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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 

 PP 1/143 (3), Guideline for the efficacy evaluation of plant growth regulators : Potato desiccants 

 

3.1. DE EXPERIMENTELE CONDITIES VAN DE PROEF 

3.1.1. Testorganisme 

 Aardappelloof  

3.1.2. Proefgewas en cultivar 

 Aardappel (Solanum tuberosum – SOLTU) – cultivar Fontane 

3.1.3. Teeltverzorging 

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. 

3.1.4. 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 

 



Pagina: 4/30                                               Loofdoding pootgoed 

 

3.1.5. Proefplan schematische voorstelling 

                0205 0406                 

                0203 0404                 

                0201 0402                 

0208 0206 0405 0407 

0207 0204 0403 0408 

                0202 0401                 

                0106 0303                 

0108 0105 0302 0307 

0107 0104 0301 0308 

                0103 0306                 

                0102 0305                 

                0101 0304                 

 

Er werd gewerkt met de grotere potermaat 35/50mm. 

Er werd geplant op 20 cm in de rij cfr de praktijk voor pootgoed. 

 

Foto  1 Overzicht proefveld – 2 augustus 2021 
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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 Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  A 

GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  A 
SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  B 
SHARK 10969P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob -  Shark SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  A 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  B 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  B 
SHARK 10969P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

3 Gozai/Actirob - Gozai/Actirob -  
Spotlight Plus 

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

4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus - Shark GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 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  B 
SHARK 10969P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

5 Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob - 
Shark 

SPOTLIGHT PLUS 9426P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  A 
VAZYL 8828P/B EC 5 l/ha paraffine-olie (817 g/l) 4.085 g ai/ha  A 
ACTIROB B 8665P/B EC 1 l/ha geësterde koolzaadolie (842 g/l) 842 g ai/ha  B 
GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  B 
SHARK 10969P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 
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Nr Objectnaam Product Actieve stof Tijdstip 
6 Spotlight Plus/Ranman - Gozai/Actirob 

- Shark 
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  A 

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

GOZAI 9540P/B EC 0,8 l/ha pyraflufen-ethyl (26,5 g/l) 21,2 g ai/ha  B 
SHARK 10969P/B ME 1 l/ha carfentrazon-ethyl (60 g/l) 60 g ai/ha  C 

7 Onbehandeld         

 

Bij objecten 1 en 2 werden twee schema’s vergeleken met een éénmalige toepassing van Gozai + Actirob, Spotlight Plus en Shark en dit in verschillende 
volgorde. Bij object 3 werden twee bespuitingen met Gozai + Actirob uitgevoerd gevolgd door één behandeling met Spotlight Plus. 

Bij objecten 4 en 5 werd bij de eerste bespuiting 5 l Vazyl (gebruikt in pootgoed ter bestrijding van bladluizen – virusoverdracht) toegevoegd bij 
respectievelijk Gozai en Spotlight Plus om zo na te gaan of deze olie een extra gunstig effect kan hebben op de loofdoding. Vazyl werd enkel bij de eerste 
behandeling toegevoegd op het moment dat er nog veel groen loof aanwezig was. 

Bij object 6 werd Ranman Top toegevoegd aan Spotlight Plus (ter vergelijking met Vazyl van object 5). 

Het laatste object diende als onbehandelde referentie.  
 

Oorspronkelijk waren er nog twee objecten (7 en 8) die op tijdstip A zouden geklapt worden. Door de zeer natte 
omstandigheden was het echter niet mogelijk om het klappen correct uit te voeren. Ook enkele dagen of een week later 
bleven de omstandigheden te ongunstig om te klappen (zie foto hiernaast op 2 augustus met water tussen de ruggen). 
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3.2.2. Behandelingswijze 

 geautomatiseerde proefveldbespuiting met spuitrobot overeenkomstig beproevingsmethode 
BM_2_012 (doppen op 50 cm, uitgerust met kantdoppen) 

 spuitvolume in l/ha: 350 l/ha 

 spuitdruk in bar: 2,5 bar 

 doptype: Lechler IDK 120 02 

 aantal behandelingen: 3 (per object); uitgezonderd object 7 (onbehandeld) 

 frequentie van behandeling (methode timing): + 5 à 7 d;  
Tijdstip A: do 29 juli  
Tijdstip B: Tijdstip A + 7 d = do 5 aug  
Tijdstip C: Tijdstip B + 6 d = woe 11 aug 
 

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 twee helft van 
juli.  

