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Algemeen 
 Largo is een effectief product om bladvergeling tegen te gaan in 

Pelargonium (actieve stof gibberellinezuur). 
 Gemakkelijk oplosbare korrel voor spuittoepassing op  
 Pelargonium. 
 Voor gebruik door kwekers. 
 Beschikbaar in dozen van 10 zakjes. 
 
Effecten 
 Voorkomt bladvergeling en vermindert knopabortie en   
 bloemuitval. 
 Geeft een langere bloeiduur, langere houdbaarheid, minder  
 uitval. 
 
Voordelen 
 Verlengt de houdbaarheid en de verkoopperiode van Pelargonium. 
 Kosteneffectief 
 Eenvoudig aan te brengen. 
 Vermindert uitval en zorgt voor betere uitstraling van planten, waardoor meer planten 

verkocht kunnen worden.  
 
Gebruik 
 Eén zakje van 2 gram is voor 20 tot 40 liter water. 
 Planten reinigen en in trays plaatsen voor behandeling.  
 Spuittoepassing, een lichte bladbedekking met de behandeling is afdoende. 
 Ongeveer 3-5 ml per plant, ca. 30 ml spuitvolume per tray van 6-10 planten. 
 Onschadelijk voor bloemen onder normale omstandigheden. 
 Wij adviseren kleinschalige testen voorafgaand aan grootschalige toepassing van het 

product. 
 
Aanbevelingen 
 Bewaren onder koele en donkere omstandigheden, bij voorkeur onder 30°C (zie etiket). 
 Houdbaarheid: 36 maanden in verzegelde verpakking en bewaard onder de juiste  
 omstandigheden. 
 Meng geen restoplossingen met vers gemaakte oplossingen. 
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Testresultaten 
De gemiddelde blad- en bloemkwaliteit [1=slecht; 5=goed] van Pelargonium afhankelijk van 

behandeling.  
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Spuitbehandeling Dosering Bladkwaliteit Bloemkwaliteit 

    Dag 0 Dag 3 Dag 0 

Geen   3.8 3.4 4.1 

Largo 0.1 g/L 5.0 4.6 4.7 

Pelargonium ’Donker Rood’ – dag 3 na transport 

Controle Largo gedoseerd op 0.1 g/L 

Pelargonium ‘Wit”- dag 3 na transport 

Controle Largo gedoseerd op 0.1 g/L 


