Toepassingsprotocol V10
Algemeen
o
o
o
o

V10 wordt aangeleverd in een vloeibare vorm en dient koel bewaard te worden
(4 – 10°C).
Voor aanvang virusvrije kleding aantrekken.
Draag plastic handschoenen, met daaroverheen eventueel katoenen handschoenen.
Gebruik nieuwe of schone materialen vrij van desinfectiemiddelen.

Bereiding V10
o
o
o
o
o

Schud V10 goed.
Verdun 0.8L V10 met 8L koud water (4 – 10°C) per ha. Gebruik hiervoor een schone emmer
vrij van desinfectiemiddelen.
Roer de oplossing regelmatig door.
Verdeel de vloeistof over verschillende bakjes.
N.B. V10 dient te allen tijde koel te blijven.

Toepassingsmethode met Schuurspons
Per stengel één blad inwrijven, net onder de kop en op middelhoogte.
• Doop een schuurspons in de V10 oplossing en maak deze voldoende vochtig.
• Wrijf met de ruwe kant van de spons over het blad (net onder de kop en op middelhoogte).
Wrijf met één hand terwijl je met de andere hand iets tegendruk geeft door deze onder het
blad te houden.
• Zorg dat de schuurspons voldoende vochtig blijft tijdens het inbrengen door deze regelmatig
te dopen in de V10 oplossing. Bevochtig de spons in ieder geval om de 10 behandelde
planten.
Aanbeveling; Deze toepassingsmethode kan ook worden uitgevoerd door gebruik te maken van
sprayflacons. Vul dan de flacon met de V10 oplossing. Start met een goede vochtige spons en spray
de schuurspons in ieder geval om de 10 planten voldoende vochtig.

Toepassingsmethode met katoenen handschoen
Per stengel één blad inwrijven, net onder de kop en op middelhoogte.
• Gebruik de katoenen handschoenen over de plastic handschoenen. Doop duim en wijsvinger
in de V10 oplossing en maak deze voldoende vochtig.
• Neem een blad tussen duim en wijsvinger en wrijf/ knijp hierin. Het bladoppervlak dient te
worden beschadigd maar zorg dat er geen gaten in komen.
• Zorg dat de duim en wijsvinger voldoende vochtig blijven tijdens het inbrengen door deze
regelmatig te dopen in de V10 oplossing. Bevochtig de vingers in ieder geval om de 10
behandelde planten.
Aanbeveling: Deze toepassingsmethode kan ook worden uitgevoerd door gebruik te maken van
sprayflacons. Vul dan de flacon met de V10 oplossing. Start met het goed vochtig sprayen van de
duim en wijsvinger. Spray de handschoenen om de 10 planten voldoende vochtig.
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Aandachtspunten
➢ Vermijd contact van de vloeistof met de huid.
➢ Drink de vloeistof niet.
➢ Onverdund kunt u V10 gebruiken zoals de houdbaarheidsdatum op de verpakking aangeeft.
Eenmaal verdund moet de oplossing binnen een paar uur worden toegepast.
➢ De effectiviteit van V10 kan worden beïnvloed door andere producten, overleg hierover met
Valto.
➢ Ter verduidelijking is er een instructievideo te vinden van de verschillende
toepassingsmethoden op ons YouTube kanaal (Valto BV) of via de onderstaande QR code.

Wilt u weten welke toepassingsmethode het beste bij u past. Neem dan contact met ons op voor
advies op maat.
Bij vragen, neem dan contact op met (0174) 514 519
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