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2. Doelstellingen 

De actieve stof diquat mag in Europa niet meer gebruikt worden sinds november 2019. De 
loofdoding zag er vanaf 2020 dan ook helemaal anders uit omdat diquat de enige actieve stof was die 
zorgde voor een snelle loofdoding. Het doel van deze proef is om spuitschema’s / mechanische 
loofdodingstechnieken te vinden die o.a. even snel werken als diquat. De aangroei van pootgoed 
moet snel stoppen, zodat het moment van loofdoden goed aansluit bij de gewenste maatsortering. 
De kans op virusbesmetting moet minimaal zijn dankzij een snelle doding zonder hergroei. De 
overblijvende erkende actieve stoffen werken trager en in tegenstelling tot het gebruik van diquat 
zullen er meerdere bespuitingen nodig zijn al dan niet in combinatie met een mechanische 
loofdoding zoals loofklappen, loofbranden, … Mechanische loofdoding kent echter ook nadelen zoals 
rijden tussen de ruggen, arbeidsintensief, mogelijk structuurbederf, … maar is wel de snelste manier 
om de groei stil te leggen. 

 

3. Materiaal en methoden 

 

3.1. DE EXPERIMENTELE CONDITIES VAN DE PROEF 
De teeltverzorging wordt uitgevoerd overeenkomstig de Goede Landbouw Praktijk. De overige 
gewasbescherming is uniform en overeenkomstig de lokale teeltpraktijk voor het volledige 
proefterrein. Er worden in het proefveld zelf geen loofdodingsmiddelen gebruikt andere dan de 
proeffactor. 

3.1.1. Proefplan details 

Parameter Waarde 
Netto plot Lengte: 8 m , Breedte: 1,5 m 
Bruto plot Lengte: 10 m , Breedte: 3 m 
Aantal parallellen 4 
Onbehandelde controle Ingesloten controle 
Statistisch ontwerp Gerandomiseerde blokkenproef 

 

3.1.2. Proefplan schematische voorstelling 

 

Er werd gewerkt met het ras Jelly met de kleinere potermaat 28/35mm. Er werd geplant op 28 cm in 
de rij. 

0204 0202 0403 0407 
0206 0208 0402 0406 
0207 0203 0401 0405 
0205 0201 0408 0404 
0104 0108 0301 0305 
0107 0103 0302 0306 
0106 0102 0308 0304 
0105 0101 0303 0307 

 



                        Proefnummer OO_AKK22AAR_HE01 

 

3.2. OBJECTEN 

3.2.1. Overzicht van de objecten 

 

Tabel 1 Toegepaste producten in de proef opgedeeld per object 

Nr Objectnaam Product Actieve stof Tijdstip 

                               Handelsnaam  Erkenningsnr Form Dosis Eenh Naam Dosis                 
1 Standaard ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  A, E 

GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  A, E 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

2 Standaard + Ranman Top ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  A, E 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  A, E 
RANMAN TOP 10042P/B SC 0,5 l/ha cyazofamid (160 g/l) 80 g ai/ha  A 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

3 Standaard + Ranman Top + Vazyl GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  A, E 
RANMAN TOP 10042P/B SC 0,5 l/ha cyazofamid (160 g/l) 80 g ai/ha  A 
VAZYL 8828P/B EC 5 l/ha paraffine-olie (817 g/l) 4.085 g ai/ha  A 

SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  E 

4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus met 
Loofdoes 

Loofklappen - - - - - - B 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  B 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  D 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  D 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus met 
Loofdoes 

Loofklappen - - - - - - B 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 0,5 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 30 g ai/ha  B 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  D 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  D 
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Nr Objectnaam Product Actieve stof Tijdstip 
6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d Loofklappen - - - - - - B 

SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 0,5 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 30 g ai/ha  C 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  E 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  E 

7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d Loofklappen - - - - -  B 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 0,5 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 30 g ai/ha  D 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  F 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  F 

8 Onbehandeld         

 

Tabel 2 Data van de behandelingstijdstippen 

Tijdstip Datum 
A 08/07/2022 
B 12/07/2022 
C 14/07/2022 
D 18/07/2022 
E 20/07/2022 
F 25/07/2022 
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Tabel 3 Toegepaste schema’s in de proef opgedeeld per tijdstip van behandelen 

Nr Objectnaam Tijdstip A 
8 juli 2022 

Tijdstip B 
12 juli 2022 

Tijdstip C 
14 juli 2022 

Tijdstip D 
18 juli 2022 

Tijdstip E 
20 juli 2022 

Tijdstip F 
25 juli 2022 

1 Standaard Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

- Spotlight Plus 1 l - Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

- 

2 Standaard + Ranman Top Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l + Ranman 

top 0,5 l 

- Spotlight Plus 1 l - Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

- 

3 Standaard + Ranman Top + 
Vazyl 

Gozai 0,8 l+  Ranman 
top 0,5 l + Vazyl 5 l 

- Spotlight Plus 1 l - Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

- 

4 Loofklappen + 1l Spotlight 
Plus met Loofdoes 

 Klappen + Loofdoes 
Spotlight Plus 1 l 

- 0,8 Gozai + 
Actirob 1 l 

- - 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight 
Plus met Loofdoes 

 Klappen + Loofdoes 
Spotlight Plus 0,5 l 

- 0,8 Gozai + 
Actirob 1 l 

- - 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 
2d 

 Klappen Spotlight Plus 1 l  - Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

- 

7 Loofklappen + 1l Spotlight na 
6d 

 Klappen - Spotlight Plus 1 l  - Gozai 0,8 l +  
Actirob 1 l 

8 Onbehandeld - - - - - - 
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Objecten 1, 2 en 3 zijn drie schema’s met elk drie bespuitingen (zonder mechanische loofdoding) op 
dezelfde tijdstippen. Enkel de eerste behandeling is anders tussen deze schema’s. Object 1 werd op 8 
juli behandeld met Gozai en Actirob. Bij het tweede object werd daar Ranman Top aan toegevoegd 
(uitvloeiend effect). Bij het derde object werd Gozai gebruikt samen met Ranman top en ook nog 
Vazyl (ter vervanging van Actirob). Bij de start van de loofdoding is er (zeker in de pootgoedteelt) nog 
groen loof aanwezig. Het toevoegen van Ranman Top als goede beschermer tegen knolphytophthora 
is daarom geen verloren kost. Voor de pootgoedteelt is Vazyl een algemeen gebruikte olie ter 
bestrijding van bladluizen en de virusoverdracht. Zolang er nog groen loof aanwezig is, wordt 
aangeraden om bladluizen blijven te bestrijden.  
Er werd een interval van 6 dagen aangehouden tussen de bespuitingen. 

