
Frupica® voorkomt echte meeldauw 
en Botrytis 

Het breed werkende fungicide Frupica® is

nu ook toegelaten in vaste planten en

boomkwekerijgewassen, opzetters in

laanbomen uitgezonderd. De actieve stof

mepanipyrim is zeer effectief tegen echte

meeldauw, Botrytis, schurft en

sterroetdauw. Frupica® is zacht voor het

gewas en past prima in een afwisselschema

ter voorkoming van resistentie.

Schimmels zoals echte meeldauw en Botrytis
vormen een serieuze bedreiging voor tal van
boomkwekerijgewassen en vaste planten. Door
zijn effectiviteit, brede preventieve werking en
zachtheid voor het gewas is Frupica® een
uitstekend wapen tegen vele schimmelziekten.

Werkingsmechanisme
De actieve stof mepanipyrim (440 g/l) pakt
schimmels op diverse plaatsen in het infectie-
proces aan. Het voorkomt zowel de groei van de
kiembuis als de vorming van een appressorium en
het binnendringen in het blad. Daarnaast remt het
de ontwikkeling van mycelium in het blad. Frupica®

wordt snel in de plant opgenomen (lokaal
systemisch) en is regenvast. Het residu geeft een
goede nawerking.
Frupica® werkt vooral preventief.Tegen sommige
schimmels, waaronder schurft, werkt het middel
tot 72 uur na toepassing ook curatief.

Brede werking 
Tot het brede werkingsspectrum van Frupica®

behoren echte meeldauwsoorten zoals
Microsphaera (o.a. in eik, Fraxinus en Carpinus)
en Sphaerotheca (roos). Pas Frupica® toe zodra de
eerste meeldauw zichtbaar is.
Ook Botrytis, sterroetdauw en schurft worden
afdoende bestreden. Botrytis steekt vooral onder
vochtige omstandigheden de kop op. Een
preventief schema voorkomt dat de schimmel
aanslaat.

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming

ProteCtie Boomteelt

Infectieproces van Botrytis en meeldauw
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3.

aangrijpmomenten 
van Frupica®



Perfecte afwisselpartner
Frupica® behoort tot de groep van de anilino-
pyrimidinen.Voor de boomkwekerij en vaste
plantenteelt is dit een nieuwe afwisselgroep. Het
werkingsmechanisme is zeer specifiek. Pas Frupica®

daarom niet vaker toe dan twee keer per teelt of
seizoen en wissel af met middelen uit andere
chemische groepen.

Toepassing
� Zet Frupica® preventief in.
� Gebruik 0,9 liter Frupica per ha, bij rozen 

altijd in combinatie met 200 ml/ha Silwet Gold
(uitvloeier).

� Herhaal de bespuiting (blokbespuiting).
� Maximaal twee toepassingen per teelt of 

teeltseizoen.
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De voordelen van Frupica®

� Brede werking tegen o.a. echte meeldauw en Botrytis
� Uitstekende preventieve werking
� Zacht voor het gewas
� Nieuwe chemische groep, perfecte afwisselpartner

Frupica® waakt over uw gewas!

Frupica® is een geregistreerd handelsmerk van Kumiai Co. Ltd.,Tokyo, Japan.

Lees voor het gebruik eerst het etiket.
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Toepassing tegen meeldauw in eik
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