Alibi Flora tegen
echte meeldauw
Voor gewasbeschermingsmiddel Alibi Flora heeft sinds
september 2019 een toelating. Dit middel is een vervanger
voor Amistar Top en kan momenteel ingezet worden in pioen
en Zantedeschia.
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H

et gewasbeschermingsmiddel
Alibi Flora van Syngenta werkt
tegen echte meeldauw, maar
is ook werkzaam op andere
schimmels. De werkzame stoffen van dit
fungicide zijn azoxystrobin en difenoconazool. De toelating voor Alibi Flora kwam
in september 2019 en het product is sinds
november te koop in verpakkingen van
1 liter. Maurice Kok, crop advisor van
Syngenta, laat weten dat het middel een
brede werking heeft. “Het is toepasbaar
in veel gewassen. Naast de werking tegen
echte meeldauw werkt het goed tegen
bijna alle bladvlekkenziekte, Botrytis en
tegen roest.”
Alibi Flora mag gebruikt worden in
potplanten (bedekte en onbedekte teelt,
zowel grondgebonden als niet-grondgebonden), snijbloemen (bedekte substraatteelt, bedekte en onbedekte teelt),
vasteplantenteelt (bedekte en onbedekte
teelt, niet-grondgebonden (container)

teelt) en in bloemzaadteelt (bedekte en
onbedekte teelt). “We hebben het middel
met een apart dossier speciaal voor de
sierteelt kunnen registeren. Het mag in
bolbloemen en knolbloemen gebruikt
worden aangezien die onder snijbloemen
of potplanten vallen. Zo is de toepassing in
bloementeelt van Zantedeschia interessant
vanwege de goede werking tegen Alternaria en heeft Alibi Flora in de bloementeelt
van dahlia een zeer sterke werking tegen
Entyloma”, laat Kok weten.
Syngenta is bezig met uitbreiding van de
toepassing via een KUG (Kleine Uitbreiding
Gewasbeschermingsmiddelen). Het is nu
nog verboden in vermeerderingsteelt van
bloembollen en bloemknollen. Onder de
aanvraag vallen alleen gewassen met een
areaal kleiner dan 5.000 ha, daarom zijn
tulp en lelie zijn niet meegenomen.

ONDERDRUKKEN
Alibi Flora is een spuittoepassing en kent
een concentratiedosering van 0,1%. Telers

mogen het middel in onbedekte teelt twee
keer per jaar gebruiken met een interval
van minimaal zeven dagen. In de bedekte
teelt kan afhankelijk van het gewas en de
situatie het middel vaker worden ingezet.
“Alibi Flora kan het beste worden ingezet
bij hoge druk tot de eerste aantasting
zichtbaar is. Het middel heeft zowel een
preventieve als curatieve werking en kan
daarom ook een beginnende meeldauwaantasting goed aanpakken. Zit er al
20% meeldauw in het gewas, dan ben je
eigenlijk al te laat en wordt het moeilijker
om de meeldauw te onderdrukken. Roest
is vaak wat lastiger. Hier moet je op tijd bij
zijn. Als een hoge druk verwacht wordt,
kun je preventief spuiten. Na zo’n zeven
tot tien dagen kun je opnieuw Alibi Flora
inzetten of afwisselen met een middel dat
een ander werkingsmechanisme heeft”,
adviseert Kok.

AMISTAR TOP
Alibi Flora heeft dezelfde werkzame stoffen als Amistar Top. Via een KUG mocht
Amistar Top sinds 2014 gebruikt worden
in de onbedekte teelt van vaste planten en
bloemisterijgewassen. Bij de herregistratie
van Amistar Top heeft het College voor
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten dat de
bestaande gebruiken in sierteeltgewassen
komen te vervallen. Het middel mag tot
24-7-2020 worden verkocht en opgebruikt
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worden tot 1-1-2021.
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