Het groeiseizoen was traag op gang gekomen door het koude en droge voorjaar. Algemeen bleef de 
sortering van de aardappelen (zowel consumptie als pootgoed) aanvankelijk fijner in vergelijking met 
de voorbije jaren. Er werd dan ook gewacht met een proefoogst tot eind juli. 

Na een proefoogst op 29 juli (4 x 9m²) bleek dat toch al 46% van de totale opbrengst in de sortering 
+50mm zat. De belangrijkste sortering voor pootgoed is de 25/50mm (of 25/55 mm afhankelijk van 
het ras). Het was dus dringend tijd om de eerste bespuiting uit te voeren. Op dat moment was er nog 
nauwelijks afrijping waar te nemen.  

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

 

Tabel 2 Data van de drie behandelingstijdstippen 

Tijdstip Datum 
A 29/07/2021 
B 05/08/2021 
C 11/08/2021 
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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 

 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 opbrengstbepaling 

 Opbrengst: net voor de start van de loofdoding werd op 4 plaatsen 9m² geoogst en gesorteerd; 
nadat alle behandelde objecten volledig afgestorven waren, werd 4 lopende meter per veldje 
geoogst en gesorteerd 

 

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:  Dadizeleleenstraat, 8800 Rumbeke 

 

De hoekpunten van het proefveld worden gekenmerkt door volgende GPS coördinaten : 

Tabel 3 GPS coördinaten van de hoekpunten van de proef 

Volgnummer Longitude Latitude 
1 3,136858 50,912300 
2 3,136768 50,912376 
3 3,135272 50,911672 
4 3,135355 50,911593 

 

Figuur 2 Locatie van het veld 

 

 

Figuur 3 Gedetailleerde locatie van het proefveld 
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4.2. BODEMTYPE 
Er werd een bodemstaal genomen op maandag 25 maart 2021. De analyse van dit bodemstaal werd 
uitgevoerd door het laboratorium van Inagro (labo-nummer L-21-09896).  

 

Tabel 4 Resultaten van de standaardanalyse (staal genomen op 25 maart 2021, geanalyseerd door Inagro) 

Beoordeling Resultaat Streefzone Conclusie 
Bodemtype Zandleem -  
Koolstof (%) 1,03 1,0 – 1,5  
pH (KCl) 7,0 5,5 – 6,0  
Fosfor 65 12 -20  
Kalium 25 14 – 23  
Magnesium 15 9 – 16  
Calcium 228 102 – 268  
Natrium 2,2 3,1 – 6,7  
Zwavel < 2,0 2,3 – 3,0  

 

Tabel 5 Resultaten van de stikstofanalyse (staal genomen op 25 maart 2021, geanalyseerd door Inagro) 

Bodemlaag Nitraat  
(kg/ha NO3-N DS) 

Ammonium  
(kg/ha NH4-N DS) 

Droge stof 
(%) 

0 – 30 cm 11 5 84,7 
30 – 60 cm 10 < 4 84,1 
60 – 90 cm 23 < 5 82,3 

 

Tabel 6 Adviezen op basis van het bodemstaal (staal genomen op 25 maart 2021, geanalyseerd door Inagro) 

Element Advies Opmerking 
N (kg/ha) 124 kg N/ha Advies voor Fontane, bestemd voor pootgoed 
Fosfor 0 P2O5/ha  
Kalium 270 kg K2O/ha  
Magnesium 60 MgO/ha  

 

Tabel 7 Uitgevoerd bemesting 

Vorm Datum Elementen Formulering 
Organische bemesting 
Digestaat 
13 ton/ha 

27 april 60 kg N - 47 kg P2O5 
57 kg K2O 

NPK: 4,6 – 3,6 – 4,3 kg/ton 

Minerale bemesting 
Stikstof 6 mei 64 kg N Ammomiumnitraat (27%) 
Kalium 5 mei 213 kg K2O Patentkali 
Magnesium 5 mei 71 kg MgO Patentkali 
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4.3. BEHANDELINGSCONDITIES 