Object 8 werd op geen enkele manier geloofdood (noch chemisch, noch mechanisch) en dient als 
onbehandelde referentie. 

De overige vier objecten werden eerst geloofklapt op 12 juli (4 dagen na de start van de volledig 
chemische schema’s). Object 4 en 5 werden tijdens het loofklappen (fronthef) meteen behandeld 
met Spotlight Plus met behulp van de Loofdoes (achteraan de tractor) met respectievelijk een volle 
dosis (1 l) en halve dosis (0,5 l). Met deze werkwijze kan een werkgang uitgespaard worden en 
eventueel ook gespoten worden met een lagere dosis (andere druppelgrootte, meer gelokaliseerd). 
Objecten 6 en 7 werden op hetzelfde moment geklapt en de bespuiting met volle dosis Spotlight Plus 
volgde dan respectievelijk 2 en 6 dagen later. Elk van deze objecten werd dan nog een tweede keer 
gespoten met Gozai en Actirob na 6 à 7 dagen. 

 

3.2.2. Behandelingswijze 

 geautomatiseerde proefveldbespuiting met spuitrobot overeenkomstig beproevingsmethode 
BM_2_012 (doppen op 50 cm, uitgerust met kantdoppen); uitgezonderd object 4 en 5 met eerste 
bespuiting met Loofdoes (tijdens loofklappen) 

 spuitvolume in l/ha: 340 l/ha 

 spuitdruk in bar: 2,5 bar 

 doptype: Lechler IDK 120 02 

 frequentie van behandeling (methode timing): ± 5 à 7 d;  
 

3.2.3. Behandelingstijdstippen 

Het eerste behandelingstijdstip werd gekozen in functie van de sortering van de aardappelen en het 
moment van het groeiseizoen. Vaak wordt pootgoed (late rassen) geloofdood in de tweede helft van 
juli – eerste helft augustus. Door de aanhoudende droogte en warmte kwamen de knollen dit seizoen 
vaak moeilijk in de juiste maatsortering. Op het proefveld werd het ras Jelly uitgeplant. Dit ras maakt 
van nature weinig knollen die dan ook snel grof groeien.  

Het uitgangspunt was om de proef te starten bij een sortering van 10-15% in de +50mm. Op 29 juni 
werd een kleine proefoogst gedaan (2 x 2 m) waaruit bleek dat 12% in de sortering +50mm zat (en 
75% van het gewicht in de sortering 40-50mm).  
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Op 5 juli werd 4 x 6m² geoogst om een duidelijker beeld van de aanwezige sortering te krijgen. Toen 
bleek dat meer dan 40% van het gewicht meer dan 50 mm groot was. Er werd beslist om de proef zo 
snel mogelijk op te starten. Op dat moment was er nog nauwelijks afrijping waar te nemen.  

Voor het loofklappen werd nogmaals een proefoogst uitgevoerd waarbij duidelijk was dat de grofte 
van de sortering nog flink was toegenomen tot meer dan 60% in de sortering +50mm. 

 

Tabel 4 Sortering proefoogst op drie tijdstippen (%) 

 -28 mm 28-35 mm 35-40 mm 40-45 mm 45-50 mm 50-55 mm +55 mm 

29 juni 0,8 3,8 8,5 30,0 45,0 9,6 2,3 
5 juli 0,6 2,6 24,4 31,7 32,9 7,7 
12 juli 0,4 1,5 16,0 19,9 45,8 16,5 

 

De behandelingen vonden steeds plaats in de ochtend zodat er na de bespuiting nog voldoende uren 
licht waren voor een optimale werking van de diverse producten. 

 

3.3. WAARNEMINGEN EN BEOORDELINGEN 
 

 % afrijping: het percentage afgestorven loof per veldje 

 % doding: het percentage blad en het percentage stengel dat door de behandeling(en) is gedood 

 Hergroei: de planten van de twee middelste rijen beoordelen op al dan niet hergroei op de 
stengels 

 Afdoding stengels: per veldje 50 stengels beoordelen op afsterven met een cijfer van 0 (dood, 
krakend) tot 4 (onaangetast groen) (zie foto’s hieronder) 

 Onderwatergewicht: bepaald op de stalen genomen voor opbrengstbepaling 

 Opbrengst: net voor de start van de loofdoding werd op 4 plaatsen 6 m² geoogst en gesorteerd; 
nadat alle behandelde objecten volledig afgestorven waren, werd 9 m² per veldje geoogst en 
gesorteerd 
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Figuur 1 Foto’s van schaal waarnemingen stengelstompen 

0 = dood, krakend droog loof 1 = bruin, maar nog niet droog 2 = hoofdzakelijk bruin 

3 = hoofdzakelijk groen 4 = groen onaangetast, levend  

 

 

Gedurende de hele proef werden op verschillende tijdstippen foto’s genomen van elk veldje. Een 
deel hiervan is terug te vinden in bijlage.  
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4. Proefomstandigheden 

4.1. PROEFTERREIN 
De proef werd aangelegd op volgende locatie:  Vlietputweg, 8800 Rumbeke 

 

Figuur 2 Locatie van het veld 

 

 

