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INFO
Met Paraat ® aan de basis, een
zeer goede start in de strijd tegen
Phytophthora in aardbeien
In de teelt van aardbeien kunnen Phytophthoraschimmels zeer veel schade aanrichten. De schade in een

Paraat

productieveld is niet alleen het daadwerkelijk wegvallen

• Zeer effectief tegen Phytophthora

van planten, maar ook een deel van de planten gaat

• Werkt systemisch

niet dood maar blijft wel duidelijk in groei en productie

• Vooral een preventieve werking

achter. Dit alles kan een grote economische schade
met zich meebrengen. Met Paraat aan de basis kan dit
worden voorkomen.

snijbloemen en in de teelt van framboos en braam.
Paraat is verkrijgbaar in één en 10 kg verpakking.

Paraat
Paraat is geformuleerd als een spuitpoeder (WP) en

Werking Paraat

bevat 500 g/kg dimethomorph, welke behoort tot de

Paraat verstoort de vorming van nieuwe schimmel-

chemische groep van de kaneeldirivaten. Deze unieke

celwanden en vernietigt groeiende schimmelcellen.

groep is uitstekend werkzaam tegen schimmels die

Daardoor wordt de vorming van nieuw myceliumweefsel

behoren tot een speciﬁeke groep binnen de oömyceten

van de schimmel (sporenvorming en sporenkieming)

(namelijk Phytophthora en valse meeldauwschimmels

en verdere groei van bestaand mycelium tegenge-

zoals Peronospora spp en Plasmopara spp).

gaan. Doordat de cel verder groeit en de groei van de

Naast alle aardbeiteelten (zowel glas als vollegrond) is

celwand wordt geremd, zal de schimmelcel vroegtijdig

Paraat ook toegelaten in de trekteelt van witlof op wa-

afsterven.

ter, teelt onder glas van potplanten, teelt onder glas van

Gezond gewas aardbeien

Alle stadia waarin celwandvorming plaatsvindt zijn
gevoelig voor dimethomorph.
Wanneer Paraat aan de plantenwortel wordt toegevoegd, wordt het systemisch via de houtvaten in de
plant opgenomen en verspreid.
Dimethomorph werkt het beste als het preventief in de
plant aanwezig is.
De kans op problemen door Phytophthora kan het
beste worden voorkomen door te starten met schoon,
ziektevrij plantmateriaal, het teeltsysteem schoon te
houden en hygiënisch te werken.
Door de unieke schimmelcelvernietigende werking van
Paraat kunnen zowel stengelbasisrot als roodwortelrot,
welke beide Phytophthorasoorten zijn, prima worden
bestreden.
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Close-up van aantasting door stengelbasisrot
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Roodwortelrot
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10° C. De ontwikkeling van de ziekte gaat het snelst bij
koel en nat weer.
De sporen van deze ziekte kunnen de planten voornamelijk via de ondergrondse delen aantasten. De
meeste problemen met roodwortelrot komen voor op
slecht ontwaterde percelen vooral in de winter en in het
voorjaar.
Een aangetaste plant blijft achter in groei en verkleurt
blauw-groen. Bij schraal zonnig weer gaat de plant in
zijn geheel slap hangen. Dit in tegenstelling tot stengelbasisrot waar de hartblaadjes als eerste afsterven.
Een plant met roodwortelrot sterft meestal niet af in
tegenstelling tot stengelbasisrot. Een kenmerk van deze
ziekte is lange dode wortels zonder zijwortels, de zoge-
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Advies Paraat in aardbeien
Vermeerderingsvelden
Direct na het uitplanten of het uitleggen van de
ranken een volveldsbehandeling uitvoeren.
Dosering: 3 kg/ha Paraat.
Direct na de behandeling de Paraat inregenen
met minimaal 3 tot 5 mm per m2 schoon water.

Productievelden
Direct na het uitplanten een volveldsbehandeling uitvoeren.
Dosering: 3 kg/ha Paraat.
Direct na de behandeling de Paraat inregenen
met minimaal 3 tot 5 mm per m2 schoon water.

Aardbeien op substraat (glas of open
lucht)
Direct na het planten via de vochtvoorzieningsinstallatie een dusdanige concentratie
meegeven zodat iedere plant 0,1 g Paraat krijgt
toegediend.

Stabiliteit
Dimethomorph is zeer stabiel in water. Dit houdt in dat
Paraat niet gevoelig is voor lage of hoge pH waarden.
Bij toepassing van Paraat hoeft dan ook geen rekening
gehouden te worden met de pH waarde van de spuitoplossing.

Plantuitval door stengelbasisrot

Ook in de grond wordt dimethomorph langzaam afgebroken wat bijdraagt aan een goede lengtewerking van
Paraat.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst
mag niet korter zijn dan 35 dagen.
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