4.3.1. Meteorologische waarnemingen voor, tijdens en na de bespuitingen 

Tabel 8 Weersomstandigheden meteen voor en na de bespuitingen 

Parameter 29/07/2021 (A) 
start - einde 

05/08/2021 (B) 
start - einde 

11/08/2021 (C) 
start - einde 

Timing 08:50 - 09:02 09:04 - 09:22 10:00 - 10:18 
Temperatuur in de schaduw (°C) 17,2 19,4 22,1 
Temperatuur op de bodem (°C) 17,5 20 19,4 
Temperatuur 5cm in de bodem (°C) 14,6 16,6 18,4 
Relatieve vochtigheidsgraad (%) 74,8 81,1 63,9 
Bewolkingsgraad (%) 40 10 0 
Windsnelheid (m/s) 1,2 0,4 0,2 
Windrichting zw zo zo 
Droogte van het gewas Droog Vochtig Vochtig 
Droogte van de bodem Zeer nat Zeer nat Zeer nat 
Beoordeling Vrij gunstig Vrij gunstig Gunstig 
Aantal uren droog voor behandeling 20 u  4 u    19 u 
Aantal uren droog na behandeling > 24           16 u > 24           

 

Tabel 9  Temperatuur (in °C) gemeten in het weerstation te Beitem, Bron: Metinet– KMI (normaal) 

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

Augustus 16,4 17,0 16,9 16,8 18,4 
Gemiddelde    13,9 15,6 

 

Tabel 10 Neerslag (in mm) gemeten in het weerstation te Beitem, Bron: Metinet - (KMI normaal) 

Maand  1e decade 2e decade 3e decade Som Normaal 
April 13 3 20 35 47 
Mei 24 10 30 64 60 
Juni 28 22 38 88 71 
Juli 35 6 57 98 77 

Augustus 41 4 23 68 87 
Som 140 45 167 352 341 
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Grafiek 1 Weersgegevens KMI Beitem – volledige groeiseizoen 

 

 

Na  enkele zeer warme dagen eind maart volgde een uitzonderlijk koude periode in april. Net zoals 
maart was april wel een zonnige maar ook erg droge maand. Ook mei was erg koud en daarnaast ook 
somber en nat. De start van het groeiseizoen verliep dus zeer traag. De gewassen liepen al snel een 
achterstand op. Juni was ook erg nat (vooral einde van de maand), maar was in tegenstelling tot mei 
een zeer warme maand. Juli was een eerder koude en sombere maand. In Oost- en West-Vlaanderen 
was het iets droger dan gemiddeld. Loofdoding van het pootgoed kwam in de praktijk maar traag op 
gang omdat de knollen niet vlot in de gewenste maatsortering raakten. Eens de sortering grof genoeg 
was, waren de bodemomstandigheden vaak (zeer) nat. Een mechanische loofdoding was dan ook 
vaak niet haalbaar. Maar ook chemisch loofdoden verliep niet overal even vlot want het was vaak 
moeilijk om met de sproeier op het veld te geraken. 

Augustus was vrij nat, koud en somber. Ondanks de twee grijze zomermaanden zagen we bij de 
aardappelen wel een vlotte groei. September was dan gelukkig nog een warme, zonnige en droge 
maand. 

