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Langer gezond gewas voor meer netto opbrengst
Om de opbrengst te maximaliseren is het belangrijk om het gewas zo lang mogelijk
gezond en vitaal te houden. Daarom is het belangrijk om de bladvlekkenziekten onder
controle te houden.

Bladvlekkenziekten in aardappelen
Er zijn vele soorten vlekkenziekten in aardappelen. Enerzijds zijn er bladvlekkenziekten
veroorzaakt door factoren niet gelinkt aan schimmels en anderzijds zijn er talrijke
bladvlekkenziekten veroorzaakt door een groot aantal schimmels:

Phytophthora

Alternaria spp.

Botrytis

Zwarte spikkel

Zwarte spikkel

Sclerotinia

Fusarium

Verticillium

Daarom is het belangrijk om breedwerkende middelen te kiezen.
Met het fungicide Recital met 2 complementaire actieve stoffen is er nu een nieuwe
oplossing in de aardappelteelt beschikbaar. Deze complementaire stoffen zorgen door
hun 2 verschillende werkingswijzen ook voor een ingebouwd resistentiemanagement. Ze
versterken en verbreden elkaar en functioneren goed om resistentierisico te verminderen.

Langer gezond gewas voor meer opbrengst
Formulering

Vloeibaar (Suspensie-emulsie (SE))

Actieve stoffen

125 g/L fluopyram + 125 g/L prothioconazol

Erkend gebruik

Alternaria solani- bladvlekkenziekte

Erkend stadium

Begin knolvorming - afrijping

Adviesdosis

0,4 L/ha

Toepassingen

2 toepassingen/teelt

Toepassingsinterval

10 – 14 dagen

Alternaria-bladvlekkenziekte
Gevolgen

7 dagen

Alternaria is één van de belangrijkste ziekten in
aardappelen en kan hard en snel toeslaan in een
slecht beschermd gewas (zie 2 foto’s rechts).
Wanneer men in die periodes het gewas langer
groen kan houden betekent dat een meeropbrengst
van vele honderden kg per ha per dag.

Werking van fungiciden
De werking van fungiciden tegen Alternaria wordt
uitgedrukt in de Euroblight-Alternaria-tabel*. De
absolute nummer 1 in werking is Recital. In
een 14-daags schema staat Recital op nummer
1 met een kwotering van 4,5 op een schaal
van 5. Recital doet het veel beter dan alle
andere producten en zelfs beter dan alle andere
producten om de 7 dagen toegepast.

Euroblight*-Publicatie van 12/2020
Schaal werking tegen Alternaria solani: 0-5
Interval
14 dagen

Interval
7 dagen

RECITAL

4,5

/

difenoconazol
(meerdere producten)

3,3

3,9

mancozeb
(meerdere producten)

2,3

3,2

*Europese wetenschappers en specialisten
in aardappelziekten

Recente Belgische proeven PCA, Inagro, BCS
% Aantasting Alternaria

80

Alternaria-aantasting (eindbeoordeling september)
Gemiddeld

60

PCA

Inagro

BCS

40
20
0

Onbehandeld Recital 0,4 L

Ref. A

Ref. B

mancozeb

Belangrijke meeropbrengst met

Onbehandeld

Door de uitstekende werking van Recital, kan Recital ongeveer 10 % meeropbrengst
geven in vergelijking met onbehandeld tegen Alternaria. Dit werd nog eens aangetoond
in PCA-proeven waar in moeilijke omstandigheden een schema met Recital 9 %
meeropbrengst haalde ten opzichte van onbehandeld tegen Alternaria.
Dit is mogelijk omdat Recital het gewas langer gezond en vitaler houdt, wat dan enkele
honderden kg/ha/dag meeropbrengst kan geven (zie dronefoto’s van PCA-proeven).

Meeropbrengst
Recital-schema

(+9 % relat. tov. onbehandeld)

+ 9 % met Recital
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