


• מעברית הלכנו : אצלנו זה לא השתנה הרבה
אדמה  . אני לא מבין אף אחד מהם. לסינית

אנחנו  . אנשים ברחבי העולם4500מעסיקה כ 
החברה עם המספר הגדול ביותר של חומרים  

.פעילים

• 對我們來說，這並沒有什麼太大的變化：從希伯
來語，我們去了中國。我不明白他們中的任何
一個。阿達瑪在全球擁有約4500名員工。我們
是有效成分數量最多的公司。
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• 2012: 60% van aandelen ADAMA (Makhteshim-Agan) in handen van 

Chemchina
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• 2016: Chemchina doet bod 100% aandelen Syngenta



Europese Commissie: onderzoek alle dominante posities

Juni 2017: acquisitie afgerond =>voorwaarden Europese 

Commissie
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• Geen dominante marktposities in de verschillende segmenten

• Adama: 200 mio dollar omzet/jaar afstoten
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voorwaarden Europese Commissie



Belgie
• Trimaxx/Optimus  (Trinexapac)

• Sulcogan  (Sulcotrione)

• Starship (Mesotrione)

• Ampera

• Chloorpyrifos

• Bulldock

• Kohinor /Sombrero
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• Chemchina: evenwaardige compensatie (200mio dollar omzet/jaar) door 

Syngenta aan Adama

• Producten van Syngenta naar Adama

• Compensatie verschillend per land

• Compensatie eenmalig.

• Syngenta en Adama blijven elk afzonderlijke bedrijven en blijven concurreren op 
de markt
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Compensatie



- Spyrale

- Isopyrazam (Bontima, Seguris, Embrelia, Reflect,...)

- Plenum

- Pirimor

- Co-distributie van een aantal andere produkten.
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Belgie
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Mercury

5
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Mercury

Mercury®Naam

Voeder - en suikerbieten

Echte meeldauw, roest, bladvlekkenziekten

1 l/ha 

2 toepassingen/jaar met interval 2 à 3 weken - DAR 28 dagen

Bufferzone 20 m met klassieke techniek

Toelating

Epoxiconazool 100g + Azoxystrobin 100 g

Triazole (G1), Strobilurine

EC formulering

Produkt
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KANTIK 

KANTIK®Naam

Wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, 

winterrrogge, zomerrogge, triticale, 

Septo, roesten, witziekte, helmintho, rhyncho

BBCH30-BBCH61 (begin oprichten – begin bloei)

2  L/ha 

2 toep/ha/jaar

Toelating

Tebuconazool 100g + Fenpropidin 150g + Prochloraz 200g 

Triazool (G1), piperidin (G2) & imidazool (G1)

EC formulering

Kantik®



February 10, 2018ADAMA additional sample slides
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TRINITY

TRINITYProdukt

Wintergerst, wintertarwe, triticale, winterrogge, 

zomertarwe, zomergerst

Voor-opkomst tot begin uitstoeling (BBCH 00-BBCH 29, van     

sept. tot maart)

2l/ha  - Bufferzone 10 m met 50%

Toelatingen

250 g/l CHLORTOLURON + 

40 g/l DIFLUFENICAN  + 

300 g/l PENDIMETHALINE

SC

a. s. 



16



Adama labels

Herbicides Fungicides Insecticides Growth regulation
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ADAMA layout version 1.0 ADAMA layout version 2.0 ADAMA layout version 3.0

Layout changes:

1. The name ADAMA in top has been 

moved below our ‘A’ logo. The ‘A’ has 

been made smaller.

2. Product name has been moved and 

displayed in a larger font.

3. ‘Fungicide/Herbicide/Insecticide/ is 

displayed in upper/lowercase.

4. Marketing phrases have been 

changed.

Text is printed in black instead of white.

2
3
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Layout changes:

1. Product name is now displayed in 

capital letters and a larger font.

2. ‘A’ logo and brand name ‘ADAMA’ are 

smaller.

3. Two marketing phrases have been 

omitted.
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REFLECT
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Echte meeldauw : Erysiphe heraclei



• Bladeren bedekt met grijswit poedervormig mycelium en

sporen

• Kan ook voorkomen op bladstelen

• Gevoelig voor andere ziekteverwekkers

• Heterogeniteit in peen
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Schadebeeld echte meeldauw



• Ouder gewas gevoeliger

• Gedijt goed onder warme en droge omstandigheden

• Neemt toe bij droogtestress en vermindert bij neerslag

• Sporen waaien over van grote afstanden

• Sporen zijn uniek en kiemen zonder vocht
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Echte meeldauw

Optimale omstandigheden
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• Op de bladschijf en bladsteel ontstaan bruin-zwarte 

langwerpige vlekjes

• De infectie begint vanaf de bladrand

• Bij ernstige aantasting kunnen de vlekken in elkaar 

overgaan 

• Bladpunten van de oudste bladeren kleuren 

donkerbruin tot zwart en sterven af

• Forse opbrengstreductie
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Schadebeeld alternaria



• Warme en vochtige omstandigheden met langdurige bladnat periode

• Sporen kunnen in 2 uur kiemen op natte bladeren en infecteren via de 

huidmondjes

• Sporulatie en infectie bij 8 tot 30 graden (25  optimum)

• Cyclus 8 tot 10 dagen

• Overleeft op geïnfecteerd plantmateriaal 

• Verspreiding van sporen kan gebeuren door de wind
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Alternaria dauci

Optimale omstandigheden
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Echte meldauw in courgettes



• Rotaties

• Rassen

• Bemesting (Bladbemesting)

• …
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Hoe deze ziekten voorkomen?



REFLECT

5
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REFLECT

Reflect®Naam

Wortelen (open lucht) en Courgettes

Echte meeldauw – Alternaria

1 l/ha 

1-2 toepassingen/jaar met interval 14 dagen

Bufferzone 10 m met klassieke techniek

Toelating

Isopyrazam 125g/l 

SDHI

EC formulering

Produkt
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Isopyrazam

Goede hechting in de waslaag
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REFLECT in cucumber leaves – Strongly binds to wax layer

Andere SDHI
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Mode of action

Difenoconazool

Tebuconazool

Prothioconazool

Isopyrazam

Boscalid

Fluopyram

Pyraclostrobin

Azoxystrobin

Trifloxystrobin
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Reflect in wortelen
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Reflect



REFLECT : ADVIES

• Vroeg –

• Preventief REFLECT alleen 1l/ha

• In curatieve toestanden :  Altijd mengen met een triazool (Difeno –

Tebuco – Prothio)

• In een schema : alterneren met andere middelen
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FRAC  guidelines
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• Preventief starten

• Snel regenvast

• Sterk in waslaag

• Lange duurwerking

• Goed mengbaar
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Conclusie
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• Handschoenen
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Simply. Grow. 
Together.