 

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. 
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Grafiek 2 Straling bij en na de bespuiting op 29 juli, 5 augustus en 11 augustus 2021 
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4.4. OVERZICHT VAN TEELT- EN PROEFVERLOOP 
De proef werd geplant op 6 mei. 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 113  Overzicht van teelt- en proefverloop 

Tijdstip  Activiteit 
23/03/2021 Bodemstaal voor analyse 
27/04/2021 Toepassing van digestaat 
05/05/2021 Ploegen en toepassing patentkali 
06/05/2021 Klaarleggen bodem en toepassing ammoniumnitraat 
06/05/2021 Planten  
29/07/2021 Behandelingstijdstip A, % afrijping, proefrooiing 
03/08/2021 % doding stengel en blad, % afrijping, hergroei 
05/08/2021 Behandelingstijdstip B 
06/08/2021 % doding stengel en blad, afrijping 
11/08/2021 Behandelingstijdstip C 
13/08/2021 % doding stengel en blad, % afrijping, hergroei, gedetailleerde 

beoordeling stengels 
19/08/2021 % doding stengel en blad, % afrijping, hergroei, gedetailleerde 

beoordeling stengels 
01/09/2021 Oogst 
16/09/2021 Sorteren en onderwatergewicht 
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5. Resultaten 

De resultaten werden verwerkt via het statistisch pakket AGROVA-R ontwikkeld door Inagro in R-taal 
en gevalideerd met SPSS. 
Legende bij de resultaten tabellen: 

 Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend (p=0,05) 

 KWV = Kleinste wezenlijk verschil; VC = variatiecoëfficiënt (%) 

 p-waarde: * = Significant (p<0,05); ** = Zeer significant (p<0,01); *** = Uiterst significant 
(p<0,001); N.S. = Niet significant (p>=0,05) 

De ruwe data bevinden zich in bijlage I bij het proefverslag. 

 

5.1. AFWIJKINGEN T.O.V. HET PROEFPROTOCOL 
Object 7 en 8 waren voorzien om te klappen, maar door de zeer natte omstandigheden kon dit niet 
doorgaan. Ook de dagen/week erna bleef het te nat om goed te kunnen klappen. Uiteindelijk werd 
beslist om geen mechanische loofdoding meer uit te voeren en één object te blijven behouden en te 
beoordelen als onbehandelde controle. 

Object 7 werd verder beoordeeld als onbehandelde controle. 

 

5.2. EFFECTIVITEIT OP HET LOOF 

5.2.1. Afdoding van de bladeren en stengels 

Op 29 juli waren geen verschillen waar te nemen op vlak van afdoding van de bladeren tussen de 
objecten. Dit was dan ook dezelfde dag als het eerste behandelingstijdstip. Het gewas was nog 
nauwelijks van nature afgerijpt. 

Het tweede behandelingstijdstip vond plaats op 5 augustus. Op 3 en 6 augustus waren nog steeds 
geen statistisch significante verschillen aanwezig tussen de behandelde objecten. Enkel de 
onbehandelde veldjes vertoonden nog weinig natuurlijke afrijping, terwijl de behandelde objecten 
ondertussen respectievelijk gemiddeld 47 en 65% afdoding vertoonden op 3 en 6 augustus. Op 6 
augustus was object 6 (met Ranman Top bij de eerste behandeling) net iets verder afgedood t.o.v. de 
andere schema’s. Het verschil was echter te klein om statistisch significant te zijn.  

Op 11 augustus vond de derde bespuiting plaats. De waarneming op 13 augustus bracht geen andere 
verschillen aan het licht dan de week ervoor. De afdoding van object 1 t.e.m. 6 was toegenomen tot 
86% maar met weinig verschillen tussen de schema’s. Nog steeds was object 6 wel het meest 
afgedood (93%). Dit was voor het eerst statistisch significant verschillend. Het onbehandelde object 
was ondertussen zo’n 33% van nature afgerijpt. 

De laatste beoordeling op 19 augustus viel 3 weken na de eerste bespuiting. Op dat moment waren 
alle behandelde veldjes (bijna) volledig afgestorven. Er waren dan geen statistisch significante 
verschillen meer zichtbaar. De onbehandelde veldjes waren ondertussen voor 50% van nature 
afgerijpt. 
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Tabel 12  Percentage doding van het blad (5 tijdstippen) 

Nr Object 29 juli 3 augustus 6 augustus 13 augustus 19 augustus 
1 Gozai/Actirob – Spotlight 

