (n=11) 
BASF proeven (n=19) in wintertarwe
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Percival® : flexibel in gebruik

Percival® : advies voor gebruik

Percival® is de meest flexibele groeiregulator want het kan vanaf einde uitstoeling tot het laatste blad 
toegepast worden en het is erkend in de meeste granen. 

Het is toepasbaar vanaf het stadium einde uitstoeling (BBCH 29) tot in het stadium laatste blad ontvouwen 
(BBCH 39) in spelt, haver, zomertarwe en zomergerst of tot in het stadium zwelling van de aar (BBCH 49) 
in wintertarwe, wintergerst, triticale en winterrogge.

Percival® is geformuleerd als een water dispergeerbaar granulaat, vloeiend, zonder stof, eenvoudig en 
snel uit te spoelen en mengbaar met de meeste herbiciden en fungiciden. Mengvolgorde als volgt te res-
pecteren : eerst de WG (met een continue en overvloedige watertoevoer) daarna SC, SE, SL, EC, ME en 
tenslotte de olie(ën) of de eventuele aanbevelingen op het etiket van de producten respecteren.

Percival® bevat 5 % prohexadion-calcium + 7,5 % trinexapac-ethyl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 

Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Verantwoordelijke uitgever : BASF Belgium Coordination Center Comm. V, Crop Protection, Drève Richelle 161 E/F, 1410 Waterloo

In wintertarwe, spelt, triticale, winterhaver, winterrogge

In wintergerst

Aar 1cmEinde uitstoeling

1ste -  2 de Knoop Voorlaatste  
blad

Laatste blad Aarzwelling 
1ste baarden zichtbaar

1 behandeling of

gevolgd 
door

2 behandelingen 
(hoger risico)

Percival® 
0,3 - 0,5 kg/ha

Medax® Top  
0,4 - 0,8 l/ha

Medax® Top  
0,6 - 0,8 l/ha

Percival® 
0,3 - 0,5 kg/ha

1ste Knoop 2de Knoop 

1ste behandeling 2de behandeling

gevolgd 
door of2 behandelingen 

Medax® Top  
0,8 - 1,2 l/ha

Percival® 
0,75 - 1 kg/ha

Percival® 
max 0,75 kg/ha
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