
5. De concentratie van de behandelingsvloeistof is 

essentieel voor de werking. Bij het verminderen 
van de vloeistof na een aantal behandelingen wordt 
extra water met 125 ml PENBOTEC per 100 liter 
water toegevoegd. Vervang de 
behandelingsvloeistof na het behandelen van 50 
ton per 1500 – 2000 liter behandelingsvloeistof. 
Verder doorbehandelen verhoogt de kans op o.a. 
Mucor. Wanneer de behandelingsvloeistof vuil 
geworden is (bvb bruin) dient men ze onmiddellijk 
te vervangen. 

6. Behandeling van het afvalwater : de 

FUNDS-techniek zorgt voor de 
decontaminatie van de 
behandelingsvloeistof : 1 kg FUNDS +  
10 liter waterstofperoxide voor 750 liter 
afvalwater per container. Met roeren kan 
men de reactie optimaal laten verlopen. Na 
minstens 6 uur zijn de actieve stoffen 
afgebroken. Het water kan geloosd worden 
en het slib wordt verzameld in 60 liter vaten 
die via AgriRecover vernietigd worden.  

Belangrijke tips bij het gebruik van PENBOTEC® 

- De palloxen dienen continu behandeld te worden, zonder rusttijden of stilstandtijden 
- Controleer regelmatig de werking van de dompelpomp 
- Bij een eventuele stilstand van het toepassings-systeem, dient de behandeling onmiddellijk stopgezet te 

worden.  
- Men dient hogere temperaturen van het behandelingswater (>20 °C) te vermijden (bijvoorbeeld door 

constante blootstelling aan de zon of door vruchten die constant in de zon gestaan hebben, te 
behandelen) 

- Men dient rekening te houden met het feit dat regen een verdunnend effect kan hebben op de 
PENBOTEC® concentratie.  

- Bij douche – installaties dient men ervoor te zorgen dat er een continue homogene flow aanwezig is : 
vermijd  gedeeltelijke verstoppingen van het systeem. 

- Het is niet toegelaten andere fungiciden te mengen met PENBOTEC®. 
- De toepassing van PENBOTEC® kan niet samengaan met een gebruik van ontsmettingsmiddelen. 
- Enkel te gebruiken op voldoende hard fruit geschikt voor lange bewaring (minimale hardheid van 6,5) 
- De decontaminatie van het restwater met de FUNDS – technologie is verplicht bij het gebruik van 

PENBOTEC® 

 
Voor nog meer details verwijzen wij naar het Draaiboek 2016 van PENBOTEC®. 



 

1.De vruchten worden binnen de 16 uur na de 

oogst behandeld d.m.v dompelen of met 
douchen. De concentratie van de vloeistof 
bedraagt 1,25 liter per 1000 liter water. De 
behandelingsvloeistof dient continu in beweging 
gehouden door middel van bvb een dompelpomp 

2.Het aanmaken van de 

behandelingsvloeistof : PENBOTEC lost het 
beste op door eerst een vooroplossing te 
maken in een emmer : bvb 2,5 liter 
PENBOTEC in de emmer en vervolgens 
roerend aanvullen met water tot een goede 
suspensie bekomen wordt.  

3. Deze vooroplossing geleidelijk en al roerend 

toevoegen aan het behandelingswater in de 
grote bak. De pallox wordt behandeld met de 
PENBOTEC-oplossing  

4. Zo komt elke vrucht met voldoende  

product in aanraking.  
Het is belangrijk dat de behandelingstijd 
maximaal 30 seconden bedraagt. 
De behandelde pallox, kan na het uitlekken, 
naar de koelcel gevoerd worden.  

De PENBOTEC® toepassing 


