Bevat maleïne hydrazide
•
•
•

in het aardappelgewas systemisch neerwaarts transport en verdeling in de knol
stopt de celdeling, maar celgroei en celstrekking gaan wel gewoon door
remt de kieming

Fazor® voor betere kwaliteit
• De beste basis van
kiemremming
• geen schilbrand
• minder gewichtsverlies
tijdens bewaring
• tegen interne kieming
• tegen doorwas
• tegen aardappelopslag
in volgteelt

Toepassingstijdstip:
• Minimaal 80% van de knollen moet groter
dan 35mm zijn voor industrierassen
• Spuit op een niet gestresseerd, vitaal en
goed groeiend gewas
• Periode tot loofdoding moet minimaal 3
weken, bij voorkeur 4-5 weken zijn

Advies en spuitomstandigheden:
•
•
•
•

5 kg Fazor / ha
400 – 500 l water/ha
Toepassen bij minder dan 25 oC
Groeizaam weer en voldoende hoge
relatieve luchtvochtigheid (> 60%)
• Droogtijd 24 uur

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be
Fazor®: op basis van 60,6 % maleinehydrazide, gedeponeerd handelsmerk Arysta LifeScience

Geen schilbrand
Omdat Fazor® al tijdens de teelt wordt
toegepast, krijgt schilbrand – welke kan
optreden bij het toepassen van andere
kiemremmers tijdens het inschuren – geen
kans. Bovendien is er geen negatief effect op
de wondheling.
Minder kans op interne kieming
Toepassing van Fazor® vermindert ook het
risico op interne kieming. Met name voor
gevoelige rassen zoals Innovator is dit een
belangrijke eigenschap. Bovendien heeft
Fazor® geen negatieve invloed op de
bakkleur, het onderwatergewicht of op de
smaak
Minder bewaarverliezen
Doordat je de eerste periode geen
kiemremmer hoeft toe te passen, blijven de
aardappelen rustiger, waardoor er minder
ademhaling is en dus ook minder
bewaarverlies.
Daarnaast is er een besparing op
behandelingen met andere kiemremmers.
Ook de presentatie (verser uitzicht) blijft
beter dan bij andere bewaarmethoden.
Meer flexibiliteit en geen residu in de
bewaarplaats
Doordat de kieming is geremd, zijn de
aardappelen rustiger en kan je één loods
over een langere oogstperiode vullen,
zonder al andere kiemremmers te moeten
toepassen op de eerst geoogste.
Fazor® geeft geen residu in de bewaarplaats,
waardoor daar bvb. pootgoed kan
opgeslagen worden. Bij gebruik van de
meeste andere kiemremmers kan dat niet.

Sterk tegen aardappelopslag
Toepassing van Fazor® leidt tot enorme
vermindering van het aantal opslagplanten
in het volggewas.
Aardappelopslag is niet alleen een onkruid
in het volggewas, maar ook een belangrijke
bron voor Phytophthora infestans, virus,
uitbreiding van verschillende
aaltjespopulaties en de Coloradokever.