4.2. BEHANDELINGSCONDITIES 
 
Tabel 2 Weersomstandigheden meteen voor en na de bespuitingen 

Parameter 08/07/2022 (A) 
start - einde 

14/07/2022 (C) 
start - einde 

18/07/2022 (D) 
start - einde 

20/07/2022 (E) 
start - einde 

25/07/2022 (F) 
start - einde 

Timing 07:22 - 07:28 07:16 - 07:28 07:18 - 07:26 07:08 - 07:22 08:12 - 08:17 
Temperatuur in de schaduw (°C) 14,8 19,5 19,3 24,2 23,46 
Temperatuur op de bodem (°C) 15,1 20,1 19,5 24,6 24 
Temperatuur 5cm in de bodem (°C) 15,9 20,6 20,1 24,3 21,8 
Relatieve vochtigheidsgraad (%) 75,6 76,1 63,1 62,5 65,8 
Bewolkingsgraad (%) 0 40 0 65 60 
Windsnelheid (m/s) 0,4 0,8 0,1 3,2 2,3 
Windrichting zw o zo zw w 
Droogte van het gewas Droog Droog Droog Droog Droog 
Droogte van de bodem Zeer droog Droog Zeer droog Zeer droog Zeer droog 
Beoordeling Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig Vrij gunstig 
Aantal uren droog voor behandeling > 24 h   > 24 h             > 24 h         > 24 h > 24 h              
Aantal uren droog na behandeling > 24 h  > 24 h    > 24 h         > 24 h            > 24 h          

 

Op tijdstip B (12 juli 2022) werd geloofklapt en de bespuiting met de Loofdoes uitgevoerd. Ook dan 
waren de omstandigheden zeer gunstig. 
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Tabel 3 Temperatuur (in °C) gemeten in het weerstation te Beitem, Bron: Metinet– KMI (normaal) 

Maand  1e decade 2e decade 3e decade Gemiddelde Normaal 
April 5,5 12,4 11,2 9,6 10,2 
Mei 13,2 17,8 13,6 14,7 13,7 
Juni 15,8 19,2 18,0 17,6 16,6 
Juli 17,9 22,9 19,6 20,0 18,6 

Augustus 21,0 22,9 20,2 21,2 18,4 
Gemiddelde 14,7 19,0 16,5 16,6 15,5 

 

Tabel 4 Neerslag (in mm) gemeten in het weerstation te Beitem, Bron: Metinet - (KMI normaal) 

Maand  1e decade 2e decade 3e decade Som Normaal 
April 26,2 0,6 12,6 39,4 42,6 
Mei 0,0 7,6 18,6 26,2 60,0 
Juni 21,0 3,6 15,8 40,4 64,6 
Juli 0,4 0,2 2,2 2,8 72,3 

Augustus 0,0 10,0 0,0 10,0 72,3 
Som 47,6 22,0 49,2 118,8 317,8 

 
 
Grafiek 1 Weersgegevens KMI Beitem – volledige groeiseizoen 
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De winter van 2021-2022 was globaal gezien iets natter, somberder en warmer dan normaal. Maart 
was warm en bovendien uitzonderlijk zonnig en droog. April begon nat en fris, maar al snel steeg de 
temperatuur en brak opnieuw een erg droge periode aan. Na een lange droge periode regende het 
eind mei en begin juni gelukkig weer. Voor de meeste gewassen kwam de regen net op tijd waardoor 
de gevolgen van de voorjaarsdroogte vrij beperkt bleven. Het warme weer zorgde bovendien voor 
een groeivoorsprong. De zomerteelten zoals aardappelen deden het op dat moment ook goed, maar 
de oogst was dan nog veraf. De  daaropvolgende zomer was uitzonderlijk droog, warm en zonnig. Dat 
zorgde voor problemen bij heel wat gewassen. Bij de late aardappelen lag de verwachte opbrengst al 
snel tot 20% lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaren. Loofdoding van het pootgoed kwam 
in de praktijk maar traag op gang omdat de knollen bij de meeste rassen niet vlot in de gewenste 
maatsortering raakten (weinig groei). Eens de sortering grof genoeg was, waren de omstandigheden 
voor mechanische loofdoding of chemische loofdoding uitstekend.  

 

De middelen Gozai en Spotlight Plus zijn fotosyntheseremmers die daarom beter werken bij 
voldoende lichtintensiteit. Daarom is het belangrijk om te behandelen wanneer er voldoende licht of 
zon is. Behandel bij voorkeur in de voormiddag en op lichtrijke dagen; niet ’s avonds. Op een heldere 
dag tijdens de zomer kan de globale straling oplopen tot meer dan 900 W/m2. De gemiddelde straling 
over de lichte uren tijdens de zomer is rond 270 W/m2 en in de winter rond 70 W/m2. Op 
onderstaande grafieken is duidelijk te zien dat er op de dag van de bespuiting (en de twee dagen 
erna) voldoende zonlicht was voor een optimale werking. 

 

Grafiek 2 Straling bij en na de bespuiting op 8, 14, 18 en 20 juli 2022 
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4.3. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 
De proef werd geplant op 17 april door de proefveldhouder. Het onderhoud van de proef en de 
gewasbescherming (Phytophthora infestans, Alternaria, …) werd uitgevoerd overeenkomstig de 
Goede Landbouw Praktijk. De gewasbescherming was uniform voor het volledige proefterrein.  

 

Tabel 5 Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip  Activiteit 
17/04/2022 Planten proefveld door proefveldhouder 
29/06/2022 Proefrooiing  
05/07/2022 Proefrooiing 
04/07/2022 % afrijping 
08/07/2022 Behandelingstijdstip A 
12/07/2022 Behandelingstijdstip B; Loofklappen (met Loofdoes); 

proefrooiing; % afrijping; % doding blad en stengel 
14/07/2022 Behandelingstijdstip C; % doding blad en stengel; hergroei 
18/07/2022 Behandelingstijdstip D 
20/07/2022 Behandelingstijdstip E; % doding blad en stengel; hergroei; 

afdoding stengels 
25/07/2022 Behandelingstijdstip F 
29/07/2022 % doding blad en stengel; hergroei; afdoding stengels 
05/08/2022 % doding blad en stengel; hergroei 
11/08/2022 Hergroei  
24/08/2022 Hergroei  
31/08/2022 Oogst 
02/09/2022 Sorteren en onderwatergewicht bepalen 
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5. Resultaten 

5.1. EFFECTIVITEIT OP HET LOOF 
Vóór de eerste bespuiting plaatsvond werd de afrijping van elk veldje genoteerd. Het proefperceel 
kunnen we homogeen noemen. Er was wel een blokeffect aanwezig waarbij parallel 1 minder 
afgerijpt was op 7 juli in vergelijking met de andere parallellen. Het overgrote merendeel van de 
veldjes kreeg een score van 2 of 3% afrijping. Een uitzondering kreeg 0,1 of 4%. Dit zijn uiterst kleine 
verschillen.  

