
Sterke basis voor Loofdoding 2.0 

Loofdoding 2.0 is het nieuwe systeem voor

loofdoding. Aan de basis hiervan staat

Quickdown. Dit krachtige, flexibele

loofdoodmiddel bevordert een geleidelijke,

natuurlijke afsterving. De sterke werking

tegen onkruiden vereenvoudigt het rooien.

Quickdown is toegelaten in pootgoed-,

consumptie- én zetmeelteelten, ook in

grondwater-beschermingsgebieden. 

Loofdoding 2.0 is gebaseerd op het induceren van
een rustige, natuurlijke afsterving. Hierin wordt
altijd gestart met Quickdown. De werkzame stof
pyraflufenethyl (26,5 g/l) resulteert in een rustige,
meer natuurlijke afsterving. 

Systemen zoals openbranden of klappen
veroorzaken dikwijls stressreacties en hergroei
(snoei geeft groei). Quickdown zorgt voor een
goede blad- en stengeldoding, leidt tot minder
hergroei en bevordert het behoud van de
knolkwaliteit. 
De periode tussen toepassing en rooien blijft
vrijwel gelijk. Het beeld in het veld is echter
anders. In vergelijking met diquat verloopt de
afsterving rustiger en natuurlijker. Het
verkleuringspatroon verschilt van ras tot ras en
wordt 3-7 dagen na toepassing zichtbaar.

Werkt op blad en stengel
Quickdown werkt sterk op blad en stengel. Om
virusbesmetting van pootgoed te voorkomen,
moet hergroei na het doodspuiten worden
voorkomen. De sterke werking van Quickdown
op stengels bevordert de volledige afsterving van
het gewas en verkleint de kans op
virusbesmetting aanzienlijk.

Altijd betrouwbaar
Quickdown werkt onder alle weersomstandig-
heden. Zelfs in perioden met langdurige droogte
veroorzaakt het geen naveleindrot. Om
knolinfectie door Phytophthora te voorkomen, is
het raadzaam om een knolbeschermer aan de
spuitvloeistof toe te voegen.
Doorgaans zijn de aardappelen twee weken na de
laatste bespuiting afgehard. De knollen laten
gemakkelijk los van de stengel, wat de kans op
rooibeschadigingen vermindert. De sterke
nevenwerking tegen onkruiden zoals melden,
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muur en veelknopigen vereenvoudigt het rooien.
Toepassing in een groen gewas kan positief
bijdragen aan het onderwatergewicht van de
knollen.

Toepassing en dosering 
Loofdoding 2.0 begint altijd met Quickdown om
de afsterving rustig en natuurlijk in gang te zetten.
Het is maximaal twee keer inzetbaar. De
adviesdosering bedraagt 0,8 l/ha in combinatie
met 2 l/ha minerale olie of koolzaadolie. 
Spuit bij voorkeur vroeg op de dag, want daglicht
bevordert de werking. Een goede blad- en

stengelbedekking is essentieel voor een goede
werking. Gebruik voldoende water (400-500 l/ha)
om het gewas goed te raken. Quickdown is na 1
uur regenvast. 
Om binnen de gewenste maatsortering te
oogsten kan het bij een volveldstoepassing
wenselijk zijn om 5-7 dagen eerder te spuiten dan
u met diquat gewend was.
In pootgoedteelten kan het onder lastige
(groeizame) omstandigheden en bij moeilijk te
doden rassen nodig zijn om 5-7 dagen na de
eerste bespuiting loof te klappen in combinatie
met een tweede bespuiting. 

Teelt                        Toepassing 1 Toepassing 2              Toepassing 3
Pootgoed                   Quickdown 0,8 l/ha + Quickdown 0,8 l/ha +   Indien noodzakelijk andere
                                 Olie 2 l/ha Olie 2 l/ha                    loofdoodmiddelen
                                 Klappen 5-7 dagen na
Pootgoed (geklapt)      Quickdown 0,8 l/ha + toepassing 1                  Indien noodzakelijk andere
                                 Olie 2 l/ha Quickdown 0,8 l/ha +    loofdoodmiddelen
                                 Olie 2 l/ha                    
Consumptie/zetmeel    Quickdown 0,8 l/ha + Quickdown 0,8 l/ha +    Indien noodzakelijk andere
                                 Olie 2 l/ha Olie 2 l/ha                    loofdoodmiddelen

Systeemaanpak Loofdoding 2.0 met Quickdown



Aandachtspunten
Spuiten met Quickdown vergt driftreducerende
maatregelen. Volg altijd de strengste eisen op van
het etiket of het activiteitenbesluit.
Om in het water levende organismen te
beschermen is toepassing in perceelstroken
grenzend aan oppervlaktewater in de eerste 14 m
vanaf de insteek van de sloot alleen toegestaan bij
gebruik van minimaal 90% driftreducerende
spuitdoppen.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten
te beschermen, is toepassing in perceelstroken die
niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste
14m van het gewas, gemeten vanaf het midden
van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij,
alleen toegestaan bij gebruik van minimaal 50%
driftreducerende spuitdoppen.

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.

Zie ook www.loofdoding.nl

Lees voor gebruik altijd het etiket.
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De voordelen van Quickdown®

�   Sterk op blad én stengel 
�   2 toepassingen mogelijk
�   Goede werking tegen breedbladige onkruiden
�   Mag in grondwaterbeschermingsgebieden
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Quickdown® is een geregistreerd handelsmerk van Nichino Europe Co. Ltd.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