Plus - Shark 
4,5 a 47,5 a 62,5 a 81,3   b 99,5 a                                                  

2 Spotlight Plus -
Gozai/Actirob- Shark 

4,8 a 46,5 a 65,8 a 82,5   b 99,5 a                                                  

3 Gozai/Actirob - 
Gozai/Actirob-Spotlight 
Plus 

4,6 a 46,3 a 62,5 a 86,8   b 100,0 a                                                  

4 Gozai/Vazyl - Spotlight 
Plus- Shark 

4,6 a 44,5 a 62,5 a 82,5   b 99,8 a                                                  

5 Spotlight Plus/Vazyl - 
Gozai/Actirob  -Shark 

4,9 a 47,5 a 63,8 a 86,8   b 99,8 a                                                  

6 Spotlight Plus/Ranman Top 
- Gozai/Actirob - Shark 

4,8 a 48,8 a 72,5 a 93,0 a 100,0 a                                                  

7 Onbehandeld 4,7 a 11,0   b 16,0   b 32,5     c 50,0   b                                                

Gemiddeld 4,7   41,7   57,9   77,9   92,6   
KWV (n.v.t.)     7,71    10,1     (n.v.t.)     (n.v.t.)   (*) 
VC (%) 3,7   7,9   7,5   3,9   3,4   
p-waarde Factor 1 0,789 N.S. 2,19E-11 *** 8,53E-12 *** 2,55E-33 *** 0,010 ** 
Transformatie 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. 

 

Grafiek 3 Evolutie percentage afdoding van het blad 
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Uit de waarnemingen van het percentage afdoding van de stengels (Tabel 13) kunnen we dezelfde 
besluiten trekken. De stengels bij het onbehandelde object bleven tot en met de laatste waarneming 
zeer groen en vertoonden zodus nauwelijks natuurlijke afrijping.  

Op 3 augustus (na één bespuiting) werd er gemiddeld over de behandelde objecten 14% afdoding 
van de stengels waargenomen. Twee weken na de eerste behandeling was dit percentage 
toegenomen tot 43%. Op 19 augustus waren de bladeren bijna volledig verdwenen, maar ook het 
percentage afdoding van de stengels lag toen al op 94% bij de behandelde veldjes.   

Doorheen de verschillende waarnemingen waren er nauwelijks statistisch significante verschillen 
waar te nemen. Uitgezonderd op 13 augustus (kort na de tweede bespuiting) waren de stengels van 
object 6 net iets verder afgestorven in vergelijking met de andere behandelde objecten. Dit was 
statistisch significant verschillend, net zoals we bij de afdoding van de bladeren hadden gezien. 

 

Tabel 13  Percentage doding van de stengels (5 tijdstippen) 

Nr Object 29 juli 3 augustus 6 augustus 13 augustus 19 augustus 
1 Gozai/Actirob – Spotlight Plus - 

Shark 
0,0 a 13,5 ab                                                25,0 a 40,0   b 92,5 a 

2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob- 
Shark 

0,0 a 12,5 ab                                                26,8 a 41,3   b 93,3 a 

3 Gozai/Actirob - Gozai/Actirob - 
Spotlight Plus 

0,0 a 13,8 a                                                  25,0 a 45,0 ab 93,0 a 

4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- 
Shark 

0,0 a 13,5 ab                                                24,3 a 40,0   b 93,3 a 

5 Spotlight Plus/Vazyl - 
Gozai/Actirob-Shark 

0,0 a 15,0 a                                                  26,8 a 41,3   b 94,0 a 

6 Spotlight Plus / Ranman Top - 
Gozai/Actirob - Shark 

0,0 a 13,5 ab                                                30,0 a 49,5 a 96,5 a 

7 Onbehandeld 0,0 a 0,0   b                                                0,0   b 2,3     c 6,9   b 

Gemiddeld 0,0   11,7   22,5   37,0   81,3   
KWV (n.v.t.)    (n.v.t.) (*)   (n.v.t.)   7,25     (n.v.t.)     
VC (%) 0,0   8,9   6,6   8,4   3,3   
p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,028 * 4,78E-15 *** 6,28E-13 *** 2E-16 *** 
Transformatie 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 

 

 

Omdat het effect van de loofdoding op de stengels zo belangrijk is (knollen moeten vlot loskomen 
van de stengels) werd op 13 en 19 augustus een gedetailleerde beoordeling van 50 stengels per 
veldje uitgevoerd (Tabel ).   

