Effectief
tegen echte
meeldauw

Fado® is een geregistreerde merknaam van Nufarm. Hi-Wett® is een geregistreerde merknaam
van De Sangosse S.A.S.. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over Fado?
Neem contact op met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.

@NufarmNederland

Pluk de
voordelen
van Fado
in aardbeien

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl
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Pluk de voordelen
Fado® is zeer effectief tegen echte meeldauw in aardbeien
Echte meeldauw krijgt geen kans

afbraakstoffen vrij van zowel de plant als van

Fado® versterkt meerdere systemen in de

echte meeldauw. De combinatie van deze

plant en laat de aardbeiplant zelf het werk

afbraakstoffen activeren de plant om weer-

doen. Door Fado® preventief in te zetten, krijgt

stand te bieden tegen de schimmel.

echte meeldauw geen kans.

Fado® werkt precies zo. Fado® activeert

Fado® wordt al langer met succes toegepast in meerdere teelten. Zoals in rozen

Bewezen effectief in meerdere teelten

de plant om weerstand op te bouwen. En

(net als aardbeien gevoelig voor echte meeldauw). Nu kunnen dus ook aard-

Hoe Fado® werkt

hierdoor krijgt echte meeldauw geen kans.

beientelers (let op: uitsluitend in de bedekte teelt) Fado® inzetten.

Tijdens het natuurlijke proces waarbij echte

Vergelijk het met de werking van een vaccin.

meeldauw de plant infecteert, komen er

Advies

4 l/ha Fado® + 20 ml/hl Hi-Wett®
• Pas Fado preventief toe.

Proeven

• Blokbespuiting: 3-5 toepassingen.
•	Voeg altijd Hi-Wett* toe voor een

Proeven bewijzen de effectiviteit. Onderstaand de vergelijking met een

optimaal resultaat.

chemische referentie. U ziet dat Fado zeer effectief is tegen echte meeldauw.

*Hi-Wett is een adjuvant ter verbetering van

% Bestrijding

de werking van gewasbeschermingsmid-

100

delen. Bekijk op nufarm.com/nl/hi-wett het

FADO

®

Sterk tegen echte meeldauw
Zacht voor het gewas
Biologisch
Geen residu

filmpje over de werking.
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Fado® 4 l/ha +
Hi-Wett® 20 ml/hl

Chemische
referent

% bestrijding 7 dagen na vijfde toepassing
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