
Diabolo beschermt pootgoed heel lang, heel goed

Rooibeschadigingen en suboptimale bewaar

omstandigheden maken aardappelen in de

bewaring vatbaar voor bewaarziekten, zoals

zilverschurft, Fusarium en Phoma. Deze

schimmels  kunnen veel schade aanrichten

en de bewaarduur verkorten. Diabolo helpt

uw pootgoed gezond de bewaring door.

Effectief, langdurig en gebruiksvriendelijk.  

Onder goede omstandigheden zijn gezonde
aardappelen tot ver in het voorjaar te bewaren.
Voor pootgoed is dat zelfs noodzakelijk. Daarvoor
dienen de knollen onbeschadigd, droog en koel te
worden bewaard. Tijdens het oogsten, transport
en inschuren ontstaan echter altijd lichte bescha -
digingen. Een behandeling met Diabolo bij het
inschuren voorkomt dat bewaarziekten toeslaan.

Werking
De actieve stof imazalil werkt breed en is zeer
effectief. Vanwege de preventieve werking biedt 
toepassing vóór infectie de beste bescherming.
Dit kan zowel bij het inschuren als direct na het 
sorteren. Juist bij deze handelingen kunnen
geringe beschadigingen en nieuwe infectiekansen 
ontstaan. Toepassing van Diabolo zorgt ervoor dat 

de schimmel geen kans krijgt. De werkingsduur is 
lang: tot wel enkele maanden na toepassing, wat
bijdraagt aan een goede kwaliteit van uw product. 

Gebruiksvriendelijk
De dosering bedraagt 150 ml/ton aardappelen. De
vloeibare, heldere formulering op waterbasis is
gemakkelijk te verdunnen en zeer stabiel.
Hierdoor zakt deze in tegenstelling tot flow
formuleringen niet uit en is het middel altijd
direct toepasbaar. Bovendien veroorzaakt het
geen verstoppingen in de spuitapparatuur, wat de
bedrijfszekerheid vergroot.
Diabolo heeft geen wachttijd. Behandelde partijen
zijn daardoor altijd als pootgoed verhandelbaar.

Toepassing tijdens inschuren
Een behandeling met 150 ml Diabolo per ton
aardappelen tijdens het inschuren beschermt
pootgoed preventief en langdurig tegen
zilverschurft, Fusarium en Phoma. Gebruik het
middel verdund in 1,5 l/ton spuitvloeistof voor
een optimale bedekking.  
Een goede bedekking van de knollen met de
spuitvloeistof is van groot belang. De aardappelen
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moeten daarvoor vrij zijn van aanhangende grond
en draaiend of rollend door de nevel gaan. Een
schijfvernevelaar (bijvoorbeeld Mafex of Pieper-
does) boven een rollerband geeft doorgaans een
goed resultaat.
Met een voorsorteerder zijn de aardappelen die
een pootgoedbestemming krijgen eenvoudig te
scheiden van de overige sorteringen. Alleen de
knollen bestemd voor pootgoed mogen
vervolgens met Diabolo worden behandeld.

Toepassing direct na het sorteren 
Een behandeling met Diabolo (150 ml verdund in
1,5 l/ton spuitvloeistof) direct na het sorteren,
voorkomt uitbreiding van zilverschurft, Phoma en
Fusarium. Mogelijke geringe beschadigingen
worden zo geen invalspoort voor nieuwe
infecties. Ook nu is een goede bedekking van de
knollen met de spuitvloeistof van groot belang
voor een goed resultaat. Plaats schijfvernevelaars
daarom bij voorkeur boven de rollerband.

Ruimtebehandeling tegen
zilverschurft
Wanneer alleen zilverschurft een probleem is
gedurende de bewaring, biedt een ruimte-
behandeling door middel van koudverneveling met
Diabolo uitkomst. Dit kan alleen bij schone, droge 
aardappelen in een kistenbewaring. Pas onverdund 
150 ml Diabolo per ton aardappelen toe met 

geschikte koudnevelapparatuur. Ventileer tijdens
en na toepassing intern bij lage luchtsnelheid
(max. 100 m3 per m3 aardappelen) totdat de nevel
is neergeslagen. Houd de ruimte gesloten tot 2
uur na het neerslaan van de nevel, waarna het
gebruikelijke ventilatieregime kan worden hervat
en de ruimte weer worden betreden. Raadpleeg
uw leverancier voor advies op maat.

Veilig en goed
Het behandelde pootgoed mag niet voor
diervoeding of menselijke consumptie worden
gebruikt. Draag geschikte handschoenen en
beschermende kleding bij (schoonmaak)
werkzaamheden in de ruimte waar de behandeling
van aardappelen plaatsvindt. Wanneer de
apparatuur op de dag van toepassing wordt
gereinigd, mag dit niet worden uitgevoerd door
iemand die betrokken was bij de toepassing zelf
of activiteiten tijdens de toepassing.
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De voordelen van Diabolo 

�  Hét middel tegen zilverschurft, Fusarium en Phoma
�  Lange werkingsduur
�  Uitstekend verwerkbaar

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Referentie (flow)Diabolo

Diabolo zakt niet uit en is ook na enkele uren nog helder en vloeibaar.


