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2. Groenten
3. Siergewassen
Werking:
De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol, schild of dop) 
van insecten weker. Het natuurlijke pyrethrum komt hierdoor 
gemakkelijker in de huidopeningen van het te bestrijden insect terecht. 
Het natuurlijke pyrethrum tast het zenuwstelsel van het insect aan 
waardoor het dood gaat. Daarnaast kent koolzaadolie een goede 
werking op de eitjes van insecten. Dit is met name van belang bij de 
bestrijding van spintmijt, witte vlieg, wolluis en trips. Ook beïnvloedt 
koolzaadolie het ademhalingsorgaan van volwassen insecten negatief. 
Raptol is met name goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden 
insecten, zoals spint, trips, witte vlieg, wol-, schild- en dopluis.

Werkzame stof:      Natuurlijk pyrethrum & koolzaadolie
Formulering:      EC
Gehaltes:     Natuurlijk pyrethrum  4,59 gram/liter
       Koolzaadolie  825,3 gram/liter 
Toelatingsnummer:  9853 P/B
Verpakking:     10 liter
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Insecten- en spintbestrijdingsmiddel met een 
toelating in de teelt van: 

Voordelen:
• Geen residu
• Snelle directe werking
• Nagenoeg geen resistentie mogelijk
• Korte wachtijd tussen behandeling en oogst en/of (her)introductie nuttige insecten
• Zeer effectief tegen volwassen insecten, larven en eieren van bladluis, spint, trips, witte vlieg, 
   wol-, dop- en schildluis

100%
plantaardig
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Gebruik: 
Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed 
geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt.
Aanbevolen wordt Raptol® toe te dienen in de avonduren of in de 
vroege ochtend.

Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking. Maximaal 2-3 
toepassingen met een interval van 7 dagen.

Doseringstabel:

Plaag Adviesdosering

Bladluis 0,5%

Rups 0,5%

Kever 0,5%

Trips 1,0%

Spintmijt 1,0%

Witte Vlieg 1,5%

Wolluis 2,0%

Dopluis 2,0%

Schildluis 2,0%

Toepassingen:
ECOstyle adviseert Raptol met name voor pleksgewijze behandelingen 
toe te passen, zoals het bestrijden van wol-, dop- en schildluis of spint  
in rozen of ter bestrijding van witte vlieg haarden in gerbera.

Bijzonderheden:
Raptol wordt over het algemeen goed verdragen, echter door de grote 
diversiteit aan gewassen wordt een proefbespuiting aanbevolen.
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