
BlocCade 

Gullviks ingår i Bröderna Berner AB och är Sveriges ledande företag 
när det gäller växtskydd. Bröderna Berner AB är ett helägt dotterbolag 
till Berner Aktiebolag med sitt huvudsäte i Helsingfors. 

Sårbehandling till träd och buskar

Att täcka grensår efter t ex beskärning är det mest effektiva sättet att förhindra svampangrepp på träd och buskar, 
t ex kräfta på fruktträd och Eutypa & Esca på vin. Sprutning på såren är effektivt och mer tidsbesparande än att 
pensla pasta.

BlocCade ™ 
 kan användas med ryggsprutor eller konventionella    
 odlingssprutor eller i kombination med Felco-19 sekatören    
 (med besprutningsteknik), eller med pensel.
 bildar en fysisk barriär mot infektioner orsakade av svampar  
 och bakterier.
 underlättar sårläkningen och bildar en lufttät sköld mot olika  
 infektioner.
 innehåller inga giftiga ingredienser.

Svampangripen ved på fruktträd och bärbuskar ger 
produktionsbortfall med upp till 10-30 %, och orsakar stora 
ekonomiska förluster. Lagringskvaliteten blir ojämnare. Infektioner 
skall förebyggas. När angreppen är synliga är det sent. Då 
måste angripen fruktved skäras bort med god marginal, med 
produktionsbortfall som följd. Eftersom kräftan även infekterar 
under milt väder, vintertid behöver beskärningssåren skyddas 
redan då. Inga vanliga växtskyddsmedel används under denna tid.

En flerårig studie av PPO BV i Nederländerna visade att behandling av sår med en ”fysisk barriär” efter 
beskärningen är mest effektivt för att minska och förebygga sårinfektioner. I Kalifornien är detta visat mot Esca, 
Eutypa och Botryosphaeria i vinodling. BlocCade ™ är effektivt för att förhindra infektion av Neonectria i äpple-och 
päronträd.

Applicering av BlocCade ™
 Täck såren väl genast efter beskärning.
 Dosering: en del BlocCade ™ till 9 delar vatten.
 Blanda BlocCade ™ med ljummet vatten och rör om.
 Använd blandad behandlingsvätska samma dag.
 Applicera med en pensel, ryggspruta, Felco -19 sekatör (med spray teknik) eller traktorspruta.  
 För pensling kan mindre utspädd vätska beredas.
 Använd fina droppar med hög vätskevolym för god täckning.
 Rengör enheter ordentligt efter användning.
 Behandla under torra och frostfria väderförhållanden.
 Vidta åtgärder för att förhindra röta. Kombinera alltid sårskyddet med andra åtgärder såsom att klippa så   
 mycket som möjligt i torrt väder, ta bort angripna grenar vid beskärningen och undvik stora beskärningssår på 
 hjärtgren och laterala grenar. 

Förpackning
1 flaskor eller 5 liters dunk
BlocCade ™ är undantaget från registrering inom EU. (Beslut #159 (BlocCade) datum, 9 oktober 2014)
BlocCade ™ är bäst att användas direkt efter beskärning


