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PALLADIUM, IJZERSTERK
TEGEN VUUR IN TULPEN
Syngenta heeft speciaal voor de bloembollen -en pioenrozen teler het product
Palladium geregistreerd*. Palladium heeft een uitstekende werking tegen Botrytis spp.
Fludioxonil

Cyprodinil

De twee foto’s zijn uit een vuurproef met hoge
druk waar Palladium is vergeleken met een
ander middel dat veel gebruikt wordt rond het
koppen. Op de foto’s zien we dat Palladium goed
in staat is om een beginnende vuuraantasting
in te capsellen waardoor invuring naar de
bladoksels wordt voorkomen.

Wat doet Palladium?

Mengbaarheid bij lagere temperaturen

Palladium is een uniek product en bevat twee
werkzame stoffen met twee totaal verschillende
werkingsmechanismen. Hierdoor wordt de schimmel
zowel preventief als curatief aangepakt. Fludioxonil
ontregelt de kieming van de schimmelsporen en
zorgt voor de lange preventieve werking. Cyprodinil
daarentegen wordt opgenomen door de plant
en ontregelt de aanmaak van het essentiële eiwit
methionine in de schimmel en zorgt voor de actieve/
curatieve doding.

Syngenta heeft uitvoerig de mengbaarheid van
Palladium laten testen in combinatie met de meest
gebruikte middelen in tulp. Zowel bij 5 °C als
15 °C blijkt dat Palladium prima gemengd kan
worden met andere gewasbeschermingsmiddelen.
Palladium is op basis van een fijn granulaat (WG)
geformuleerd. De vaste middelen worden altijd als
eerste in de tank opgelost. Het aan te bevelen om
eerst de tank met water te vullen tot minimaal 50%
en als eerste geleidelijk Palladium op te lossen en
vervolgens de andere producten toe te voegen.

Wanneer inzetten?
Door de tweezijde werking heeft Palladium een
betrouwbare bescherming van de tulpen onder
hoge druk. De meest kritische fase met kans op
infectie is vaak rond het koppen.
Vanuit een tiental proeven blijkt dat Palladium
solo erg goed werkt om Botrytis te voorkomen,
te onderdrukken en na het koppen een
uitstekende werking heeft tegen vuurstelen.
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Advies
•	Pas Palladium rond het koppen toe bij
een solo toepassing in een dosering
van 0,35 kg/ha.
•	Verhoog de dosering bij hoge druk /
infectie kans naar 0,5 kg/ha.

Voordelen Palladium
• Het beste middel tegen vuurstelen!
• Lange werkingsduur
• 2 nieuwe werkzame stoffen,
werkt preventief als “curatief”
• Is zacht voor het gewas
• Is snel regenvast
• 4 toepassingen mogelijk
• Lage milieubelasting

*Palladium mag ingezet worden in de onbedekte teelt van alle bloembollen en bloemknollen (behalve lelie)
en heeft onlangs een toelating gekregen in vaste plantenteelt en onbedekte onbedekte bloemsterijgewassen.