 

Tabel 14  Beoordeling 50 stengels per veldje op 13 en 19 augustus 2021. Index levendigheid berekend op een 
schaal 0 – 100 (schaal 0: dood, krakend tot 4: volledig groen) 

Nr Object 13 augustus 19 augustus 
1 Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark 50,4   bc 29,3   b 
2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob- Shark 54,8   b 28,0   bc 
3 Gozai/Actirob - Gozai/Actirob-Spotlight Plus 47,0     c 25,9   bc 
4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- Shark 53,4   bc 29,6   b 
5 Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob-Shark 53,6   bc 25,5   bc 
6 Spotlight Plus/Ranman Top - Gozai/Actirob - Shark 50,4   bc 22,9     c 
7 Onbehandeld 97,8 a 93,1 a 
Gemiddeld 58,2   36,3   
KWV 6,99     (N/A)    
VC (%) 5,1   4,5   
p-waarde Factor 1 4,37E-14 *** 2E-16 *** 
Transformatie                 ArcSin(vkw(x)) 
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Ook bij deze manier van beoordelen blijven de verschillende tussen de behandelde objecten klein. Er 
zijn dan ook slechts minimale statistisch significante verschillen op te merken. Op 13 augustus 
scoorde het object 3, waarbij gestart werd met 2x Gozai+Actirob, het laagst op de levendigheid (of 
dus het verst afgestorven stengels). Object 2 waarbij gestart werd met Spotlight Plus had nog de 
meeste groene stengels. Enkel tussen deze twee objecten was er een statistisch significant verschil 
aanwezig. 
Een week later (19 augustus) lagen de verhouding tussen de objecten alweer anders. Drie weken na 
de eerste bespuiting was het effect van alle drie de behandelingstijdstippen zichtbaar. Ook dan 
bleven de statistisch significante verschillen schaars. Object 6 scoorde op dat tijdstip het best (laagste 
levendigheid), terwijl objecten 1 en 4 nog het meeste levendigheid in de stengels vertoonden. Ook 
hier toonde de toevoeging van Vazyl geen meerwaarde. 

 

Tussen 18 mei en 21 september werd 9 keer met een 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. 
Noch bij de NDVI noch bij de NDRE werden op de verschillende tijdstippen verschillen waargenomen 
tussen de objecten met uitzondering van het onbehandelde object. Ook object 6 (Ranman Top 
toegevoegd bij eerste bespuiting bleek op de beelden niet sneller af te rijpen.  

 

Grafiek 5 Beoordeling 50 stengels per veldje. Index levendigheid berekend  
met schaal 0 – 100 (schaal 0: dood, krakend tot 4: volledig groen) – 13 augustus 2021 
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Grafiek 6 Beoordeling 50 stengels per veldje. Index levendigheid berekend  
met schaal 0 – 100 (schaal 0: dood, krakend tot 4: volledig groen) – 19 augustus 2021 

 

 

Foto 1 Links: typisch gespikkelde bladeren na behandeling met Gozai; Rechts: verwelking bovenste bladeren 
na behandeling met Spotlight Plus (beiden 1 dag na bespuiting) 
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5.2.2. Hergroei 

Hergroei vormde bij geen enkel schema een probleem. Slechts op één tijdstip (19 augustus) werd in 
één veldje van object 4 één plant met hergroei waargenomen. 

 

Tabel 154  Percentage hergroei per veldje op drie tijdstippen 

Nr Object 3 augustus 13 augustus 19 augustus 
1 Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark 0,0 a 0,0 a 0,0 a                                                  
2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob- Shark 0,0 a 0,0 a 0,0 a                                                  
3 Gozai/Actirob - Gozai/Actirob-Spotlight Plus 0,0 a 0,0 a 0,0 a                                                  
4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- Shark 0,0 a 0,0 a 0,5 a                                                  
5 Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob-Shark 0,0 a 0,0 a 0,0 a                                                  
6 Spotlight Plus/Ranman Top - Gozai/Actirob - 

Shark 
0,0 a 0,0 a 0,0 a                    

7 Onbehandeld 0,0 a 0,0 a 0,0 a                                                  
Gemiddeld 0,0   0,0   0,1   
KWV (n.v.t.)   (n.v.t.)   (n.v.t.)  (*) 
VC (%) 0,0   0,0   529,0   
p-waarde Factor 1 0,000 *** 0,000 *** 0,423 N.S. 
Transformatie 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. 

