UITBREIDING

ECHTE
MEELDAUW
LUISTERT
NAAR FADO
nufarm.com/nl/fado

Hi-Wett ®

LEREN VAN DE NATUUR
Tijdens het natuurlijke proces waarbij echte meeldauw
de plant infecteert, komen er afbraakstoffen vrij van
zowel de plant als van echte meeldauw.
De combinatie van deze afbraakstoffen activeert de
receptoren in de plantcellen. Vervolgens treedt er een
proces in werking om de plant weerstand te bieden
tegen de schimmel.

ADVIES
• Standaard adviesdosering: 4 l/ha
• Preventief toepassen door middel van een
gewasbehandeling
• Hi-Wett® toevoegen
• Herhaal de toepassing minimaal 3 keer
• Gebruik voldoende water om goed de onderkant
van het blad te bedekken
• Schudden voor gebruik

TOELATING
Fado® heeft een grote diversiteit aan gewassen op het
etiket. Onder andere in de volgende bedekte teelten
heeft Fado® een toelating om echte meeldauw te
bestrijden:
• Vruchtgroenten van de Solanaceae en Cucurbitaceae
• Diverse fruitgewassen
• Meerdere groentegewassen
• Roos, boomkwekerij en vaste planten
• Kruidenteelt
• Veredeling- en zaadteeltgewassen

INFORMATIE

FADO®, GELEERD VAN DE NATUUR
Door Fado® preventief toe te passen worden de
receptoren in de plant geactiveerd. Als gevolg daarvan
worden meerdere systemen in de plant aangezet die
de weerbaarheid van de plant tegen echte meeldauw
verhogen. Fado® werkt dus als een soort vaccin!
De plant bouwt haar eigen weerbaarheid op.

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met
onze technisch adviseur Daniël Cornelisse:
t: +31 (0)10 303 77 32
m: +31 (0)6 5122 4563
e: daniel.cornelisse@nl.nufarm.com
Kijk ook op onze website www.nufarm.com/nl.

FADO®

• Biologisch
• Geen veiligheidstermijn
• Ideaal voor residumanagement
• Veilig voor het gewas

Disclaimer - Fado® (12,5 g/l COS-OGA, toelatingsnummer: 14921 N) is een geregistreerde merknaam van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Fado® is het biologische fungicide tegen echte meeldauw. Fado® activeert meerdere systemen in de plant
die de weerbaarheid van de plant tegen echte meeldauw verhoogt. Door Fado® preventief in te zetten,
krijgt echte meeldauw geen kans.

