Vendetta®
Svampemiddel

Effektiv bekæmpelse af skimmel og alternaria
KARTOFLER

REGISTRERINGSNUMMER

11-58

AKTIVSTOF

150 g/l azoxystrobin + 375 g/l
fluazinam

FORMULERING

Suspensionskoncentrat (SC)

DOSERING

3 x 0,5 l/ha

EMBALLAGE

5l

FRAC Group

11 og 29

PRODUKTEGENSKABER:
•

Et aktivstof med systemisk virkning

•

Et aktivstof med kontaktvirkning

•

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

•

Bekæmpelse af kartoffelbladplet

•

2 aktivstoffer reducerer risiko for resistens

•

Unik kombination af aktivstoffer

•

Synergistisk effekt af aktivstofferne.

ANVENDELSE

Vendetta® må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Vendetta® må anvendes i afgrødens vækststadie (VS)
41 - 97. 1-2 behandlinger kan foretages før VS 59. 1-2 behandlinger kan foretages efter VS 59. Vendetta® må anvendes maksimalt 3
gange per sæson. Som minimum skal der være 7 dage mellem behandlingerne. Vendetta® må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

VIRKEMÅDE

Azoxystrobin inhiberer patogenets mitochondria ånding, hvilket hæmmer sporespiring og mycelie vækst. Azoxystrobin virker både
profylaktisk og kurativ på en lang række patogener. Azoxystrobin er et systemisk og tranlaminar aktivstof. Azoxystrobin optages
igennem bladets overflade eller igennem rødderne, og translokeres igennem xylemet til stængel og blade. Fluazinam er et ikkesystemisk, multisite svampemiddel med kontaktvirkning, der anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam
hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene og nedsætter sporuleringen. Fluazinam har en særdeles god virkning overfor
knoldskimmel. Fluazinam har forskellige virkemåder, blandt andet stoppes svampens energiproduktion.

Vendetta® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

ANVENDELSE AF VENDETTA®
AFGRØDER

SKADEGØRER

DOSERING

OBS!

Maks. 3 gange per sæson i
vækststadie (VS) 41-97.

Kartofler

Kartoffelskimmel
(Phytophthora infestans)
Kartoffelbladplet (Alternaria
solani & Alternaria alternata)

1-2 behandlinger kan foretages
inden vækststadie VS 59 og 1-2
behandlinger efter VS 59, med
samlet maks. 3 behandlinger.
Enten: 1-2 x 0,5 l/ha ved VS 41-58 og
0,5 l/ha ved VS 59-97
Eller: 0,5 l/ha ved VS 41-58 og 1-2 x
0,5 l/ha ved VS 59-97

Må kun bruges til bekæmpelse
af svampesygdomme i kartofler.
Brugsanvisningens doseringer må
ikke overskrides.
Læs afsnittet om
resistenshåndtering.