 

5.3. OPBRENGST 
Op dezelfde dag van de eerste bespuiting werd een proefoogst uitgevoerd op 4 x 9 m². Hiervan werd 
de sortering bepaald en bleek dat toch 46% in de +50mm zat. De rest van de knollen behoorde 
grotendeels tot de sortering 35/50mm.  

  

Tabel 16  Opbrengst per sortering vlak voor de start van de loofdoding (oogst van 4 x 9m²) – kg/ha 

- 25 mm 25/28 mm 28/35 mm 35/50 mm +50 mm 25/50 mm Totaal 
167 367 572 14.933 13.956 15.872 30.544 

 

Nadat het loof van alle behandelde veldjes volledig afgestorven was (zeker ook de stengels = geen 
sapstroom meer) werd per plotje 4 lopende meter van 1 rug geoogst of dit betekent 3m² per plot.  
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.  
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Tabel17  Sortering -25 mm, 25/28 mm, 28/35 mm, 35/45 mm en 45/50 mm einde groeiseizoen (oogst 1 
september 2021) – kg/ha 

Nr Object - 25 mm 25/28 mm 28/35 mm 35/45 mm 45/50 mm 
1 Gozai/Actirob – Spotlight 

Plus - Shark 
50   b 233 a 1.067 a 7.033 a 10.533 a 

2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob- 
Shark 

167 ab 317 a 1.283 a 9.050 a 10.650 a 

3 Gozai/Actirob - 
Gozai/Actirob-Spotlight Plus 

117 ab 283 a 717 a 7.400 a 10.083 a 

4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- 
Shark 

133 ab 317 a 783 a 8.133 a 9.883 a 

5 Spotlight Plus/Vazyl - 
Gozai/Actirob  -Shark 

150 ab 283 a 1.233 a 7.883 a 9.300 a 

6 Spotlight Plus/Ranman Top - 
Gozai/Actirob - Shark 

150 ab 283 a 1.650 a 9.467 a 8.450 a 

7 Onbehandeld 250 a 417 a 1.717 a 9.233 a 11.717 a 
Gemiddeld 145   305   1.207   8.314   10.088   

KWV 164     354     1240     4500     4420     
VC (%) 49   50   44   23   19   

p-waarde Factor 1 0,037 * 0,756 N.S. 0,097 N.S. 0,470 N.S. 0,345 N.S. 
 

Tabel 58  Totale opbrengst en sortering 50/55 mm, +55 mm, 25/50 mm en 25/55 mm einde groeiseizoen 
(oogst 1 september 2021) – kg/ha 

N Object 50/55 mm + 55 mm 25/50 mm 25/55 mm totaal 

1 Gozai/Actirob – Spotlight 
Plus - Shark 

11.367 ab                                                4.050   b 18.867 a 30.233   b 34.333   b 

2 Spotlight Plus -
Gozai/Actirob- Shark 

7.700   b                                                4.550   b 21.300 a 29.000   b 33.717   b 

3 Gozai/Actirob - 
Gozai/Actirob-Spotlight 
Plus 

8.333 ab                                                7.100   b 18.483 a 26.817   b 34.033   b 

4 Gozai/Vazyl - Spotlight 
Plus- Shark 

8.800 ab                                                5.733   b 19.117 a 27.917   b 33.783   b 

5 Spotlight Plus/Vazyl - 
Gozai/Actirob  -Shark 

8.750 ab                                                4.467   b 18.700 a 27.450   b 32.067   b 

