Frupica

ProteCtie Glasgroenten
Te c h n i s c h e p ro d u c t i n f o r m a t i e vo o r e f f e c t i eve gew a s b e s c h e r m i n g

Dé aanwinst tegen echte meeldauw, Botrytis en
Mycosphaerella
Frupica werkt in op diverse stadia van
schimmelziekten tijdens het infectieproces. Het
voorkomt onder andere de groei van de kiembuis
en remt de ontwikkeling van mycelium in het blad.
Het kiemproces van de schimmel wordt hierdoor
niet voltooid, waardoor deze niet in het blad kan
binnendringen. De werkzame stof wordt snel
lokaal systemisch opgenomen door de plant en
heeft een lange duurwerking. Toepassing bij een
beginnende aantasting heeft het meeste effect.
Voorkomt groei
kiembuis en
vorming
appressorium
Remt ontwikkeling
van mycelium in
het blad. (Botrytis)
Infectieproces van Botrytis en echte meeldauw

Resistentiemanagement
Mycosphaerella in komkommer (WUR Glastuinbouw)

Frupica®, effectief tegen echte meeldauw,
Botrytis en Mycosphaerella, is nu ook
toegelaten in de teelt van courgette,

komkommer, aubergine en tomaat. Het

middel is zacht voor het gewas en heeft
een veiligheidstermijn van 1 dag.

Frupica bevat de werkzame stof mepanipyrim en
is geformuleerd als suspensie concentraat (SC).
Deze stof behoort tot de groep anilinopirimidinen (FRAC 9). Het werkingsmechanisme is
zeer specifiek. Pas het daarom niet vaker toe dan
twee keer per teeltcyclus. Wissel na toepassing af
met middelen uit een andere chemische groep.

Werkingsspectrum

Frupica heeft een brede werking. Het middel is
bewezen effectief tegen echte meeldauw,
Mycosphaerella en Botrytis met slechts één
werkzame stof. Onder lichtarme omstandigheden
kunnen jonge vruchtgroentegewassen wat
gevoelig zijn voor het middel. Voer onder

dergelijke omstandigheden eerst een
proefbespuiting uit om de veiligheid voor het
gewas vast te stellen.
Echte meeldauw

Frupica is effectief tegen echte meeldauw. Bij het
verschijnen van de eerste vlekken is het advies
om Frupica 2x te spuiten met een interval van
een week.
Meeldauw tomaat

100

In diverse onderzoeken, onder andere bij
Wageningen UR Glastuinbouw, heeft Frupica
bewezen uitstekend te werken op Mycosphaerella.
Zet het middel tegen Mycosphaerella preventief in
en spuit 2x met een interval van 7 dagen.
Botrytis

Frupica is al vele jaren toegelaten in de teelt van
bloemisterij, aardbeien en bloembollen. In deze
teelten staat het bekend als een sterke
botrytisbestrijder. Een preventieve aanpak werkt
het beste. Spuit daarom op het moment dat u de
eerste aantasting ziet.
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Dosering: 90 ml per 100 liter water,
maximaal 0,9l/ha
Voeg (super)uitvloeier toe
2 toepassingen per teeltcyclus
Wissel af met middelen uit een andere
chemische groep om resistentie te
voorkomen

Karma 0,3 1000l/ha
Fungaflash 0,2 1500l/ha
Frupica 0,09 + Hi-Wett 1000l/ha

Frupica ® waakt over uw gewas!
De voordelen van Frupica ®

Effectieve schimmelbestrijding met duurwerking
Tegen echte meeldauw, Botrytis én Mycosphaerella
Perfecte afwisselpartner
Veilig voor natuurlijke vijanden
Veiligheidstermijn 1 dag
Frupica® is een geregistreerd handelsmerk van Kumiai Co. Ltd.,Tokyo, Japan.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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