
Nieuw wapen tegen zonnebrand
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Tel: 06 82 99 81 76   |   www.belchim.nl

Voordelen

• Bescherming tegen zonnebrand

• Geen zichtbaar of meetbaar residu

• Normale ontwikkeling/kleuring van gewas en vrucht

• Van natuurlijke oorsprong

• Geen MRL of wachttijd

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

De zon kan enorme schade aanrichten aan de vruchten.
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Werking 

Dimmer is een natuurlijk product dat een onzichtbaar laagje van alg 

(Spirulina platensis) op het gewas legt. Deze laag beschermt het gewas 

tegen zonnebrand door UV- en infraroodlicht te blokkeren. Daarnaast 

laat het PAR-licht wel door, dit is essentieel voor de groei. 

Gebruik 

De eerste toepassing van Dimmer vindt plaats rond de langste dag van het 

jaar. Deze eerste behandeling functioneert als een grondlaag voor een vol-

gende toepassing. 

De daaropvolgende behandelingen zorgen voor een optimale bedekking van 

het gewas en de vruchten, om te zorgen dat infraroodlicht en UV-stralen het 

oppervlak niet bereiken.

Advies 

 1,5 kg/ha 

Eerste toepassing aan het begin van de zomer. De behandeling herhalen 

enkele dagen voor de verwachte hittegolf. Wanneer de hittegolf 14 dagen 

aanhoudt of het meer dan 20 mm regent, moet er een herstellaag worden 

aangebracht.
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