5.1.1. Afdoding van de bladeren en stengels (percentage) 

 Loofdoding door middel van bespuitingen 

De behandelingen met Gozai op object 1, 2 en 3 vonden plaats op 8 juli. Op dat moment was er 
nauwelijks afrijping in het loof te zien (niet van de bladeren en al zeker niet van de stengels). Vier 
dagen na deze eerste behandeling waren er al duidelijke verschillen merkbaar tussen de drie 
objecten. Object 1 (Gozai + Actirob) en object 2 (Gozai + Actirob + Ranman Top) vertoonden evenveel 
afdoding  met name zo’n 19% van de bladeren en 2% op de stengels. Object 3 waar in de plaats van 
Actirob, Vazyl werd gebruikt had meer bruine bladeren vooral dan bij het bovenste deel van de 
planten met respectievelijk 36 en 5% van blad en stengel. Deze verschillen waren ook statistisch 
aanwezig.  

Onder de warme, zonnige omstandigheden zorgde de olie voor extra verbranding daar waar de 
spuitnevel het loof raakte. In een proef uit 2021 (wisselvalliger weer) was het effect van Vazyl 
nauwelijks zichtbaar.  

Ook bij de waarnemingen na 6 en 12 dagen is het gunstige effect van Vazyl nog steeds duidelijk te 
zien. Ondertussen vonden nog twee vervolgbespuitingen plaats op 14 en 20 juli. Deze waren dezelfde 
voor elk van de drie chemische schema’s.  

 

Tabel 6  Percentage doding van het blad (5 tijdstippen) 

Nr Object 12 juli (+4d) 14 juli (+6d) 20 juli (+12d) 29 juli (+21d) 5 aug 

1 Standaard 19,5  b 32,8  b 62,5   c 90,5   c 94,3     d 
2 Standaard + Ranman Top 18,8  b 35,0  b 71,3  b 91,3   c 96,0   cd 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 36,3 a 50,0 a 83,8 a 96,3 bc 98,8 bc 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
3,8   c -  -  98,8 ab 99,3 ab 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

3,8   c -  -  98,8 ab 99,3 ab 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 3,3   c -  -  99,5 a 99,8 ab 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 3,0   c -  -  99,5 a 100,0 a 
8 Onbehandeld 4,0   c 7,0   c 23,8     d 11,0     d 10,0       e 

Gemiddeld 11,5   31,2  60,3  85,7  87,2  
KWV (n.v.t.) 7,6    (n.v.t.) (n.v.t.) 
VC (%) 10,4   11,1  5,22  4,1  3,3  
p-waarde Factor 1 1,27E-15 *** 2,37E-7 *** 3,88E-9 *** 2E-16 *** 2E-16 *** 
Transformatie ArcSin(vkw(x))                  ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 

 

 



                        Proefnummer OO_AKK22AAR_HE01 

 

Ook tijdens de verdere waarnemingen eind juli – begin augustus bleef het object met Vazyl bij de 
eerste bespuiting zijn voorsprong behouden. Object 2 met toevoeging van Ranman Top was ook iets 
beter dan de standaard waar enkel Actirob als olie werd toegevoegd bij Gozai.  

Het is duidelijk dat het ras Jelly geen eenvoudig ras is om te loofdoden in volle groei: zelfs na drie 
behandelingen was een maand na de start nog niet alle loof volledig afgestorven.  

 Loofdoding door combinatie loofklappen en bespuitingen 

Kijken we naar de objecten waarbij op 12 juli werd geloofklapt, dan zien we dat bijna al het loof 
natuurlijk meteen verdwenen is. Ook bij de waarnemingen waarbij het percentage afsterven van de 
stengels wordt beoordeeld, zijn geen verschillen te zien.  

Grafiek 3 Evolutie percentage afdoding van het blad na drie bespuitingen en het onbehandelde object 

 

Tabel 7  Percentage doding van de stengels (5 tijdstippen) 

Nr Object 12 juli 14 juli 20 juli 29 juli 5 aug 

1 Standaard 1,8  b 8,8  b 23,3   c 63,8   c 89,0   c 
2 Standaard + Ranman Top 2,0  b 10,8  b 27,5  b 63,3   c 92,0  bc 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 4,8 a 17,5 a 35,0 a 73,8  b 95,0  b 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
0,0   c -  - / 93,8 a 98,8 a 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

0,0   c -  - / 93,5 a 98,5 a 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 0,0   c -  - / 94,8 a 99,8 a 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 0,0   c -  - / 93,8 a 99,8 a 
8 Onbehandeld 0,0   c 0,0   c 1,0    d 2,8    d 2,8    d 

Gemiddeld 0,6   9,3   21,7  72,4  84,4  
KWV (n.v.t.)    (n.v.t.) (*)   (n.v.t.)  (n.v.t.)  (n.v.t.)  
VC (%) 23,1   8,2   4,8  4,4  3,2  
p-waarde Factor 1 2E-16 *** 0,003 ** 2,15E-10 *** 2,15E-16 *** 2,15E-16 *** 
Transformatie ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets werd 
vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 
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Grafiek 4 Evolutie percentage afdoding van de stengels na drie bespuitingen en het onbehandelde object 

 

 

5.1.2. Afdoding van de stengels (gedetailleerde waarneming) 

Omdat het effect van de loofdoding op de stengels zo belangrijk is (knollen moeten vlot loskomen 
van de stengels) werd op 20 en 29 juli een gedetailleerde beoordeling van 50 stengels per veldje 
uitgevoerd.   

