"Canvds is voor mij
al drie joor een vaste

waorde. Vaoral om
de dubhele werking
op Phytophthora en
Alternariø."
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"Het aardøppelloof
hleef ionger graen
omdat het minder
door AlternariE wøs
aangetast. Doltmerkje
øan de opbrengst."
"Soms maet je spuiten
tussen de buíen doar.
Aok døn is Canvas een
zekere wøsrde omddt
het ín 30 minuten

ELKE

AARDAPPEL
VERDIENT
DE BESTE
BESCHERMING.
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Grow a bettertomorrow.
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CANVAS': VASTE WAARDE IN HET VELD
ln 2017 hebben opnieuw meer aardappeltelers

Canvas@
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met succes toegepast. Niet alleen de uitstekende werking
op blad- en knolphytophthora wordt gewaardeerd.
Bijkomend voordeel is dat met deze combinatie ook
Alternaria spp worden bestreden.

PROEVEN TONEN HET EFFECT OP ALTERNARIA
Het effect op Alteraria is een belangrijke reden voor
telers om Canvas@ + mancozeb bevattend middel
standaard op te nemen in het spuitschema. Proeven
uitgevoerd door onder andere Euroblight en PPO
Westmaas tonen ook in 2017 de toegevoegde
waarde op de schimmelziekte Alternaria.

7o

I

Alternaria aantasting

70

middel en specifiek

ó0

Alternaria middel

/

50

¡

I

40

middel en geen Alternaria
middel

20

I

10

TELERS OVER CÀNVAS'
Õ
=ï

Jan Keijzer (Lelystad)
"Canvaso wordt geadviseerd in de periode
rond de bloei. Het middel is sterk op blad- en
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Jan Keîjzer met dochte¡ Mariëlle

Jan van den Hoek (Zeewolde)
"lk zie de laatste jaren echt een opmars van Alternaria
in aardappelen. Alternaria slaat toe als de aardappel
onder stress komt en zorgt voor aantasting van het
groene blad wat vervolgens een flink negatief effect
heeft op de opbrengst. Voor mij is Alternaria een
belangrijke reden om de combinatie van Canvasu met
mancozeb bevattend middel in te zetten."

knolphytophthora. "Het is vaak deze periode in de
zomer dat de ziektedruk erg hoog is. Het voorkomen
van Phytophthora is voor mij belangrijk, maar ook
Alternaria is een schimmelziekte die we vaker zien.
lk denk dat gezonde loofgroei met minder Alternaria
naast meeropbrengst ook een betere kwaliteit
oplevert. "

John Fassaert (Graauw)
"lk was denk ik een van de eersten die Canvaso
gebruikte. Voor mij ¡s d¡t middel inmiddels een oude
bekende. ln 2017 heb ik in het middenblok zesmaal
Canv¿s"' met mancozeb toegepast. Deze keuze is
ingegeven door de breedtewerking op zowel blad- als
knolphythophythora, heel belangrijk in de fase vanaf de
bloei, en niet te vergeten de werking op Alternaria."
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+ mancozeb bevattend middel wordt het
best toegepast vanaf de stabiele groeifase, dit is
vanaf het begin van de knolvormingsfase tot aan de
oogst (maximaal ó bespuitingen).

Canvas@

+ mancozeb bevattend

middel combineert 2 elkaar versterkende preventieve
middelen. Uit Europees onderzoek van netwerk Euroblight blijkt dat nieuwe Phytophthora stammen vaker
de oorzaak zijn van infecties. Middelen afwisselen is
daarom belangrijk. Canvas@biedt ook tegen deze nieuwe varianten van Phytophthora bescherming.
Proeven* uitgevoerd in Belgiê en Nederland tussen
200ó en 2017 bevestigen de constante, uitstekende
werking op zowel blad- als knolphytophthora.
Alle proeven werden uitgevoerd met 0,3 kg/ha
* uitgevoerd door Redebel (Belgíé), PPO Lelystad en De Bredelaar (Nederland).

