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De eerste pootaardappelen zijn inmiddels al doodgemaakt. Voor een juiste middelenkeuze zijn factoren 
als droogte, ras, stand van het gewas en weersomstandigheden belangrijk. Voor u de huidige 
mogelijkheden op een rijtje. 

 
Toegelaten middelen voor volveldsbespuiting: 

   2 – 5 ltr/ha Reglone / Reglone Bold/ Mission 
   1 ltr/ha Spotlight Plus 
   0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Plantolie HF 

 
Volvelds spuiten – Klappen – Volvelds spuiten: 
Eerst een volvelds toepassing met Reglone/Diquat uitvoeren, vervolgens 3 dagen later klappen, dan 
na 2 à 3 dagen volvelds spuiten met Spotlight Plus 
Bij klappen voorafgaand aan Spotlight Plus toepassing, langere stengeldelen overlaten. Lengte 
stengels voor optimaal resultaat is 15 – 20 cm. Bij te korte stompjes valt de werking van het middel 
tegen. 

   1 l/ha Spotlight Plus (eventueel 1 ltr Reglone toevoegen)  (200 – 250 l/ha water)  
 

Toegelaten middelen klappen+spuiten: 
Rijentoepassing 

   0,5 l/ha Spotlight Plus 
   1,25 l/ha  Finale SL 14 
   2,5 l Reglone/R. Bold/Mission 
   0,4 l/ha    Quickdown + 2 l/ha Plantolie

 
Volveldstoepassing 

   1 l/ha Spotlight Plus 
 

   2,5 l/ha   Reglone/R. Bold/Mission 
   0,8 l/ha   Quickdown + 2 l/ha Plantolie 

 

Wanneer u uit ervaring weet dat bepaalde rassen moeilijk in één keer dood willen, is ons advies om 
bij het gebruik van Spotlight Plus (als tweede bespuiting) na 4 à 6 dagen terug te komen. Dus niet op 
uitloop wachten. U voorkomt daarmee veel hergroei waar luizen op kunnen komen. 
Bij gebruik van Finale SL 14 als tweede bespuiting dient u binnen 4 dagen terug te komen. 

 
   1 l/ha Spotlight Plus   (200 – 250 ltr/ha water) 
   1,25l/ha Finale SL 14 (rijenspuiten) 

 
Reglone/R. Bold/Mission:  (volvelds en rijentoepassing) 
Niet gebruiken wanneer er risico is voor het optreden van naveleindrot bij te droge grond. Onder 
vochtige omstandigheden en snel kans op regen, is Reglone de beste keuze omdat het binnen 10 
minuten regenvast is.  Water hoeveelheid volvelds bespuiting 300 -400 ltr/ha water 
Let op: Aardappelen groeien 2 tot 4 dagen door. 

 

Spotlight Plus: (volvelds en rijentoepassing) 
Bij droge omstandigheden in de rug is het aan te raden om eerst Spotlight Plus te gebruiken. 
Spotlight Plus werkt langzamer dan Reglone. Waterhoeveelheid volveldsbespuiting 300 ltr/ha 
water  
Let op: Aardappelen groeien 4 tot 6 dagen door. 

Datum: 8 juli 2019 

Onderwerp: Loofdoding in pootaardappelen 
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Finale SL 14: (Rijentoepassing) 
Finale niet toepassen op met water verzadigde ruggen of na veel neerslag (meer dan 40 mm regen 
binnen 5 dagen voorafgaand aan de bespuiting). Daarnaast is bij het gebruik van Finale SL 14 na de 
bespuiting een periode van 2 - 4 uur droog weer nodig. Finale SL 14 dient te worden verspoten met 
125 ltr/ha water bij toepassing in de rij. 

 

Quickdown: (volvelds en rijentoepassing) 
Quickdown is een loofdoodmiddel met enige werking op onkruid. Loofdoding is minder goed dan 
Spotlight.  Water hoeveelheid volvelds bespuiting 300 ltr/ha water 

 
Hieronder schematisch nog een keer de mogelijkheden per middel weergegeven voor de 
pootaardappelteelt. 
 

Middel Type 
toepassing 

Dosering Max aantal 
toepassingen 

Minimum 
interval 

Veiligheids 
termijn 

Opmerking 

Reglone 
Bold/ 
Mission 

Rij geklapt 2,5 ltr/ha 1x  geen Max 2,5 ltr/ha 
per teeltcyclus 

Reglone 
Bold/ 
Mission 

Volvelds 2 -4 ltr/ha 2x 5dgn geen Max. 4 ltr/ha 
per 
teeltcyclus 

Reglone Volvelds 2-5 ltr/ha 2x 5dgn geen Max. 5 ltr/ha 
per 
teeltcyclus 

Reglone Rij geklapt 2,5 ltr/ha 1 x  geen Max 2,5 ltr/ha 
per 
teeltcyclus 

Finale SL 14 Rij geklapt 1,25 ltr/ha 2x 3 dgn. 14 dgn Alleen op rij 
Max 1,25 
ltr/ha 
per teeltcyclus 

Spotlight 
Plus 

Volvelds 
geklapt 

1 ltr/ha 1x  geen Spotlight 
Plus mag 1 
x per 
teeltcyclus 
toegepast 
worden 

Spotlight 
Plus 

Volvelds 
ongeklapt 

1 ltr/ha 1x  geen 

Spotlight 
Plus 

Rij geklapt 0,5 ltr/ha 1x  geen 

Quickdown Volvelds 0,8 ltr/ha 2x 5 dgn. 14 dgn Max. 1,6 ltr/ha 
per teeltcyclus Quickdown Rij 0,4 ltr/ha 2x 5 dgn. 14 dgn 

 
        De toelating van alle Diquat houdende middelen wordt beëindigd in 2019.  
       Uitverkoopdatum van Reglone, Tuber Mission en Roquat is 04-11-2019 en de  
       Opgebruikdatum is 04-11-2019  
       Uitverkoopdatum van Reglone Bold, Dragoon en Mission is 04-11-2019 en de  
       Opgebruikdatum is 04-02-2020 
 
       De toelating van Finale is beëindigd. De opgebruikdatum is 31-01-2020 

  

        Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies. 


