ELKE
AARDAPPEL
VERDIENT
DE BESTE
BESCHERMING.

Werkingsmechanisme
Canvas® is een preventief contactfungicide
voor de bestrijding van Phytophthora.

> het vrijkomen van de zoösporen
> de mobiliteit van de sporen

Canvas® werkt in op meerdere fasen in de
levenscyclus van de schimmel:

>	de directe en indirecte kieming
van de zoösporen
> de kieming van de cystosporen

Sporangium

Sporangium
met zoösporen

Sporangium

Dragers van
sporangia
voorkomt vrijkomen en
kieming van de zoösporen

Bladinfectie met
cystosporen

Geïnfecteerde
knol
voorkomt de kieming
van de cystosporen

verlamt de zweepstaarten van de sporen waardoor
de sporen zich niet zelfstandig kunnen bewegen. Dit
verklaart de zeer goede werking op knolphytophthora

Regenvastheid
De werkzame stof amisulbrom wordt zeer
snel geabsorbeerd in de waslaag. Deze snelle
opname, gekoppeld aan de specifieke vulstoffen
in de formulering, verklaren de uitzonderlijke
regenvastheid van Canvas®.
Door deze specifieke eigenschappen wordt
de regenvastheid van andere producten ook
verbeterd.
Onder vochtige omstandigheden wordt
amisulbrom vrijgegeven uit de waslaag naar

het bladoppervlak, wat noodzakelijk is voor een
goede werking tegen bladphytophthora.

Regenvastheid van Canvas®
De periode zonder neerslag voor Canvas® is beperkt
tot 30 minuten.
Voor de combinatie met mancozeb volstaat 1 tot 2
uur zonder neerslag.

zeer sterk op blad- en knolphytophthora
De combinatie van Canvas® + mancozeb
combineert 2 elkaar versterkende preventieve
middelen.

Canvas® op Euroblight
De combinatie “Canvas® + mancozeb” heeft een
waardecijfer van 4,5 gekregen tegen bladphytophthora.
Dit is het hoogste cijfer dat door Euoblight 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).

Alle proeven uitgevoerd in België en
Nederland tussen 2006 en 2014 bevestigen de
constante, goede werking op zowel blad- als
knolphytophthora.
Alle proeven werden uitgevoerd met 0,3 kg/ha
Canvas® + 1,75 kg/ha mancozeb.

Proef 1
Deze proef werd uitgevoerd in 2006: een jaar met een
natte augustusmaand en zeer zware Phytophthora
aantastingen.

De combinatie “Canvas® + mancozeb”, in een doorspuit
schema, was gelijkwaardig of beter in vergelijking met
de beste referentieproducten – zowel op blad als op de
knol.
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Proef 2
Onderstaande grafieken zijn het gemiddelde van
2 proeven uit 2012. Vanaf begin juli werd zware
Phytophthoradruk druk waargenomen in beide proeven.
Alle objecten, in een doorspuitschema, gaven een
vergelijkbaar effect op het blad.

% aantasting met Phytophthora
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Begin september waren duidelijke verschillen merkbaar
in de stand van het gewas, wat aanleiding gaf tot
opmerkelijke opbrengstverschillen. Dit was enerzijds
toe te schrijven aan de mangaanvoeding van mancozeb,
maar ook aan de goede controle van Alternaria door de
combinatie “Canvas® + mancozeb”.
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Proef 3
Zelfde combinatie van 2 proeven uit 2012. In dit gedeelte
van de proef werden alle objecten 6 x behandeld met
een product op basis van cymoxanil + mancozeb. De
laatste 6 toepassingen werden uitgevoerd met de
testproducten.

Hoewel er reeds Phytophthora aanwezig was, toen
de eerste bespuiting met de testproducten werd
uitgevoerd, bevestigt de combinatie “Canvas® +
mancozeb” zijn uitstekende werking op blad en
knolphytophthora.
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Proef 4
In deze proef uit 2010 werd de combinatie “Canvas® +
mancozeb” toegepast in een spuitschema. Eerst werden
alle objecten 4 x behandeld met mandipropamid en
vervolgens 4 x met fluopicolide+propamocarb. De
laatste 4 toepassingen werden uitgevoerd met de
testproducten.