1 week na het loofklappen (20 juli) zijn er kleine verschillen (net statistisch waarneembaar). Deze zijn 
mede te verklaren door het tijdstip van de vervolgbespuitingen na loofklappen.  
De twee objecten (4 en 5) waarbij behandeld werd samen met het loofklappen (12 juli) kregen hun 
tweede bespuiting op 18 juli waarvan de werking bij de waarnemingen op 20 juli al deels zichtbaar 
was op de stengelstompen (zie grafiek met 66% groene stengelstompen; klasse 3 en 4). Er was geen 
verschil te zien tussen een volle dosis Spotlight Plus (1l) of een halve dosis (0,5 l).  
Object 6 had tegen de eerste beoordeling nog maar één behandeling gekregen (14 juli = 2 dagen na 
loofklappen). Deze bespuiting had wel een zeer gunstig effect, want op 20 juli waren de 
stengelstompen al het meest afgestorven (45% groene stompen).  
Object 7 had op dat moment ook nog maar één bespuiting gekregen (18 juli = 6 dagen na 
loofklappen) waarbij het effect nog niet helemaal zichtbaar was (grootste levendigheid = meest 
groene stengels). 
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Tabel 8  Beoordeling 50 stengels per veldje op 20 en 29 juli 2022. Index levendigheid berekend op een 
schaal 0 – 100 (schaal 0: dood, krakend tot 100: volledig groen) 

Nr Object 20 juli 29 juli 

1 Standaard -  49,0  b 
2 Standaard + Ranman Top -  47,0  b 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl -  39,0   c 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus Loofdoes 66,3 ab 23,0    d 
5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus Loofdoes 66,3 ab 26,8    d 
6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 61,0  b 24,8    d 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 70,5 a 27,3    d 
8 Onbehandeld -  98,8 a 

Gemiddeld 66,0  41,9  
KWV 7,43  7,6  
VC (%) 5,1  7,7  
p-waarde Factor 1 0,022 * 2,15E-16 *** 

 

Grafiek 5 Beoordeling 50 stengels per veldje (schaal 0: dood, krakend tot 4: volledig groen) – 20 juli 2022 

 

 

Eind juli werden alle veldjes nauwkeurig beoordeeld. Op dat moment was de start van de chemische 
schema’s 3 weken geleden. Elk van de objecten met loofklappen had ondertussen ook twee 
chemische bespuitingen achter de rug. 

De verschillen waren dan al heel wat kleiner geworden. Bij de drie eerste objecten met drie 
bespuitingen is het object met de toevoeging van Vazyl in het voordeel met iets meer (droge) bruine 
stengels.  
Bij gebruik van de Loofdoes is er een minimaal voordeel voor een volledige dosis Spotlight Plus, maar 
dit is statistisch niet significant verschillend. Tussen de objecten 6 en 7 heeft het kleine verschil 
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vooral te maken met het laatste tijdstip van de bespuiting: de stengelstompen van object 7 zijn net 
iets groener (niet statistisch verschillend) maar de laatste bespuiting dateerde nog maar van 4 dagen 
terug en moest nog verder tot uiting komen.  

  

Grafiek 6 Beoordeling 50 stengels per veldje (schaal 0: dood, krakend tot 4: volledig groen) – 29 juli 2022 

 

 

5.1.3. Dronebeelden 

Op 14 en 26 juli werden drone beelden gemaakt boven het proefveld. De drone beschikt over een 
micasens red sensor. Uit die metingen kunnen verschillende indices berekend worden. De NDVI 
(Normalised Difference Vegetation Index) is wellicht de meest bekende en toegepaste index voor 
gewassensing. De NDRE of Normalized Difference Red Edge is een andere veel gebruikte alternatieve 
index die een betere gevoeligheid aan de dag legt bij een grotere bladmassa dan de NDVI en 
daarnaast ook gevoeliger is om de hoeveelheid chlorofyl of stikstof in het blad in te schatten. 

Dezelfde (statistisch significante) verschillen zijn terug te vinden als bij de visuele waarnemingen (zie 
hierboven beschreven). De vier objecten die op 12 juli werden geloofklapt, vertonen natuurlijk 
meteen de minste groenheid. 

Het niet behandelde object 8 was het meest groen op beide tijdstippen. 

Als we de chemisch behandelde objecten 1, 2 en 3 met elkaar vergelijken dan zien we op beide 
tijdstippen dat object 3 met toevoeging van Ranman Top én Vazyl nog de kleinste bladmassa 
overhoudt. Dit verschil is meestal ook statistisch significant verschillend.  
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Figuur 3  Dronebeeld 14 juli (boven) en 26 juli 2022 (onder) – NDVI 

 

 

Tabel 9  NDVI en NDRE op 14 en 26 juli 2022 (drone beelden) 

Nr Object NDVI – 14 juli NDVI – 26 juli NDRE – 14 juli NDRE – 26 juli 

1 Standaard 0,71 ab 0,35  b 0,30  b 0,21 ab 
2 Standaard + Ranman Top 0,70 ab 0,34  bc 0,29  b 0,20 ab 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 0,60  bc 0,31   c 0,26   c 0,19  bc 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
0,24   cd 0,21    d 0,13    d 0,13   cd 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

0,24    d 0,21    d 0,13    d 0,13    d 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 0,24    d 0,20    d 0,13    d 0,13    d 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 0,23    d 0,20    d 0,13    d 0,13    d 
8 Onbehandeld 0,84 a 0,85 a 0,40 a 0,41 a 

Gemiddeld 0,48   0,33  0,22  0,19  
KWV (n.v.t.)  (*)  0,04  0,03  (n.v.t.) (*) 
VC (%) 5,28   4,97   5,28  5,35  
p-waarde Factor 1 2,00E-16 *** 2,15E-16 *** 2,15E-16 *** 2,15E-16 *** 

(*) Voldoet niet aan de basisvoorwaarden en een niet parametrische toets werd uitgevoerd. De Tukey toets 
werd vervangen door de post-hoc Kruskal Wallis toets. 

 

Foto  1 Foto van dronebeeld op 14 juli 2022 
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5.1.4. Hergroei 

Als we de chemisch behandelde objecten met elkaar vergelijken, dan is er nauwelijks verschil tussen 
het object 1 (tijdstip 1 Gozai + Actirob) en object 2 (tijdstip 1 Gozai + Actirob + Ranman Top). Er is 
steeds net iets meer hergroei aanwezig bij object 1 maar dit is niet statistisch significant met object 
2. Object 3 waar Actirob (1 l) vervangen werd door Vazyl (5 l) vertoonde wel opvallend minder 
hergroei.  

