Nufarm

Page 1 of 2

Nieuw! Fado in druif - buitenteelt

online lezen

Technische Informatie
14 JUNI 2019

Nieuw! Fado in druif - buitenteelt

We zijn trots te kunnen melden dat het CTGB de uitbreiding van Fado® heeft goedgekeurd in druif.
Daarmee is het de eerste toelating van Fado in buitenteelt in Nederland!
Fado is het biologische fungicide tegen echte meeldauw en valse meeldauw in druif. Fado activeert
meerdere systemen in de plant die de weerbaarheid van de plant tegen meeldauw verhoogt. Door Fado
preventief in te zetten, krijgt meeldauw geen kans.

LEES MEER

Weerbaarheid verhogen

Fado is als een vaccin voor de plant. Door Fado toe te passen helpen we de plant preventief zijn
weerbaarheid te activeren. Bij een verhoogde druk van echte meeldauw of valse meeldauw krijgt deze
geen kans zich te ontwikkelen in de plant.
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Advies
- Wij adviseren Fado in te zetten vanaf het ontwikkelen van de vruchten. Daarbij kan Fado richting het
afrijpen van de vruchten helpen om aantasting te voorkomen.
- Fado geeft geen residu. Kan dus ook perfect ingezet worden richting de oogst voor een optimaal
residumanagement.
- Standaard dosering is 4 l/ha.
- Bij tankmix met chemisch fungicide kan de dosering van Fado verlaagd worden naar 2 l/ha.
- Maximaal 8 toepassingen per 12 maanden.
- Hi-Wett toevoegen als super uitvloeier geeft een optimaal resultaat.

Informatie
Voor technische informatie kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.
Kijk ook op onze website http://www.nufarm.com/nl
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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.
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