De combinatie “Canvas® + mancozeb” bevestigde zijn
waarde zowel op blad- en knolphytophthora als op de
opbrengst.
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sterke aanvulling voor de bestrijding

van Alternaria
Van mancozeb is de goede nevenwerking op
Alternaria spp. reeds zeer lang gekend. Ook
Canvas® heeft een nevenwerking op Alternaria spp.

gewas. Uit divers onderzoek is gebleken dat ook
tijdens de laatste bespuitingen een aanvullende
bestrijding van Alternaria onontbeerlijk is.

De combinatie van “Canvas® + mancozeb” is een
aanvulling voor de bestrijding van deze moeilijke
schimmel.

Door Alternaria goed te bestrijden in de laatste
fase van het groeiseizoen, blijft het gewas langer
groen en worden de hoogste opbrengsten
behaald.

Alternaria komt meestal voor op een afstervend

Proef 5

Proef 6

In het ras markies, werd in deze proef uit 2010 aan de
combinatie “Canvas® + mancozeb” 2 of 4 keer Terminett
toegevoegd.
Ter vergelijking werd aan een ander spuitschema ook 2
of 4 keer Terminett toegevoegd.
De superieure werking van de combinatie “Canvas® +
mancozeb” was duidelijk zichtbaar in de bestrijding van
Alternaria.

In een andere proef uit 2010, eveneens op het ras
markies, werd een vergelijkbare proef aangelegd.
De foto’s laten duidelijk de meerwaarde zien van de
combinatie “Canvas® + mancozeb” in de bestrijding van
alternaria spp.
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Proef 7

Proef 8

In een Phytophthora-proef, aangelegd in 2011, op het
ras bintje werd geen Phytophthora waargenomen, wel
veel Alternaria. In een referentieobject zonder mancozeb
werd meer dan 50 % van het blad aangetast door
Alternaria.
In de proef werden alle objecten 6 keer behandeld
met een product op basis van cymoxanil+mancozeb.
Vervolgens werden 6 keer met de testproducten
gespoten. Alleen het object “Canvas® + mancozeb” kon
voldoende bescherming bieden tegen Alternaria.

In een Phytophthora-proef, eveneens uit 2011, op het
ras bintje was het effect van een doorspuitschema met
“Canvas® + mancozeb” in vergelijking met een ander
spuitschema overduidelijk zichtbaar op Alternaria spp.
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Ideaal toepassingstijdstip
“Canvas® + mancozeb” wordt het best toegepast vanaf de stabiele groeifase, dit is vanaf
midden bloei (begin knolvormingsfase) tot aan
de oogst (maximaal 6 bespuitingen).

Toegepast tijdens deze periode zal “Canvas® +
mancozeb” de aardappelen beschermen tegen
blad- en knolphytophthora en tegen Alternaria
spp.
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Algemene aanbevelingen
>	Canvas® is erkend voor de bestrijding van
Phytophthora in aardappelen.

>	Canvas® maximaal 6 maal per teeltseizoen
gebruiken, in 2 groepen van 3 toepassingen.

>	Canvas® altijd toepassen in combinatie met
een ander erkend product
(bij voorkeur mancozeb) voor de bestrijding
van Phytophthora.

>	Canvas® mag gemengd worden met
insecticiden en loofdoodproducten.

>	Aanbevolen dosering: 0,3 l/ha Canvas® +
1,75 kg/ha mancozeb.

>	Bufferzone: 10 m met een klassieke
techniek.
>	Wachttijd: geen.

Algemene informatie
Toelatingsnummer: 10168P/B
Samenstelling: 200 g/l amisulbrom
Formulering: SC
Chemische familie: sulfonamide
Chemische structuur:

H3C

N

CH3

Canvas® is een geregistreerde merknaam van Nufarm.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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NUFARM Benelux
Postbus 51 · 9200 Dendermonde · België
info@be.nufarm.com

nufarm.com/belu

De proeven werden, in opdracht van Nufarm, uitgevoerd
door:
Redebel-Belgie: proeven 1, 2, 3 en 6
PPO-Nederland: proeven 2, 3, 4, 5, 7 en 8

