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Bio fungicide m et  prevent ieve en curat ieve werk ing t egen verschil lende echt e m eeldauwsoor t en.

Toepassingsgebieden Neder land:
1. Bedekte teelt van aardbei
2. Bedekte teelt van komkommer, tomaat & paprika

Toepassingsgebieden België:
1. Bedekte teelt van aardbei
2. Bedekte teelt van tomaat, paprika/ Spaanse peper, aubergine/ eierplant & pepino
3. Bedekte teelt van augurk, courgette/ patisson en meloen
4. Bedekte teelt van komkommer
5. Bedekte teelt van pompoen

Werkzam e st of : Ampelomyces quisqualis 
Gehalt e: 5,0 x 10? KVE/ gr
Form uler ing: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Toelat ingsnum m er  NL: 14294N
Toelat ingsnum m er  B: 10314P/B
Doser ing: 35 ? 70gr/ ha
Verpakk ing: 30 gram

Product inform at ie
AQ10® is een biologische contactfungicide dat levende sporen bevat van de schimmel Ampelomyces quisqualis 
met een sterk antagonistische werking op verschillende echte meeldauwsoorten.

AQ10® is als bio fungicide goedgekeurd voor de professionele toepassing in de bedekte teelt van aardbeien en 
diverse vruchtgroentegewassen in Nederland en België. 

Werking:

De Ampelomyces quisqualis schimmel in AQ10® is een micro-organisme dat vrij in de natuur voorkomt en niet 
genetisch gemodificeerd is. Na een bladtoepassing van AQ10® gaan de sporen van deze schimmel kiemen. 
Hierbij penetreren zij de schimmeldraden (mycelium) van de echte meeldauw en drogen de meeldauwschimmel 
uit. De werking van een parasitaire schimmel op een andere parasitaire schimmel, noemt men ?hyper-parasitair?. 

AQ10® heeft zowel een preventieve alsook een curatieve werking op verschillende echte meeldauwsoorten. De 
beste werking wordt verkregen wanneer er tijdig gestart wordt met de eerste toepassing. 

Gebruik
AQ10® mengen met water en gedurende 30 minuten voor laten kiemen. Het granulaat waarop de schimmel zit 
moet voor een bespuiting voor gekiemd worden om verstopping van de spuitapparatuur te voorkomen. 
Aangezien AQ10®een contactfungicide is het uitermate belangrijk dat de schimmel goed uniform verdeeld wordt 
over het gewas. Gebruik hierbij voldoende water. Een goede uitvloeier (Helioterpen® film) kan hierbij een flinke 
toegevoegde waarde hebben. De toepassing dient bij voorkeur ?s ochtends vroeg of  ?s avonds uitgevoerd te 
worden wanneer de relatieve luchtvochtigheid het hoogst is. Dit bevordert de kieming van de antagonistische 
schimmel. 
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Pas AQ10® toe in een blokbespuiting van minimaal 2 - 3 toepassingen met een interval van 7 dagen. Hierdoor 
wordt er een voldoende grote populatie schimmel in het gewas opgebouwd waardoor er een langdurige efficiënte 
werking tegen meeldauwschimmels te verwachten is. Voor een goed werking hanteer een vloeistof met een pH 
5.5.

AQ10® kan ook middels een LVM toepassing ingezet worden in een dosering van 70gr/ ha. Gebruik hierbij ook 
een draagstof om de dampdelen te verkleinen.

Let op bij combinatie bespuitingen met andere biologische en chemische fungiciden. (compatibiliteitsoverzicht 
voorhanden)

Voordelen:

- Zowel preventieve alsook curatieve werking.
- Mild voor het gewas en nuttige insecten.
- Nagenoeg geen resistentie mogelijk.
- Vrij van MRL en residu.
- Geen wachttijden.
- Staat op Skal inputlijst.
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