Quickdown ®

ProteCtie Fruitteelt
Te c h n i s c h e p ro d u c t i n f o r m a t i e vo o r e f f e c t i eve gew a s b e s c h e r m i n g

Quickdown rekent af met onkruid
in houtig kleinfruit, steenfruit en aardbeien

Quickdown bevat de actieve stof pyraflufen-ethyl,
een contactherbicide dat vooral werkzaam is
tegen tweezaadlobbigen. Binnen enkele uren na
toepassing stopt de groei van gevoelige
onkruiden. Afhankelijk van het soort onkruid, het
ontwikkelingsstadium en de groeiomstandigheden
kan het enkele dagen duren voor de bladeren en
stengeldelen zijn verkleurd en verwelkt. Hoge
temperatuur en zonlicht na toepassing versnellen
de afsterving.

Toepassing en dosering

Quickdown is een uitstekende onkruid- en

opslagbestrijder, die in de akkerbouw op
grote schaal toepassing vindt. Via de

NLKUG procedure heeft het product nu

ook een toelating in de teelten van steen-

fruit, aardbeien, bessen, druiven, braam- en
framboosachtigen, noten en kiwi.

De onkruiden dienen jong te zijn en actief te
groeien (kiemblad t/m vierde bladstadium) en niet
afgehard. Stem het spuitmoment daar dus mede
op af. Quickdown is een contactherbicide zonder
systemische werking. Het is daarom belangrijk alle
onkruiden goed te raken.
Verspuit 0,8 l Quickdown + 1 l olie per ha met
150 tot 400 liter water. Het middel is binnen 1
uur regenvast. Voor een goede werking is het
belangrijk dat het na toepassing nog enkele uren
licht is. Per jaar zijn twee toepassingen toegestaan
met een interval van 21 dagen.

Werkingsspectrum

Quickdown is zeer doeltreffend tegen tal van
eenjarige tweezaadlobbigen. O.a. kleine
brandnetel, veelknopigen en kleefkruid zijn zeer
gevoelig. Wortelonkruiden worden bovengronds
afgebrand, maar kunnen opnieuw uitlopen.
Grassen worden niet of nauwelijks bestreden.
De volledige lijst voor gevoeligheid van veel
voorkomende onkruiden staat op onze website.
Voeg voor een nog bredere werking en/of een
langere werkingsduur desgewenst een daarvoor
geschikt (bodem)herbicide aan de tank toe.

Toelating in kleine gewassen

De toelating van Quickdown in klein- en
steenfruit is een zogeheten KUG-toelating. In
deze kleine gewassen heeft geen specifiek
toelatingsonderzoek plaatsgevonden naar
werkzaamheid en fytotoxiciteit. Er wordt daarom
aangeraden eerst een proefbespuiting uit te
voeren. Gebruik van dit middel in deze
toepassingsgebieden komt voor risico en
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Tegen opslag in houtig kleinfruit

Quickdown is zeer effectief tegen opslag, maar
wordt niet opgenomen door het gewas. Voor een
goede bestrijding dient de opslag jong en nog niet
verhout te zijn (liefst < 5 cm). Meestal volstaan 2
bespuitingen om jonge opslag goed te bestrijden.
In rode bes zijn vaak 3 bespuitingen nodig. Start
in dat geval met Quickdown op jonge opslag, voer
de tweede bespuiting uit met een ander herbicide
en eindig met Quickdown.

Toepassing in aardbeien

Toepassing in steenfruit

Quickdown is zeer geschikt voor
onkruidbestrijding in steenfruit. Om het gehele
onkruidspectrum (inclusief grassen) te bestrijden
is een tankmix met een bodemherbicide of
glyfosaat aan te bevelen.

Voorkom drift

Spuit altijd met een afschermkap om drift naar
het gewas en naastgelegen percelen te
voorkomen.

Tankreiniging

Een zorgvuldige reiniging van de tank verdient
aandacht. Dit zijn de adviezen:
Laat een tank niet overstaan en voorkom dat
er vloeistof in de spuit achterblijft.
Spuitapparatuur na gebruik eerst goed
schoonmaken en spoelen met water.
Reinig de apparatuur vervolgens zorgvuldig
met een specifiek reinigingsmiddel, zoals
Primaclean of All Clear Extra. Volg de
gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.

In aardbeienteelten is onkruidbestrijding met
Quickdown mogelijk tussen de plantrijen. Mengen
met andere herbiciden is mogelijk.

Quickdown

Onkruid is er als de dood voor.
De voordelen van Quickdown ®

Quickdown® is een geregistreerd handelsmerk van Nichino Europe Co. Ltd.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Toegelaten in vele fruitgewassen
Sterk tegen opslag
Uitstekende werking tegen breedbladigen

