Datum:

7 juli 2022

Onderwerp:

Loofdoding aardappelen

De eerste pootaardappelen worden binnenkort doodgemaakt. Voor u de huidige mogelijkheden op een rij.
Bekend van 2021 is Affinity Plus. Dit heeft dezefde werkzame stof als Spotlight Plus. Een extra toepassing is
hierdoor mogelijk en het zit in een handige 15 ltr verpakking.
Een snelle volvelds loofdoding is door het gebrek aan Reglone niet meer mogelijk. Tijdig proefrooien is dus
belangrijk om teleurstellingen te voorkomen!
Om de effectiviteit van de loofdoding te vergroten geldt hoe meer water per hectare hoe beter (400 ltr water)
’S Ochtends spuiten in de dauw geeft een positief effect op het resultaat!
Stap 1: afremming van groei/stilzetten gewas
0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Plantolie
Stap 2: na 5 – 7 dagen
Klappen + looftrekken
Klappen + rijenspuiten → halve dosering gebruiken
Volvelds spuiten
Opties:
0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Plantolie of
1 ltr/ha Affinity Plus of Spotlight Plus
Stap 3: na 5 – 7 dagen
0,8 ltr/ha Quickdown + 2 ltr/ha Plantolie of
1 ltr/ha Affinity Plus of Spotlight Plus
Phytophthora:
De huidige loofdoodmiddelen zijn niet in staat om alle bladeren goed weg te branden.
Hierdoor blijft het loof langer groen en blijft dus gevoelig voor Phytophthora. Kies voor een
middel met een goede knolbescherming en combineer dit met de loofdoding.
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Max aantal
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1x
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Veiligheids
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0 dgn

Opmerking

1x

n.v.t.

0 dgn

75% DRT

2x

5 dgn

14 dgn

90% DRT

75% DRT

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

Wij besteden de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie.
AGROSERVO is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg
op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden
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