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Loofdoding bij
aardappelen
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Gewasbescherming
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Veel aardappelpercelen staan momenteel nog opmerkelijk groen in
de velden. Een aangepaste loofdoding is binnenkort nodig om tot
het gewenste resultaat te komen. Het interval tussen loofdoden en
rooien moet ruim genoeg worden genomen en aan spuittechniek
en weersomstandigheden moet bijzondere aandacht worden
besteed. Uiteindelijk zal de variëteit en het nog aanwezig
bladvolume de loofdodingsstrategie bepalen.

Situatie ten velde

Zonnig weer en een geleidelijke afrij
ping zijn nodig om deze onderwaterge
wichten op het gewenste niveau te
brengen, net als een aangepaste
loofdodingsstrategie. Een te bruuske
loofdoding op een nog groen gewas,
bijvoorbeeld door loofklappen, is op
zulke percelen uit den boze, omdat het
OWG dan niet meer verandert. Daar
naast zijn er ook verschillen tussen de
loofdodingsmiddelen. Van het intussen
niet meer toegelaten middel Reglone
was bijvoorbeeld geweten dat het OWG
na toepassing tot wel 40 punten kon
dalen, terwijl Spotlight het OWG het
minst zal beïnvloeden.
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Wie vandaag een blik op de aardappel
percelen werpt, ziet een totaal ander
beeld dan vorig jaar. Toen was de loof
massa, als gevolg van de hete dagen
begin augustus, reeds serieus toegeta
keld en waren veel percelen al voor een
groot deel ontbladerd en afgestorven.
Bovendien waren er vaak ook grote
onkruiden aanwezig als gevolg van het
eveneens al droge voorjaar. Dit jaar
staan de meeste percelen er nog fris en
groen bij (zie foto hierboven). Maar in
een aantal percelen en sommige regio’s
heeft de aanhoudende plaagdruk zijn
sporen nagelaten. Ook alternaria
begint zich momenteel steeds meer te
manifesteren. Een ander groot verschil
met vorig jaar is dat de onderwaterge
wichten (OWG) ten gevolge van de vele
neerslag en het donkere weer in juli en
augustus momenteel een stuk lager
liggen; op veel percelen tot wel 50 pun
ten lager dan het vijfjarig gemiddelde.

Spotlight en Gozai
Voor de loofdoding hebben we met
Spotlight Plus en Gozai vandaag nog
twee loofdodingsmiddelen ter beschik
king. Diezelfde middelen hebben ook
een tweede naam: respectievelijk
Shark en Kabuki. Beide behoren tot

Veel percelen staan er vandaag
nog groen bij.

dezelfde chemische groep, hebben
ongeveer dezelfde werkingswijze en
vragen dezelfde weersvoorwaarden.
Het zijn beide fotosyntheseremmers,
met uitsluitend contactwerking. Wat je
raakt sterft af, wat je niet raakt blijft
intact. Spotlight heeft qua werking op
de stengels een streepje voor op Gozai.
Voorwaarde om het fotosynthesepro
ces te kunnen remmen is dat de plant
aan fotosynthese doet. Dit gebeurt
enkel als er licht is. Daarom werken
deze middelen enkel goed bij zonnig
weer en een hoge lichtintensiteit.
Gozai (of Kabuki) mag je twee keer
toepassen, Spotlight Plus (of Shark)
slechts één keer.

Voorwaarden voor een
geslaagde loofdoding
De huidige generatie loofdodingsmid
delen heeft door haar specifiek wer
kingsmechanisme meer tijd nodig om
het gewas af te doden als haar voor ->
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Ook watervolume speelt een zeer
belangrijke rol in het al dan niet suc
cesvol loofdoden. Enkel wat je raakt
sterft af. Zeker op een gewas dat nog
‘opengebrand’ moet worden, kunnen
het blad en de onderliggende stengels
enkel worden geraakt als het watervo
lume groot genoeg is. Gebruik mini
mum 250 l water per hectare en bij
voorkeur en afhankelijk van spuittech
niek en type dop een watervolume tus
sen 250 en 400 l.
Zowel Gozai als Spotlight hebben een
betere werking als er olie wordt toe
gevoegd. Zo kunnen de producten
extra uitvloeien over het af te branden
blad en stengels. Vegetop en Actirob
zijn erkend om toe te passen in com
binatie met een loofdodingsmiddel.
Daarnaast is het ook belangrijk om de
knolbescherming te blijven verzorgen
tijdens de loofdoding. Afbranding van
het blad neemt dan wel de infectie
bron weg, maar aanwezige sporen
kunnen via regen en barsten in de
grond nog steeds op de knollen
terechtkomen. Het toevoegen van een
‘sporendoder’ (zoals Ranman Top) aan
de loofdoding is dan ook ten zeerste
aangeraden.
Bij percelen met een hevige gewas
stand of variëteiten met stug en stevig
loof zal de loofdoding in meerdere
keren moeten gebeuren (zie foto hier
naast). Enkel wat je raakt sterft af,
waardoor het loof in dat geval blad
etage per bladetage weggebrand moet
worden om uiteindelijk met een
afsluitende behandeling de stengels af
te doden. Herhalen tot het loof volle
dig is afgebrand is dan ook de bood
schap. Spotlight kan één keer worden
toegepast, Gozai twee keer. Zorg er
ook voor dat er voldoende tijd wordt
gelaten tussen twee bespuitingen,
zodat de middelen de tijd krijgen om
te werken. Maar laat het interval ook
niet te ruim om herkieming te voor
komen. Een interval van vijf tot zeven
dagen tussen twee bespuitingen is
ideaal.