+ mancozeb bevattend middel. De resultaten
uit de proeven worden bovendien onderstreept door
ervaringen van aardappeltelers in de praktijk.
Canvas@

Canvaso op Euroblight
De combinatie Canvas@ + mancozeb heeft een
waardecijfer van 4,5 gekregen tegen bladph¡ophthora. Dit is het hoogste cijfer dat door Euroblight
ooit werd gegeven voor een phytophthoramiddel
of voor een combinatie van producten. Ook voor de
bescherming van de knol heeft Canvas@ + mancozeb
één van de hoogste waardecijfers gekregen (3,7).
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Toegepast tijdens deze periode beschermt Canvas@

+ mancozeb bevattend middel de aardappelen
tegen blad- en knolphytophthora en tegen
Alternaria spp.
0,3 l/ha Canvas'+ mancozeb bevattend middgl
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De combinatie van

en geen Alternaria middel
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Canvas@

Opkomst

ZEER STERK OP BLAD. EN KNOLPHYTOPHTHORA

02sêp

Voorkom resistentie-ontwikkeling
Om resistentie-ontwikkeling te voorkomen is inzet
van multisite werkende producten, zoals mancozeb
(bevattende middelen), zeer belangrijk! Leg daarom
de basis met Canvas@ + een mancozeb bevattend
middel voor de bestrijding van Alternaria.

De hogere opbrengst komt vrijwel zeker door
een verminderde aantasting door Alternaria spp,
waardoor het gewas gezonder en groener blijft.
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Schema zonder Canvaso +
mancozeb bevattend middel
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Schema met Canvâs@

+ mancozeb bevattend
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Meer opbrengst door Alternaria bestrijding
Proeven tonen dus aan dat Canvas@ + mancozeb
bevattend m iddel een opbren gstverhogend effect
h'eeft. Zoals een teler het mooi zei: "lk oogst met
de)e combínatie al sne/ een paar tonnetjes meer."

Schema met Canvas@

+ mancozeb bevattend

80

Afrijping
Knolvorming

ADVIES
Phytophthora en Alternaria
Preventief
Curatief (geen symptomen zichtbaar)
Curatief (stopbespuiting)

Canvas@

Canvas@

+ mancozeb
+ cymoxanil/mancozeb
+ propamocarb/cymoxanil

Loofdood

Canvas@

(+ mancozeb)

Canvas@

REG ENVASTH EI D VAN CANVAS@
Een belangrijk voordeel van Canvas@ is de snelle

regenvastheid. Canvas@is'binnen 30 minuten
regenvast. Voor de combinatie met mancozeb
bevattend middel is slechts 1 tot2 uur zonder
neerslag noodzakelijk.

ALGEMENE AANBEVELI NGEN
¡

Canvas@ is toegestaan als schimmelbestrijdings-

middel in pootaardappelen, consumptieaardappelen

¡

en zetmeelaardappelen.
Canvas@ altijd toepassen in combinatie met een

¡
¡
.

Canvas@ kan gemengd worden met insecticiden en

loofdoodmiddelen.
Canvas@ maximaal ó maal per teeltseizoen gebruiken

Veiligheidstermijn: 7 dagen.

ander toegelaten product voor de bestrijding van

Ph¡ophthora.

WERKINGSMECHANISME ALGEMENE INFORMATIE
Canvas@ is een preventief contactfungicide voor de

Toelatingsnummer: 13530 N

bestrijding van Phytophthora. Canvas@ werkt in op
meerdere fasen in de levenscyclus van de schimmel.

Samenstellin g: 200 g/l amisulbrom

Canvas@

Formulering: SC
Chemische familie: sulfonamide
Chemische structuur:

voorkomt

¡ het vrijkomen

H^C

van de zoösporen;

. de mobiliteit van de sporen;
¡ directe en indirecte kieming van zoösporen;
o

de kieming van de cystosporen.
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Canvas@

is een geregistreerde merknaam van Nufarm, Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

veilig. Lees vóór gebruik eerst f¡et etiket en de product¡nformat¡e,

NUFARM B.V.

Rivium Ouadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den lJssel
info.nl@nufarm.com

nufarm.com/nl/canvas
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ELKE
AARDAPPEL
VERDIENT
DE BESTE
BESCHERMING.

"Het aardappelloof
hleef longer groen
omdat het minder
door Alternaria wss
sangetsst. Dst merkje
a,ørn de opbrengst."
"Soms moetje spuíten
tussen de buien door.
Ook don is Convas een
zekere wsorde omdot
het in 5A minuten
regenvsst Ís."
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Grow a bettertomorrow.

0,3 l/ha Canvas@+ mancozeb bevattend midd sl
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Opkomst

Groeiperiode

Stabiele groe¡
Bt.'gin knolvorm¡ng

Afrijping
Knolvorming