Na het klappen is er op 20 juli geen verschil op te merken tussen de vier objecten. Op dat moment 
hebben de objecten met Loofdoes 2 bespuitingen gekregen. 21 dagen na loofklappen was het 
percentage hergroei bij deze objecten 4 en 5 (met gebruik Loofdoes) even hoog gebleven. Dit 
percentage veranderde verder weinig tot eind augustus. Reden is dat er na 20 juli geen chemische 
behandelingen meer volgden (laatste bespuiting 18 juli). Er werd geen verschil opgemerkt tussen een 
halve liter Spotlight Plus of de volledige 1 l indien toegepast met de Loofdoes.  

Objecten 6 en 7 kregen respectievelijk op 20 en 25 juli nog hun twee bespuiting. Deze behandelingen 
hadden nog een gunstig effect op de reeds aanwezige hergroei. Hierdoor daalde het percentage 
waargenomen hergroei sterk bij de tweede waarneming (29 juli) tot minder dan 9%. Dit percentage 
bleef daarna eveneens ongeveer constant. Het is niet zozeer de toepassing met de Loofdoes die een 
negatief effect heeft op de hergroei maar wel de tijdstippen van de bespuitingen die belangrijk zijn.  

De vele hergroei die op het proefveld werden waargenomen wijst er nog eens op dat het gewas van  
Jelly op moment van de loofdoding nog in volle ontwikkeling was. Zelfs na drie bespuitingen of 
loofklappen gevolgd door twee bespuitingen, werd nog steeds veel hergroei gezien op de stengels.  

 

Tabel 10  Percentage hergroei per veldje op drie tijdstippen 

Nr Object 20 juli 29 juli 5 aug 11 aug 24 aug 

1 Standaard  / 14,5 a 15,0 a 15 a 12,8 a 
2 Standaard + Ranman Top  / 13,8 ab 8,5 ab 8,5 ab 10,3 ab 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl  / 6,3  b 3,8  bc 3,8  bc 3,0  bc 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
19,0 a 15,0 a 10,8 ab 10,8 ab 10,5 ab 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

16,8 a 15,5 a 13,0 ab 13,0 ab 12,3 ab 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 17,5 a 6,8  b 7,3 ab 7,3 ab 6,5 ab 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 19,8 a 9,0 ab 7,8 ab 7,8 ab 6,8 ab 
8 Onbehandeld  / 0,0   c 0,0   c 0,0   c 0,0   c 

Gemiddeld 18,3  10,1  8,3  8,3  7,8  
KWV (n.v.t.) (n.v.t.) (n.v.t.) (n.v.t.) (n.v.t.) 
VC (%) 13,2   18,3.  5,22  4,1  3,3  
p-waarde Factor 1 0,771 N.S. 8,6E-9 *** 7,91E-5 *** 7,91E-5 *** 8,62E-5 *** 
Transformatie ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x))    ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 
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5.2. OPBRENGST 
Bij de proefrooiingen bij de start van de bespuitingen en mechanische loofdoding was al snel 
duidelijk dat het knolaantal zeer laag lag (ras Jelly en kleinere potermaat) waardoor de sortering al 
snel heel grof was.  

Eind augustus was het loof van alle objecten (uitgezonderd onbehandelde object 8) volledig 
afgestorven en werd 9m² per veldje geoogst om de totale opbrengst en de sortering te bepalen. Zo 
kunnen we inschatten hoe lang het loof na een bepaalde loofdodingsstrategie nog kon doorgroeien.  

Pootgoed wordt verkocht per nauwe maatsortering. Vandaar dat de opbrengst vervolgens in heel 
wat sorteringen werd opgesplitst. Door het opsplitsen in heel wat sorteringsklassen hebben we wel 
te maken met hoge variatiecoëfficiënten en is het moeilijker om statistisch significante verschillen 
aan te tonen.  

In de kleinere sorteringen zijn er nauwelijks verschillen op te merken tussen de objecten. Enkel in de 
35/45mm zit minder gewicht in het onbehandelde object 8. De knollen konden verder uitgroeien en 
kwamen meer in de grovere sorteringen terecht zoals bv te zien is bij de 50/55mm. 

 

Tabel 11  Sortering 25/28 mm, 28/35 mm, 35/45 mm, 45/50 mm en 50/55 mm einde groeiseizoen (oogst 31 
augustus 2022) – kg/ha 

Nr Object 25/28 mm 28/35 mm 35/45 mm 45/50 mm 50/55 mm 

1 Standaard 44 a 223 a 2867 a 3.350 a 15.100 ab 
2 Standaard + Ranman Top 55 a 161 a 3033 a 3.361 a 13.134  b 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 44 a 211 a 2250 ab 3.106 a 15.717 ab 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
11 a 167 a 2828 a 2.850 a 13.250  b 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

28 a 234 a 2689 ab 3.372 a 13.656 ab 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 28 a 194 a 2561 ab 2.600 a 13.967 ab 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 33 a 228 a 2556 ab 2.856 a 13.711 ab 
8 Onbehandeld 50 a 139 a 1822  b 2.211 a 16.739 a 

Gemiddeld 36,6  194,5  2.575,7  2.963,3  14.409,0  
KWV 49,2  134,9  913,8  1.473,7  33.48,3  
VC (%) 56,7  29,3  15,0  21,0  9,8  
p-waarde Factor 1 0,111 N.S. 0,210 N.S. 0,006 ** 0,140 N.S. 0,014 * 

 

