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4 fungiciden op basis van  
Inatreq™ active   

Aquino™ Peacoq™ Questar™

Univoq™ NEW



INATREQ is de eerste fungicidemolecule van natuurlijke oorsprong, geproduceerd 
door fermentatie van een bodembacterie

INATREQ behoort tot de picolinamides, een nieuwe chemische familie gekenmerkt 
door een nieuwe werkwijze (QiI) voor de bestrijding van graanziektes

INATREQ heeft een preventieve en curatieve werking op Septoria en een preventieve 
werking op gele en bruine roest. Inatreq is tevens translaminair
In de proeven van 2021, zagen we ook een goede werking op Microdochium nivale

INATREQ kent geen enkele kruisresistentie met de klassieke fungiciden (QoI, triazolen, 
SDHI) en bestrijdt alle Septoriastammen

INATREQ beschikt over een geoptimaliseerde iQ-4 formulering die zowel de bespuiting 
als de verdeling van het product verbetert: 
- Spuitdruppels worden beter vastgehouden en er is een optimale bedekking van 

het behandeld blad  
- Lange nawerking (tot 6 weken) 
- Zeer snelle opname in de waslaag, regenvast 30 min na toepassen 
- Flexibel te positioneren in T2: behandeling is mogelijk tussen stadium punten laatste 

blad tot punten van de aar  

Aquino™ Peacoq™ Questar™

Septoria Gele roest Bruine roest Fusarium



Een behandeling in laatste blad, het belangrijkste stadium trouwens voor een 
optimale bescherming, verhoogt de opbrengst

Toepassingsstadium
Het ideale stadium voor een behandeling met de fungiciden op basis van INATREQ 
in T2 is het stadium punten laatste blad tot punten van de aar
In stadium T2, wordt INATREQ gebruikt in combinatie met een triazool + strobilurine 
of Solatenol om een goede bescherming tegen de verschillende ziektes te bekomen 
(Septoria, roesten en Fusarium)

Dosis  
STADIUM T2 DOSIS PARTNERS

AQUINO-PEACOQ-QUESTAR 1.5 L/ha Triazool + Strobilurine 

AQUINO-PEACOQ-QUESTAR 1.35 L/ha Solatenol 

UNIVOQ 1.5 L/ha Strobilurine

UNIVOQ 1.35 L/ha Solatenol

UNIVOQ bevat INATREQ + prothioconazool, een referentie triazool

Teelten
Tarwe, Triticale, spelt, winter- en zomerrogge, winterdurum  
alsook graanzaadproductie

Weersomstandigheden
Bij heel warm weer is het ideaal om van de dauw te profiteren, behandel dan vroeg 
in de ochtend

Fungiciden zeer efficiënt 
op de belangrijkste graanziekten 
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2P:  Product voor professionelen. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de 
productinformatie. Voor meer productinformatie, inclusief waarschuwingszinnen en symbolen, zie https://www.fytoweb.be/nl/toelatingen
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Wat u moet weten… 

• Het doel blijft de laatste 3 definitieve bladeren te beschermen 
en dan in hoofdzaak het laatste blad van het graan 

• In stadium T2, vanaf stadium punten laatste blad tot punten 
van de aar 

• Steeds in menging met een triazool + strobilurine of Solatenol 

• Eén enkele toepassing per jaar met respect voor de dosis 
om resistentievorming te voorkomen

Aquino™ Peacoq™ Questar™

Univoq™ NEW


