
      

 Neccal-24
 

 

           SAMENSTELLING: 24% Calciumhydroxide + water 
                    
 

          GEBRUIKSVOORSCHRIFT: 
           Toegestaan is uitsluitend het gebruik als fungicide in de teelt van pitvruchten en steenvruchten.   
 

  

 GEBRUIKSAANWIJZING: 
 Toe te passen via de beregening, spuit of middels borstel.   
 Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. 
 Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 5-14 dagen herhalen. De spuitvloeistof direct na  
 klaarmaken gebruiken. Maak de spuitvloeistof volledig op, geen spuitvloeistof bewaren.  
 Na gebruik de spuit / beregening doorspoelen met schoon water. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
       

 

 Hoewel langdurig gebruik van Neccal-24 niet zal leiden tot milieuproblemen is het aan te raden er zorg voor te dragen  
 dat emissie naar het oppervlaktewater tot een minimum beperkt blijft. Neccal-24 heeft een hoge pH. Stel zeker dat  
 gebruikte apparatuur daar tegen bestand is. Vermijd contact met aluminium.   
 Let op: Dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.  
 
 

 
  

 

Inhoud: 20 Kg Emmer of 1000 Kg IBC   -     Vorstvrij bewaren. 
Onze gebruiksadviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten  
volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid  te aanvaarden. 
 

Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. 

Gevarenaanduidingen  
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken.  
Veiligheidsaanbevelingen  
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/ bescher-
mende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338: BIJ  
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;  
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE 
HUID: met veel water en zeep wassen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadple-
gen. P261: Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. P304 + P340: NA 
INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het 
ademen vergemakkelijkt. P501: Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voor-
schriften.  

Toepassingsgebied: Te bestrijden  
organisme: 

Dosering per 
toepassing 

Aantal  
toepassingen  

Interval tussen 
toepassingen  
in dagen 

Toepassing: 

Pitvruchten  
(onbedekte teelt) 

Kanker,Nectria Maximaal  
208 Liter/ha 

2-7 5-14 Vallen blad tot eind  
December,  
via beregening 5.000-10.000 ltr 

Pit- en Steenvruchten 
(onbedekte teelt) 

Kanker, Nectria Maximaal  
104 Liter/ha 

2-7 5-14 Vallen blad tot eind  
December,  
via bespuiting 500-1.000 ltr 

Pit en Steenvruchten 
(onbedekte teelt) 

Kanker, Nectria Maximaal 
450 Liter/ha 
onverdund 

Winterperiode tot Maart op 
snoei/kanker wonden  
middels borstel 

1-2 21 

 
 


