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Verpakkingsinhoud : 30 gram 
Toelatingsnummer: 14294 NAQ10® is een biologisch contactfungicide welke levende sporen bevat 

van de schimmel Ampelomyces quisqualis, een specifieke antagonist 
van echte meeldauw. Ampelomyces quisqualis is een 
micro-organisme dat vrij in de natuur voorkomt en niet genetisch 
gemanipuleerd is. Na toepassing van AQ10® gaan de sporen van 
Ampelomyces quisqualis kiemen en het mycelium van de echte 
meeldauw penetreren en parasiteren. Micro-organismen kunnen 
mogelijk gevoelige reacties veroorzaken.

SAMENSTELLING: 
Werkzame stof...............................................Gehalte
Ampelomyces quisqualis stam AQ10................5,0 x 109 KVE/g

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 
Het is uitsluitend toegestaan voor gebruik als 
schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in:
1. de bedekte teelt van aardbei;
2. de bedekte teelt van komkommer, tomaat en paprika;

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

VOORZORGSMAATREGELEN:

P280C    Beschermende handschoenen en   
             beschermende kleding dragan.
 
P284      Adembescherming dragen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
 
EUH401    Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de      
               menselijke gezondheid en het milleu te voorkomen.

Technische informatie:  (+31) 341 268639
Bij calamiteiten:  (+31) 341 268639

BEWAARVOORSCHRIFT
AQ10® bewaren op 5°C op een droge, koele plaats, in 
de originele verpakking, goed gesloten, buiten bereik 
van kinderen. 

Toelatinghouder 
CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana 2
20834 NOVA MILANESE (MB)
Italië
(+39) 0362 - 365079

Distributeur:
HortiPro BV
Jagerserf 49
3851 SM ERMELO
Nederland

1. Bedekte teelt van aardbei ter 
bestrijding van echte meeldauw.
Het is noodzakelijk om AQ10® te 
gebruiken in ten minste 2 opeenvolgende 
behandelingen met een interval van 7 –  
10 dagen. Deze opeenvolgende 
toepassingen geven AQ10® de 
mogelijkheid om voldoende populatie op 
te bouwen voor een langdurig efficiënte 
bestrijding. 

AQ10® kan preventief toegepast worden 
met een lage dosis tijdens de periodes 
met een verhoogd risico op echte 
meeldauw. En als curatieve behandeling 
met een hoge dosis zodra de eerste 
ziektebeelden verschijnen op het gewas. 
(bladaantasting < 3%) 

Dosering 35-70 g/ha in 500 tot 1000 liter 
water.

2. Bedekte teelt van komkommer, 
tomaat en paprika ter bestrijding van 
echte meeldauw. Het is noodzakelijk om 
AQ10® te gebruiken in ten minste 2 
opeenvolgende behandelingen met een 
interval van 7 – 10 dagen. Deze 
opeenvolgende toepassingen geven 
AQ10® de mogelijkheid om voldoende 
populatie op te bouwen voor een 
langdurig efficiënte bestrijding. AQ10® 
kan preventief toegepast worden met een 
lage dosis tijdens de periodes met een 
verhoogd risico op echte meeldauw. En als 
curatieve behandeling met een hoge dosis 
zodra de eerste ziektebeelden verschijnen 

op het gewas. (bladaantasting < 3%) 
Dosering 35-70 g/ha in 3000 liter water.

AQ10® kan toegepast worden met 
conventionele spuitapparatuur. Gebruik 
voldoende water om een volledige 
bedekking te verzekeren.

Het optimale tijdstip voor behandeling is 
in de vroege morgen of laat in de avond, 
wanneer de relatieve luchtvochtigheid het 
hoogst is. Deze omstandigheden 
verzekeren een maximale kieming van de 
sporen.
  
BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING
AQ10® goed mengen met water. Vul de 
tank voor de helft met water, voeg de 
benodigde hoeveelheid AQ10® toe in de 
tank, vervolgens de tank aanvullen met 
water.

AQ10® indien mogelijk altijd in combinatie 
gebruiken met een uitvloeier.
Voortdurend de tank roeren om de 
spuitvloeistof in suspensie te houden. De 
volledige tankinhoud dezelfde dag 
gebruiken. De levensvatbaarheid van de 
AQ10® sporen in het water neemt af na 
12 uur.

SCHOONMAKEN VAN DE 
SPUITAPPARATUUR
Spuit de tank goed schoon. Laat de 
leidingen en nozzels minimaal twee keer 
goed doorlopen met schoon water direct 
na de bespuiting. 

VERENIGBAARHEID MET ANDERE 
MIDDELEN
AQ10® is een biologische fungicide en kan 
beïnvloed worden door residue van andere 
middelen. Voor advies met 
verenigbaarheid met andere middelen, 
consulteer de distributeur.

Vermeng AQ10® niet met enig andere 
pesticide of geconcentreerde meststof 
zonder de distributeur hierover vooraf te 
consulteren.

AQ10® is gebruikt op een breed scala van 
gewassen in diverse omstandigheden. 
Hierbij is geen phytotoxiteit vastgesteld.

RESISTENTIE
Er is geen geval bekend van resistentie 
voor AQ10®. Het is echter raadzaam 
middelen tegen echte meeldauw van tijd 
tot tijd af te wisselen, vooral bij 
opeenvolgende gewassen.

GARANTIE
De verkoper geeft geen garantie, expliciet 
noch impliciet, op het gebruik van het 
middel, anders dan op het label vermeldt 
staat. De koper en gebruiker is 
verantwoordelijk voor het juiste gebruik, 
toepassing en opslag van het product, in 
overeenkomst met de aanwijzingen die op 
het label zijn vermeldt.

TOEPASSINGEN
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