
Elasto G5 toepassingen in de tuinbouw                                                                                               

Toepassing Middel - Elasto G5 combinaties Effect Gewassen getest1 

Groeiregulatie Daminozide (Shorttrack, Alar 85 
SG, Alar 64 SP, Imex-Daminozide 
SG, Holland Fytozide, Dazide 
Enhance) 

Reductie daminozide met 50% 
 

Hortensia, kalanchoë, petunia, sutera, 
verbena, campanula, Platycodon, 
zonnebloem, Viola cornuta, pot- en 
bolchrysant, dahlia, Dahlietta, 
Solanum rantonnettii, lavendel, 
Pelargonium 

Groeiregulatie Chloormequat (CeCeCe, Stabilan, 
Stabiel N CCC) 

Reductie aantal behandelingen  
met 60% 

Poinsettia 

Tegen rupsen van Turkse mot Bacillus thuringiensis var. Aizawai   
(Turex)  

Betere werkzaamheid tegen Turkse 
mot en minder bladschade t.g.v. 
vraat 

Paprika  

Tegen tomatenmineermot Bacillus thuringiensis var. Aizawai  
(Turex)  

Betere bestrijding 
tomatenmineermot 

Tomaat 

Tegen spintmijt Bifenazaat (Floramite 240 SC en 
WOPRO Bifenazaat 240 SC)  

Betere bestrijding spintmijt Komkommer 

Tegen echte meeldauw Bacillus subtilis strain QST 713 
(Serenade)  

Betere bestrijding echte meeldauw Komkommer 
Potroos 

Tegen mineervlieg Cyantraniliprole (Mainspring) Betere bestrijding mineervlieg Gerbera 

Tegen echte meeldauw Mepanipyrim (Frupica)  Betere bestrijding echte meeldauw  Potroos 

Tegen groene perzikluis Pymetrozine (Tafari) Betere bestrijding groene perzikluis Potroos 

Bevochtiging 
aardbeienplanten 

Toevoeging aan spuitvloeistof  
 

Verbetert bevochtiging van blad van 
aardbeienplanten 

Aardbeien 

Bladbedekking Spuitvloeistof  Betere bedekking van het blad met 
werkzame stof 

Paprika 

Bladbedekking Spuitvloeistof  Betere bedekking van het blad met 
werkzame stof 

Lisianthus 

Bestrijding tulpenvuur Praktijkschema Betere effectiviteit van 
praktijkschema 

Tulp 

 



1 Van sommige werkzame stoffen zoals bv. daminozide zijn er meerdere producten verkrijgbaar. Onze testen zijn uitgevoerd met één of enkele gangbare 

producten. Zie de proefresultaten voor de details. Omdat er voor zover bekend geen reden is waarom Elasto G5 bij andere producten niet of minder zou 

werken, zijn de andere producten toegevoegd. 

 

Hulpstof Elasto G5: 

Elasto G5 is een gewasvriendelijke hulpstof die de werkzaamheid van o.a. groeiremmers, fungiciden en herbiciden verbetert.  

Het product geeft een betere bedekking van het gewas, zorgt voor een betere verdeling van werkzame stoffen in de opdrogende druppel en verhoogt de 

opname van werkzame stoffen. Bij toepassing in groentegewassen moet men erop letten dat de MRL waarde van het middel niet wordt overschreden. 

 

Algemeen: 

Geadviseerd wordt altijd eerst een proefbehandeling uit te voeren op kleine schaal. 

https://www.surfaplus-tr.com/hulpstoffen/proefresultaten/proefresultaten-elasto-g5.html

