
Quickdown. De krachtige loofdoder met
onkruidwerking.

ProteCtie Akkerbouw

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

Quickdown is een krachtig en

flexibel loofdoodmiddel. Het

werkt in op de enzymen van het

gewas en legt de aanmaak van

bladgroen stil. Hierdoor

verkleuren het loof en de

stengels geleidelijk en sterft het

gewas af. De sterke neven-

werking tegen onkruiden

vereenvoudigt het rooien. m
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De voordelen van Quickdown

� Goede blad- en stengeldoding

� Werkt onder alle weersomstandigheden

� Ook inzetbaar in grondwaterbeschermingsgebieden

� Uitstekende onkruidwerking

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

P
A

Q
L
1
5
0
2

Quickdown

Quickdown is toegelaten in zowel geklapt als
ongeklapt (volvelds) pootgoed en in consumptie-
en zetmeelteelten. Door zijn lage actieve
stofgehalte van 26,5 g/l pyraflufenethyl past het
goed in teelten waar weinig actieve stof is
toegestaan. Quickdown is toegelaten in
grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn geen
restricties voor het moment van toepassen.
In Duitsland en België is Quickdown al enkele
jaren toegelaten en heeft het een stevige
marktpositie verworven.

Toepassing en dosering 
De adviesdosering bedraagt 0,8 l/ha in combinatie
met 2 l/ha onkruidolie. Afhankelijk van de
gewasontwikkeling (zie schema’s) kan een tweede
bespuiting wenselijk zijn met 0,4 - 0,8l/ha en 
2 l/ha onkruidolie. Spuit Quickdown bij voorkeur
vroeg op de dag; voor een optimale werking moet
daglicht minimaal drie uur op het net bespoten
gewas kunnen inwerken.

Altijd betrouwbaar
Quickdown is binnen een uur regenvast en werkt
onder alle weersomstandigheden. Zelfs in
perioden met langdurige droogte veroorzaakt
Quickdown geen naveleindrot. Om knolinfectie
door phytophthora te voorkomen, is het
raadzaam om een knolbeschermer aan de
spuitvloeistof toe te voegen. De sterke
nevenwerking tegen onkruiden, zoals melden,
muur en veelknopigen, vereenvoudigt het rooien. 

Quickdown
L o o f  i s  e r  a l s  d e  d o o d  v o o r .



Pootgoed
Om virusbesmetting van pootgoed te voorkomen
moet hergroei na het doodspuiten worden
voorkomen. Door de sterke stengeldodende
werking zorgt Quickdown voor volledige afsterving
van het gewas. Dit verkleint de kans op
virusbesmetting aanzienlijk.

Consumptie- en zetmeelteelten
Quickdown heeft een goede werking op het blad.
Een vroeg ras is zonder problemen open te
spuiten. Een tweede bespuiting rekent af met
overgebleven stengels.
Doorgaans zijn de aardappelen twee weken na de
laatste bespuiting voldoende afgehard. De stengels
laten gemakkelijk los van de knol, wat de kans op
rooibeschadigingen vermindert.

Quickdown + olie  0,8 l/ha + 2 l/ha
Quickdown + olie  0,8 l/ha + 2 l/ha

Advies pootgoed geklapt

Quickdown + olie  0,8 l/ha + 2 l/ha

Consumptie/zetmeel (licht/normaal gewas)

diquat 3,0 l/ha
of

Quickdown + diquat  0,8 l/ha + 1,5 l/ha
(olie toevoegen mogelijk)

Quickdown + olie 0,8 l/ha + 2 l/ha

Consumptie/zetmeel (groeikrachtig gewas)
(openbranden)diquat 3,0 l/ha

of

Quickdown + diquat  0,8 l/ha + 1,5 l/ha
(olie toevoegen mogelijk)

Quickdown + olie 0,8 l/ha + 2 l/ha

Advies pootgoed volvelds (openbranden)


