
Topper is een groeiregulator in de teelt van appels en peren ter voorkoming van vroegtijdig 
vruchtval voor de oogst.

TOPPER GROEIREGU-
LATOREN
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-	 Topper voorkomt vroegtijdige vruchtval voor de oogst aanzienlijk
-	 Resultaat is meer significant bij extremere weersomstandigheden (zoals bij wind of storm)
-	 Slechts één toepassing nodig
-	 Lange bescherming (3-4 weken voor oogst toepassen)
-	 Geen residu bij oogst
-	 Geen invloed op de kwaliteit van de vruchten
-	 Verbetert kleurintensiteit



VROEGE OOGST: VOORKOM VRUCHTVAL MET TOPPER

Verschillende modellen geven aan dat de pluk van appels en peren eind augustus zal starten. 
Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de eenmalige bespuiting tegen vroegtijdi-
ge vruchtval met Topper, drie tot zes weken voor de pluk. Dit jaar is een tijdige toepassing extra 
belangrijk omdat door de droogte de appels- en perengewassen sneller slijten. Een nog vitaal 
gewas verbetert de opname van Topper.

Dit betekent dat Topper in de praktijk vanaf nu, afhankelijk van 
de ontwikkeling in het perceel en de weersomstandigheden, toe-
gediend kan worden. Let op de weersomstandigheden en past 
Topper niet toe in een periode met te hoge temperaturen.

	■ Eenmalige bespuiting is afdoende

Auxine is een stof die wordt geproduceerd in het vruchtzaad en 
deze stof gaat vruchtval vóór de oogst tegen. Het remt de vorming 
van het kurklaagje tussen steel en tak. De productie van auxine 
neemt echter af voor de oogst. Met een eenmalige bespuiting van 
Topper wordt synthetische auxine toegevoegd, die de vorming 
van het kurklaagje vertraagd en vruchtval tegengaat. Een enkele 
bespuiting is hiervoor afdoende. Topper geeft een langdurige be-
scherming van 3 tot 6 weken.

	■ Toepassing

•  Toepassing uitstellen in een periode met hoge temperaturen 
(> 25 °C)

•  Minimaal 3 - 6 weken voor de oogst toepassen
•  Dosering: 10-12 tabletten/ha (vernevelen)
•  Geen complexe tankmixen gebruiken 
•  Eenmalige bespuiting
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


