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Wat is Valioso® ST 
De werkzame stof van Valioso® ST is gibberelinezuur 
(GA3). GA3 is een natuurlijk voorkomende stof dat voor 
Valioso® ST geproduceerd wordt door middel van 
fermentatie. 

Valioso® ST is geformuleerd als een handig en snel 
oplosbaar tablet. 

Wat doet Valioso® ST 
Valioso® ST remt fruit rijping. Dat zorgt ervoor dat de 
kersen meer tijd hebben om te groeien. Daarnaast geeft 
Valioso® ST de kersen een betere hardheid zodat het 
uitstalleven verlengd wordt. 

Na een toepassing van Valioso® ST zijn uw kersen, 
afhankelijk van de variëteit, 3 tot 7 dagen later oogstrijp.

Toepassing
•  NL: Gebruik eenmalig 20 tabletten per hectare op het 

moment dat de kersen gaan kleuren (Strogeel BBCH 81) 
•  BE: Gebruik eenmalig 12 tabletten Florgib Tablet per 

hectare haag op het moment dat de kersen gaan 
kleuren (Strogeel BBCH81)

De werkzame stof wordt door bladeren, takken en 
vruchten opgenomen maar slechts beperkt verdeeld 
door de plant. Zorg dus voor een goede bedekking 
van de boom. 

Er zijn proefervaringen in de variëteiten Regina, Kordia, 
Sweetheart, Lapins en Penny. Het effect van Valioso® ST 
kan per variëteit verschillen

Geen residu
Gibberelinezuur komt in vele planten van nature voor. 
Er is geen MRL vastgesteld voor Valioso® ST omdat het 
niet mogelijk is natuurlijk voorkomend GA3 apart van de 
Valioso® ST te meten. 

Een toepassing met Valioso® ST geeft dus geen 
extra residu.  

Valioso® ST:
•  Dikkere kersen met een betere hardheid
• Handig en snel oplosbaar tablet 
• Geen residu 

Met 20 tabletten Valioso® ST per hectare is in Regina 
een groter percentage 32+mm kersen geoogst 

Verdeling maatsortering (%)

Een maatje groter! Met Valioso® ST heeft 
u dikkere kersen met een betere hardheid!
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in België
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enquire@fine.eu
www.fine.eu

GEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG. LEES VOOR HET 
GEBRUIK AANDACHTIG HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

Geproduceerd door Fine Agrochemicals.
Valioso® ST: Geregistreerd handelsmerk Fine Agrochemicals Ltd.  
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Gemaakt door
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Proeftuin Randwijk 2017*
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Onbehandeld Valioso ST
5 tablet/ha A

Valioso ST
10 tablet/ha A

Valioso ST
20 tablet/ha A