bo

moment dat je start met loofdoding
ook rekening mee dat de knollen nog
extra dikken tijdens het loofdodings
proces.
Vermits de voornaamste voorwaarde
voor een geslaagde werking van foto
syntheseremmers de aanwezigheid van
zonlicht is, is het belangrijk om te spui
ten bij zonnig weer. Zorg er ook voor
dat er na de bespuiting nog voldoende
uren zonlicht zijn. Behandel daarom bij
voorkeur ’s morgens op een licht
bedauwd gewas of voor de middag.
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gangers. Afbranding van het blad en
indrogen van de bovengrondse sten
gels, loskomen en ‘velvast’ worden van
de knollen duurt minimum een week
langer dan met het vroegere afbrand
systeem. Daarom is het belangrijk om
tijdig te starten met de loofdoding en
het interval tussen loofdoding en
rooien voldoende groot te houden. Hou
zeker drie weken interval. Bij een
hevige gewasstand en bij sommige
variëteiten kan dit oplopen tot vier
weken. Hou er bij het bepalen van het

Bij variëteiten met stevig en stug loof is één toepassing met een loofdoder
niet voldoende om het gewas volledig af te doden.
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Tabel. Slaagkans tegen
overgebleven onkruiden
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Als fotosyntheseremmers met een
uitgesproken contactwerking hebben
Spotlight en Gozai ook een zekere
werking op aanwezige onkruiden.
Hun spectrum is echter niet volledig,
waardoor niet alle onkruiden even
goed zullen worden bestreden. (zie
tabel). Het uiteindelijke resultaat op
aanwezige onkruiden zal net als bij de
loofdoding sterk worden bepaald door
de weersomstandigheden en de spuit
techniek. Ook hier geldt het advies:
spuiten bij zonnig weer met vol
doende water.

Bij het ras Challenger lossen de knollen moeilijk, zelfs na loofdoding.

Zeer gevoelig
Gevoelig
Melganzenvoet, melde, perzikkruid, amarant,
klein kruiskruid, hondspeterselie
Kamille, hondspeterselie, zwaluwtong, muur
Onvoldoende

Fontane en Challenger
Fontane en Challenger zijn sterke
groeiers met taaie stengels. Zeker bij
Challenger lossen de knollen moeilijk
na loofdoding (zie foto hiernaast). Het
loofdoden moet bij deze rassen zeker in
twee toepassingen gebeuren waarbij
het gewas in een eerste toepassing
moet worden ‘opengespoten’. Bij een
zeer hevige gewasstand kunnen drie
bespuitingen nodig zijn. Hanteer zeker
een voldoende groot interval tussen de
eerste loofdoding en het rooien; best
minimum drie weken en voor Challen
ger indien mogelijk zelfs nog iets
langer.
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Matig gevoelig
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Zwarte nachtschade, doornappel
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Zoals al eerder vermeldt, bepalen het
ras en het nog aanwezige bladvolume
de te volgen loofdodingsstrategie.
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Bintje en Innovator
Bij rassen met een fijner type stengels
zoals Bintje en Innovator is de loofdo
dingsstrategie afhankelijk van het nog
aanwezige bladvolume. Als het bladap
paraat reeds vergaand is afgestorven en
de stengels goed geraakt kunnen wor
den, zal één toepassing met Spotlight
of Gozai volstaan. Het interval tussen
loofdoding en rooien kan in dit geval
ook beperkt worden tot twee weken.
Als er nog veel loof aanwezig is, voer je
best een gefractioneerde behandeling
uit: Gozai gevolgd door Spotlight of
omgekeerd. Het interval tussen loofdo
ding en rooien moet dan op drie weken
worden genomen.

Markies
Rassen zoals Markies maar bijvoor
beeld ook Jelly hebben talrijke en zeer
taaie stengels, die maar moeilijk af te
doden zijn. Hou bij deze rassen reke
ning met een lang interval loofdodenrooien van minimum vier weken. Voor
een geslaagde loofdoding moet alles uit
de kast worden gehaald. Gezien de
vitaliteit van het loof dit seizoen zullen
drie toepassingen dit jaar ongetwijfeld
nodig zijn. n

Voorwaarden
voor een
geslaagde
loofdoding

1

Start tijdig (minimum drie
weken voor het rooien).

2
3

Spuit bij zonnig weer.

4
5
6

Gebruik voldoende water
(minimum 250 l).
Kies de juiste partner.
Herhaal in functie van het
aanwezige bladvolume en de
variëteit.
Behandel niet als er regen
wordt voorspeld.
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