Kijken we eerst naar de totale opbrengst, dan haalt het onbehandelde object met 49,5 ton/ha met 
voorsprong de hoogste opbrengst. Dit object haalde een meeropbrengst van ongeveer 23 ton/ha 
t.o.v. de rest. Dit is ook te verwachten aangezien deze veldjes tot op moment van oogst nog niet 
volledig afgerijpt waren en de andere 7 objecten eerste helft juli al geloofdood werden.  
Op vlak van deze totale opbrengst is er geen statistisch significant verschil tussen de andere 
objecten, ook niet tussen chemische loofdoding of loofklappen. Houd er wel rekening mee dat het 
loofklappen vier dagen later plaatsvond in vergelijking met de eerste bespuiting. Dit wijst erop dat 
met de chemische loofdoding de groei van de knollen en dus de sapstroom in de stengels, vrij snel 
werd gestopt maar zeker onmiddellijk. Het verschil van vier dagen zal een goede benadering geven 
van het aantal dagen dat de knollen nog konden doorgroeien na de eerste bespuiting. En er is wel 
een minimaal verschil zichtbaar waarbij loofklappen toch een lagere opbrengst behaalt (en vier 
dagen later geloofdood).  
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Tabel 12  Sortering +55 mm, Totaal, 25/50 mm, 25/55 mm en +50 mm einde groeiseizoen (oogst 31 
augustus 2022) – kg/ha 

Nr Object +55 mm Totaal 25/50 mm 25/55 mm +50 mm 

1 Standaard 5.834  b 27.434  b 6.483 a 21.583 a 20.934  b 
2 Standaard + Ranman Top 7.061  b 26.828  b 6.611 a 19.745 a 20.195  b 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 4.856  b 26.189  b 5.611 ab 21.328 a 20.572  b 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
6.733  b 25.844  b 5.856 ab 19.106 a 19.984  b 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

4.678  b 24.661  b 6.322 a 19.978 a 18.333  b 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 6.411  b 25.772  b 5.384 ab 19.350 a 20.378  b 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 6.095  b 25.484  b 5.672 ab 19.384 a 19.806  b 
8 Onbehandeld 28.550 a 49.523 a 4.222  b 20.961 a 45.289 a 

Gemiddeld 8777,0  28966,7  5770,1  20179,3  23186,1  
KWV 3809,8  5720,6  1738,1  3885,4  5867,6  
VC (%) 18,3  8,3  12,7  8,1  10,7  
p-waarde Factor 1 1,1E-14 *** 1,68E-11 *** 0,004 ** 0,255 N.S. 6,85E-12 *** 

 

Dezelfde tendensen zien we als we kijken naar de sortering +50 mm en +55mm.  

Kijken we naar de sortering 25/55mm dan zijn er geen statistisch significante verschillen waar te 
nemen. Ook niet voor het onbehandelde object omdat het merendeel van zijn knollen in de +55mm 
zit.  

Grafiek 7 Opbrengst in de verschillende sorteringen na volledig afsterven van de behandelde objecten 
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5.3. KWALITEIT 
Uit de resultaten van het onderwatergewicht blijkt dat door verder uitgroeien van de knollen het 
onderwatergewicht ook duidelijk kon toenemen (object 7). De vier objecten die geloofklapt werden, 
haalden elk een iets lager onderwatergewicht in vergelijking met de drie chemisch geloofdode 
objecten. Deze verschillen waren niet significant.  

Wegens de grote variabiliteit bij het optreden van drijvers zijn daar geen conclusies uit te trekken. 
Enkel in object 8 met een veel groter onderwatergewicht werden geen drijvers teruggevonden.  

 

Tabel 13  Onderwatergewicht (g/ 5 kg) en percentage drijvers bij een dichtheid van 1,06 g/l en 1,05 g/l; 
analyse bij oogst 

Nr Object Onderwatergewicht 
(g/5kg) 

Drijvers 1,06 g/l Drijvers 1,05 g/l 

1 Standaard 352  b 2,3 ab 1,3 a 
2 Standaard + Ranman Top 357  b 1,6 ab 0,0 a 
3 Standaard + Ranman Top + Vazyl 354  b 2,3 ab 1,5 a 
4 Loofklappen + 1l Spotlight Plus 

Loofdoes 
343  b 2,0 ab 0,0 a 

5 Loofklappen + 0,5l Spotlight Plus 
Loofdoes 

341  b 5,5 a 1,1 a 

6 Loofklappen + 1l Spotlight na 2d 344  b 5,4 a 3,1 a 
7 Loofklappen + 1l Spotlight na 6d 343  b 6,0 a 1,3 a 
8 Onbehandeld 416 a 0,0  b 0,0 a 

Gemiddeld 356,0  3,1  1,1  
KWV 21,2  (n.v.t.) (n.v.t.) 
VC (%) 2,5  56,4  115  
p-waarde Factor 1 1,17E-09 *** 0,005 ** 0,103 N.S. 
Transformatie   ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 
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6. Besluit 

Naast een onbehandeld object werden drie chemische schema’s met elkaar vergeleken en bij vier 
objecten werd eerst geloofklapt. Bij de drie schema’s met elk drie bespuitingen was enkel de eerste 
behandeling (8 juli) anders. Object 1 noemen we de standaard waarbij de eerste bespuiting bestond 
uit 0,8 l Gozai met 1 l Actirob. Bij het tweede object werd nog een halve liter Ranman Top 
toegevoegd voor zijn uitvloeiende werking. Bij het derde object werd 1 l Actirob vervangen door 5 l 
Vazyl. De twee vervolgbespuitingen waren voor de drie objecten dezelfde met enerzijds Spotlight 
Plus en de laatste behandeling was Gozai met Actirob. De andere vier objecten werden eerst 
geloofklapt op 12 juli (4 dagen na de start van de volledig chemische schema’s). Twee objecten 
werden tijdens het loofklappen meteen behandeld met respectievelijk 0,5 l en 1 l Spotlight Plus met 
de Loofdoes. De twee overige objecten werden geloofklapt en respectievelijk 2 en 6 d later 
behandeld met 1 l Spotlight Plus. Elk van deze vier objecten kregen 6 dagen na de eerste bespuiting 
een tweede behandeling met Gozai en Actirob. 

De proef werd aangelegd in het ras Jelly. Dit is een variëteit met een zeer laag knolaantal per struik. 
Hierdoor was de maatsortering begin juli meteen grof en startte de proef dan ook zeer vroeg in het 
seizoen. Uit de waarnemingen is af te leiden dat het gewas eigenlijk nog in volle groei was, want zelfs 
na drie bespuitingen was het loof moeilijk kapot te krijgen en er werd heel wat hergroei 
waargenomen.  

