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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. 
Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade 

die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 
 
 
 
  

Loofdoding 2.0 vraagt wat meer geduld  
Waarschijnlijk mede door het zonnige weer, valt de nieuwe manier van loofdoding tot nu toe niet tegen. De grootste verandering 
in vergelijking met het doodspuiten met diquat is dat de loofdoding trager verloopt en dus wat meer geduld vraagt.  
Het advies is daarom 5 -7 dagen eerder van start te gaan dan dat u in het verleden gewend was te doen. Op aardappelen die flink 
op hun retour zijn zal in veel gevallen met 2 bespuitingen, 0,8 l Quickdown + 2 l olie na ca. 7 dagen gevolgd door 1 l Spotlight 
Plus, volstaan kunnen worden. Normaal zijn de aardappelen 2 weken na de laatste bespuiting veilig te rooien.  
In nog heel vitale gewassen met taai loof kan het gewenst zijn om het doodspuiten te ondersteunen met loofklappen. 
 

Belangrijke aanbevelingen bij het toepassen van Quickdown + olie en Spotlight Plus/ Affinity Plus zijn: 
• Het aardappelloof goed raken is belangrijk, gebruik daarom veel water (600 l/ha is beter dan 400 l/ha). 
• Spuit vroeg op de dag, alle middelen hebben voor een goede werking veel licht nodig.  
• Deze middelen hebben geen sporendodende werking, voeg daarom de eerste keer bv 0,5 l Ranman Top toe.    

 

Zie voor meer uitvoerige adviezen over het doodspuiten van aardappelen Theunisse TIP#18.  
 

Overzicht van beëindigde toelatingen  
Het onderstaande overzicht laat een aantal veel toegepaste gewasbeschermingsmiddelen zien die de afgelopen en komende 
periode hun toelating hebben verloren of gaan verliezen. Middelen waarvan de aflevertermijn nog niet is verstreken kunnen 
zolang de voorraad strekt nog besteld en opgebruikt worden tot de aangegeven termijn.     

Middel Toelatingsnummer Eind aflevertermijn Eind opgebruiktermijn 
Betanal maxxPro, Corbel, Alternil, 
Bravo Premium, Daconil 500, 
Moncereen- Pro en DS, Pyramin DF, 
Buttress en alle CIPC-kiemremmers 

diversen verstreken verstreken 

Certis Chloor IPC en Intruder 3992 en 5134 verstreken 8-10-2020 

Opus Team 11407 verstreken 31-10-2020 

Bariard en Calypso 15792 en 12452 3-2-2021 3-2-2021 

Adexar 13978 31-10-2020 31-7-2021 

Ceriax 14745 31-10-2020 31-7-2021 

Osiris 13908 31-10-2020 31-7-2021 

Retengo Plust 14454 31-10-2020 31-10-2021 

Emesto Prime DS 14877 30-12-2020* 30-12-2021* 

Emesto Silver 14916 30-12-2020* 30-12-2021* 

Gallant 2000 14689 30-6-2021 31-8-2021 

Middelen in een onaangebroken verpakking waarvan de toelating verloopt, kunnen wel retour gegeven worden maar worden 
alleen gecrediteerd wanneer wij het middel nog af kunnen zetten. Overleg hierover tijdig met onze mensen op kantoor. 
*) Data zijn nog niet officieel vastgesteld door het CTGB. 
 

De graanfungiciden Osiris (1,5 l/ha), Adexar (1 l/ha) en Ceriax (2 l/ha) zijn ook in de teelt van 2021 nog toegelaten.  
Het gebruik in de bieten van Retengo Plust (1 l/ha) is volgend jaar helaas voor het laatst toegestaan. 
Emesto Prime DS (1 kg/ton) en Emesto Silver (0,2 l/ton) zijn in 2021 nog het hele jaar te gebruiken. Zeker voor de behandeling 
van pootaardappelen tegen zilverschurft is het wegvallen van Emesto Silver een gemis.  
 

Wilt u ook in 2021 over deze middelen kunnen beschikken, laat dit ons dan tijdig weten. OP = OP!    
 

Korte TIPs  
• De laatste bespuiting tegen alternaria in aardappelen adviseren wij 2 – 3 weken voor de loofdoding uit te voeren met 0,2 

kg Signum (max. 2 keer) of 0,5 l Narita (max. 4 keer). 
• Het bewaarseizoen van aardappelen staat weer voor de deur. Na het verdwijnen van chloor-IPC als kiemremmer staan 

we voor een nieuwe uitdaging wat betreft het kiemvrij bewaren van de consumptieaardappelen. Vanwege de vele 
veranderingen zullen wij u de komende maand uitnodigen voor een aantal voorlichtingsbijeenkomsten op locatie. 


