
VBC ULTRA
De basis voor een schone start



Insecten en mijten overwinteren gemakkelijk 

tussen de algen die op de bomen aanwezig 

zijn. Naast de werking op meerdere insecten 

en mijten, is VBC Ultra effectief op algen. 

Door het wegnemen van deze algenlaag 

wordt de directe werking van VBC Ultra op 

de aanwezige insecten verbeterd. Bovendien 

zorgt het afwassen van deze groene laag 

voor een betere werking van gewasbescher-

mingsmiddelen die later ingezet worden.

VBC Ultra is samengesteld uit verschillende 

zepen, speciaal ontworpen voor hun werking 

op tal van insecten en mijten. Door inzet 

van VBC Ultra wordt een filmlaag over de 

aanwezige insecten gelegd en verstikken 

de insecten onder de VBC Ultra filmlaag.

Zeer veel insecten en mijten over winteren 

in de fruitteelt en boomkwekerijgewassen. 

Zodra de temperatuur stijgt ontwikkelen 

ze zich zeer snel. Natuurlijke vijanden 

zullen zich pas veel later ontwikkelen.

Ondertussen kunnen de schadelijke 

insecten reeds behoorlijke schade 

aanrichten  of zijn er dusdanige populaties 

aanwezig dat de natuurlijke vijanden 

deze niet meer kunnen onderdrukken.

VBC Ultra is effectief op diverse plagen. VBC 

Ultra bestrijdt de diverse overwinteringsstadia  

van tal van insecten, waardoor de behan-

delde bomen het nieuwe seizoen, verlost 

van plaaginsecten, kunnen ingaan.
■■ In de Fruitteelt (appel, peer, kers, perzik 

en pruim) heeft VBC Ultra een goede 

werking op o.a. appelbladvlo, pereblad-

vlo, bladluizen, bloedluizen, schild- en 

dopluizen en de kleine wintervlinder.
■■ In Bessen (rode, witte en zwarte bessen, 

kruisbessen, bramen en frambozen in de 

vollegrond) bestrijdt VBC Ultra bladluizen, 

schild- en dopluizen, bontebessenvlinder, 

bessenspruitvreter, frambozencicade, 

frambozengalmijt, frambozenspruit-

vreter en kruisbessenspintmijt.
■■ In Boomkwekerijgewassen kan VBC Ultra 

worden toegepast in coniferen en blad-

verliezende heesters. VBC Ultra bestrijdt o.a. 

bladluizen, dop-, schild- en wolluizen, sparre-

luizen, galmijten, bladvlooien, kleine winter-

vlinder, bontebessenvlinder en jeneverbesmot.

Reiniging omgevingsfactoren

Werkingsmechanisme VBC Ultra

VBC Ultra, voor een schone start  
en langdurige werking.

Een schone start vermindert de druk  

van de schadelijke insecten  

tijdens de eerste maanden van het seizoen.

VBC Ultra =  meer dan 1 plaag



Ook andere nuttige insecten worden pas 

volop actief als het voldoende warm is en er 

voldoende schadelijke insecten aanwezig zijn.

VBC Ultra bestrijdt de eerste golf van schadelijke 

insecten, voordat de nuttige insecten zich ten 

volle ontwikkelen. De nuttige insecten zelf 

bevinden  zich bij de 

toepassing van VBC Ultra 

op plaatsen waar VBC 

Ultra geen effect heeft. 

Op het ogenblik dat de 

nuttige insecten zich 

ontwikkelen of ingezet 

worden heeft VBC Ultra 

geen effect meer.

VBC Ultra past volledig in een schema van 

geïntegreerde  bestrijding en in de biologische 

teelt.

Roofwantsen (waaronder Anthocornis 

memeralis) overwinteren voornamelijk buiten 

de aanplantingen, met name in heggen en 

dergelijke. Vanaf de lente worden ze actief. 

Toch is het pas na de bloei dat ze in groten 

getale aangelokt worden door de honingdauw 

van de eerste generatie perebladvlooien.

Oorwormen (Forficula auricularia) overwinteren 

in de grond en verschijnen pas in de lente.

Nuttige insecten

VBC Ultra en biologie: hand in hand.
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VBC Ultra op parasieten in peer (2009)

VBC Ultra op bloedluis – 3 tijdstippen (2008)

Appel: Jonagold
Tijdstip A
Datum: 28 februari 2008
Temperatuur: 6,7 °C
Tijdstip B
Datum: 17 maart 2008
Temperatuur: 6,7 °C
Tijdstip C
Datum: 31 maart 2008
Temperatuur: 11,8 °C

Conclusies
Tijdstip B: laagste temperatuur  slechtste resultaat
Tijdstip C: hoogste temperatuur  beste resultaat

Peer:
Proefgegevens:
Spuitdatum: 20 maart 2009
Openbreken van de knop
Temperatuur: 12 °C
Teldatum: 11 mei
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Aandachtig het etiket lezen

VBC Ultra is geen insecticide in de klassieke 

zin van het woord. VBC Ultra behoort dus 

ook niet tot een bepaalde insecticidegroep.  

Door zijn specifieke werking kan er voor 

VBC Ultra geen resistentie ontstaan.

Door deze specifieke en zeer brede 

werking doorbreekt VBC Ultra de normale 

ontwikkelingscyclus  van de schadelijke insecten 

en mijten. VBC Ultra is daarom de ideale 

afwisselingspartner voor alle insecticiden.

■■ Voor inzet VBC Ultra zijn geen 

driftreducerende  maatregelen van toepassing
■■ Geen residuproblematiek met inzet VBC Ultra

■■ Appel, kers, peer en pruim: 6%
■■ Perzik: 5%
■■ Rode, witte en zwarte bessen, kruis-

bessen, (6 liter op 94 liter water)
■■ Boomkwekerijgewassen: 6%

Resistentiemanagement Residu en drift
reducerende maatregelen

Doseringen

Fruitteelt

Gewasveiligheid
Uit recent onderzoek is gebleken, dat 

VBC Ultra veilig kan worden ingezet tot 

en met het geheel ontvouwen van het 

klusterblad in de appel- en perenteelt.

Adviseringen
■■ Voldoende temperatuur (minimaal 

10 °C). De insecten moeten voldoende 

ademhalingsactiviteit  vertonen 

om optimaal te worden bestreden 

onder de VBC Ultra filmlaag.
■■ Goed raken van alle delen van de boom 

(tot het afdruipstadium) is belangrijk 

voor een optimaal resultaat.
■■ Spuiten op een zodanig tijdstip van de dag, 

dat het gewas voor de avond droog is.