Er werd telkens gespoten met veel water zodat de contactwerking optimaal kon zijn. Er werd ook 
telkens ’s morgens behandeld zodat er nog heel wat uren licht / zon volgde. 

Bij de start van de proef was er nog nauwelijks afrijping op te merken (gemiddeld 2,2%). De 
verschillen tussen de plots waren uiterst klein. 

Vanaf de eerste waarneming (4 dagen na de start van de bespuitingen) was het positieve effect van 
5l Vazyl duidelijk te zien. Dit verschil bleef aanwezig tot de laatste beoordeling begin augustus. Onder 
de warme, zonnige omstandigheden zorgde deze olie voor extra verbranding daar waar de spuitnevel 
het loof raakte (vooral te zien in bovenste deel van het loof). In een proef uit 2021 (wisselvalliger 
weer) was het effect van Vazyl nauwelijks zichtbaar. Het toevoegen van Ranman Top (bij Gozai en 
Actirob) had veel minder effect, met slechts enkele procenten extra afdoding van het loof.  
Na loofklappen is het loof natuurlijk grotendeels onmiddellijk verwijderd.  

Omdat het effect van de loofdoding op de stengels zo belangrijk is (knollen moet vlot loskomen van 
de stengels) werd een gedetailleerde waarneming van de stengels uitgevoerd. Ook dan werd het 
positieve effect van toevoegen van Vazyl vastgesteld.  
Vergelijken we de vier objecten met loofklappen dan zijn er 1 week na deze mechanische handeling 
kleine verschillen aanwezig tussen de groenheid van de overgebleven stengelstompen. Deze zijn 
echter vooral te verklaren door het tijdstip van de vervolgbespuitingen na loofklappen. De objecten 
die tijdens het loofklappen een eerste bespuiting kregen met de Loofdoes, werden een tweede keer 
behandeld twee dagen voor de eerste waarneming. Hierdoor was het afsterven en opdrogen van de 
stengelstompen bij deze twee objecten al goed gevorderd. Loofklappen en 2 dagen later spuiten gaf 
het beste resultaat (zelfs na 1 bespuiting). Zes dagen wachten na loofklappen gaf tijdens de eerste 
waarneming de minste resultaten omdat het effect van die bespuiting nog niet helemaal zichtbaar 
was. 
Eén week later hadden de geklapte veldjes allemaal twee bespuitingen gehad en waren de 
verschillen heel wat kleiner geworden. Bij het gebruik van de Loofdoes is er een minimaal voordeel 
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voor een volledige dosis Spotlight met eenzelfde resultaat als loofklappen en twee dagen later een 
eerste bespuiting.  

Via dronebeelden komen we tot dezelfde conclusies.  

Hergroei is omwille van virusoverdracht absoluut niet gewenst in de pootgoedteelt. Bij de 
waarnemingen tot eind augustus blijkt dat ook hiervoor toevoegen van Vazyl zeer interessant was bij 
de chemische schema’s (onder de gegeven omstandigheden).  
Bij de objecten die geklapt werden is vooral het tijdstip van de bespuitingen doorslaggevend. Bij de 
eerste waarneming lag het percentage hergroei bij elk van deze veldjes rond 18%. De objecten eerst 
behandeld met de Loofdoes hadden hun tweede bespuiting al gekregen waardoor de hergroei nog 
weinig evolueerde naar eind augustus. De andere twee geloofklapte objecten moesten nog hun 
tweede bespuiting krijgen. Deze behandeling had een gunstig effect op de hergroei die daalde naar 
ongeveer 7%. 

Op vlak van de totale opbrengst is er geen groot verschil tussen de objecten onderling. Uitgezonderd 
het niet geloofdode object kon nog 23 ton/ha verder uitgroeien.  
Tussen de vier chemische schema’s was er geen verschil. De snellere afdoding van de bladmassa door 
toevoeging van Vazyl kwam niet tot uiting in een verschil van opbrengst of grofte. Er waren eveneens 
geen verschillen tussen de objecten met loofklappen.  
Terwijl de geloofklapte objecten nog 4 dagen extra konden groeien t.o.v. de chemische schema’s, 
zien we toch dat de totale opbrengst na loofklappen anderhalve ton lager ligt. Dit was zeker niet 
statistisch significant, maar dit wijst er wel dat na de eerste bespuiting (zonder loofklappen) de groei 
van de knollen toch nog een aantal dagen (4 à 5 dagen?) verdergaat. 

 

Samengevat 

De verschillen tussen een halve liter Spotlight Plus of de volle dosis indien toegepast met de Loofdoes 
tijdens het loofklappen bleven steeds zeer klein waardoor we mogen besluiten dat onder de gegeven 
omstandigheden een lagere dosis eenzelfde resultaat opleverde.  

De waargenomen verschillen tussen het gebruik van de Loofdoes (tijdens klappen) en het klassieke 
loofklappen met een eerste bespuiting 2 of 6 dagen na het klappen waren in eerste instantie toe te 
schrijven aan de tijdstippen van de bespuitingen. Zonder gebruik van de Loofdoes vielen de twee 
behandelingen iets later in het schema waardoor deze nog een groter effect hadden op bv. hergroei. 
Beide methodieken werken even snel op de afdoding van de stengels, zonder verschil in opbrengst of 
sortering. 

Chemisch gezien zorgde de toevoeging van 5 l Vazyl (i.p.v. 1l Actirob) voor een snellere loofdoding 
mede dankzij de zonnige en warme omstandigheden. Dit kwam niet tot uiting in de opbrengst of 
sortering.  
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7. Foto’s op 25 juli 2022 (2,5 weken na 1e bespuiting) 

(HERHALING 1) 

 

  

Standaard Standaard + Ranman 

  

Standaard + Ranman + Vazyl Klappen + Loofdoes Spotlight Plus 1 l 
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Klappen + Loofdoes Spotlight Plus 0,5 l Klappen + Spotlight Plus 2d 

  

Klappen + Spotlight Plus 6d Onbehandeld 

 

 

 


