Advertorial

Joris van Herwaarden zette afgelopen jaar voor het eerst Fontelis® in.
Het is een sterk en effectief middel
tegen schurft en meeldauw. ‘Het was
bijna geen dag droog in het voorjaar
in 2016. Ondanks dat heb ik geen
schurft gezien’, vertelt hij.

‘Regenvastheid Fontelis
geeft extra zekerheid’

®

Joris en Bianca van Herwaarden runnen een
bloeiend bedrijf midden in de Bommeler
waard met 14 ha peren, 6 ha appels en 3 ha
kersen. Naast de boomgaard bevindt zich
een prachtige landwinkel waar ze eigen fruit,
maar ook vlees en andere streekproducten
verkopen.
Joris van Herwaarden en Cees Westbroek zijn
tevreden over de resultaten met Fontelis®

IJZERSTERK MIDDEL
De residu problematiek is voor Joris een
extra uitdaging in de gewasbescherming.
‘Een uitbereiding van de gereedschapskist’,
zo omschrijft Cees Westbroek, voorlichter
fruitteelt bij Agruniek Rijnvallei het vorig
jaar geïntroduceerde Fontelis®. ‘Fontelis®
is ijzersterk tegen schurft en meeldauw
en goed bruikbaar in combinatie met
andere middelen. Variatie verkleint de kans
op resistentievorming. Let er wel op dat
bepaalde dunmiddelen kunnen reageren
met een op olie gebaseerde formule.
Hanteer hierbij een interval van drie dagen.’

REGENVAST
Het is belangrijk een middel tegen schurft zo
kort mogelijk voor de neerslag in te zetten,
weet Joris uit ervaring. ‘Dat was vorig jaar
wel een uitdaging. Soms regende het een

TOEPASSING
Maart

uur na de behandeling alweer flink en bleef
het ook lang doorregenen. Met Fontelis®
is de teelt ook in natte periodes snel en
langdurig beschermd. ‘Dat kwam ook uit
de proeven’, vertelt Westbroek. Een uur
na toepassing wordt de werking van het
middel nauwelijks door regen (zelfs een
hoeveelheid van 30 mm) beïnvloed.

TWEE KEER BEHANDELEN
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er zijn geen residuen aangetroffen op de
appels en peren’. Joris kijkt tevreden terug
op de eerste ervaring met Fontelis® en zal
het middel komend seizoen weer inzetten.

Joris behandelde de teelt in de periode
april t/m mei twee keer preventief met
Fontelis®, de eerste keer net na de bloei.
Het beschermt nieuwe groei. Ook de nieuw
aangeplante Elstar-bomen bleven schoon.
‘Het middel is makkelijk mengbaar en de
combinatie met andere middelen heeft geen
schade veroorzaakt. Het is een veilig middel,

Fontelis®: bewezen bescherming voor het mooiste fruit
KRACHTIG FUNGICIDE

Snel en langdurig
regenvast

Beschermt
nieuwe groei

Brede
werking

De werkzame stof penthiopyrad is
relatief nieuw en behoort tot de FRAC
groep-7 fungiciden, SDHI. Fontelis®
werkt tegen schurft en meeldauw
met een nevenwerking tegen
zwartvruchtrot in peer.
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