WEBBRIEF
Alternaria: verminderde gevoeligheid zwaar onderschat
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Wat kan Narita?

Narita en minerale olie

Narita (difenoconazool) is het sterkste alternaria pro-
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Narita mengbaar is met minerale virusolie en geen

misch en wordt dus opgenomen door de plant (vitaal

schade geeft in pootaardappelen. Dit is in verschil-
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• 250 gr/L difenoconazool (EC)
• Preventief en curatief
• Alternaria solani en Alternaria alternata

®

De sleutel

tegen alternaria in aardappelen

• Nevenwerking sclerotinia
• Maximaal 4 toepassingen
(minimaal interval 10 dagen)
• Niet in grondwaterbeschermingsgebieden
ciden
• Mengbaar met bestaande fungiciden en insecticiden
in aardappelen

Advies:
• Narita maximaal 4x toepassen (2x solo en 2x ondersteund door mancozeb/fluazinam)
• Interval Narita 14 dagen
• Zet Amistar, Signum en Consento alleen preventief, dus vroeg in (eerste bespuitingen)
• Ondersteun deze door multi-site-fungiciden zoals fluazinam (Kunshi) en mancozeb

NARITA® (14307 N - 250 g/l difenoconazool) is een product van Globachem N.V. KUNSHI® (14371 N - 250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam) is een product van ISK Biosciences Europe N.V.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachƟg het eƟket met producƟnformaƟe vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