6 Spotlight Plus/Ranman 
Top - Gozai/Actirob - 
Shark 

9.183 ab                                                3.100   b 19.850 a 29.033   b 32.283   b 

7 Onbehandeld 15.633 a                                                  13.767 a 23.083 a 38.717 a 52.733 a 
Gemiddeld 9.967   6.110   19.914   29.881   36.136   

KWV (n.v.t.) (*) 4340     6330     4770     5060     
VC (%) 19   30   14   7   6   

p-waarde Factor 1 0,026 * 3,81E-6 *** 0,214 N.S. 2,66E-6 *** 5,51E-10 **
* 

(*) 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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Zowel binnen de sortering -25mm als 25/28 mm zien we dat de opbrengst van het onbehandelde 
object net iets hoger ligt in vergelijking met de behandelde objecten. Object 1 haalt dan weer de 
laagste opbrengst binnen deze twee sorteringen. Enkel bij de kleinste sortering is dit ook statistisch 
significant verschillend.  

Bij de sorteringen 28/35mm en 35/45mm zien we wisselende resultaten over de objecten heen 
zonder statistisch significante verschillen. Binnen deze sorteringen wensen we grotere opbrengsten 
voor het pootgoed te zien. Object 6 waarbij bij de eerste behandeling Ranman Top werd toegevoegd 
bij Spotlight Plus scoort het best t.o.v. de andere behandelde objecten. We zien ook duidelijk dat het 
onbehandelde object logischerwijs langer kon doorgroeien tot grovere knollen. Bij de hogere 
sorteringen is dit nog duidelijker te zien.  

Als we bij de grovere sorteringen 45/50mm, 50/55mm en +55mm de behandelde objecten met 
elkaar vergelijken dan zien we over deze drie sorteringen meer schommelingen waarbij het er wel op 
lijkt dat de opbrengst van object 6 (eerste bespuiting met Ranman Top) in die grove sortering toch 
wat lager blijft. Dit kan er op wijzen dat de groei (en dus de sapstroom) sneller werd stilgelegd 
waardoor dit object in het voordeel was binnen de sorteringen 28/35mm en 35/45 mm. 

Kijken we naar de totale opbrengst (alle sorteringen) dan haalt het onbehandelde object natuurlijk 
de hoogste opbrengst van 52,7 ton/ha. De objecten 5 en 6 waarbij tijdens de eerste bespuiting 
respectievelijk Vazyl en Ranman Top werd toegevoegd bij Spotlight Plus (om werking 
loofdodingsmiddel te versterken) haalden dan weer de laagste opbrengsten van 32 ton/ha. Dit was 
echter niet statistisch significant verschillend.  

Laten we de ondermaten (-25mm) en de bovenmaten (+50 mm of +55 mm) buiten beschouwing dan 
bekomen we de vermarktbare opbrengst voor pootgoed. Dan worden de resultaten opnieuw meer 
wispelturig zonder veel statistisch significante verschillen. Voor deze vermarktbare sortering wensen 
we een hoge opbrengst. Voor zowel de 25/50mm als de 25/55 mm zien we positieve resultaten voor 
object 6 opnieuw, maar ook voor object 2 waarbij eerst werd behandeld met Spotlight Plus (zonder 
extra olie of uitvloeier). Het lijkt er hierdoor op dat een eerste bespuiting met Spotlight Plus (met of 
zonder extra olie of uitvloeier) in het voordeel is voor een iets snellere stopzetting van de groei / 
sapstroom. Maar object 5 waar ook gestart werd met Spotlight Plus (+ de olie Vazyl) toont niet 
dezelfde positieve resultaten bij de vermarktbare sorteringen. 

Kijken we hoeveel procent van de totale opbrengst tot de sortering 25/50mm behoort dan ligt dit het 
hoogst bij de drie objecten waarbij gestart werd met Spotlight Plus, namelijk tussen 58 en 63%. De 
verschillen met de andere behandelde objecten is zeer klein. Breiden we de sortering uit tot 
25/55mm dan zien we het voordeel van die drie objecten niet meer. Maar object 6 (Spotlight Plus + 
Ranman Top) blijft wel het best. 
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Grafiek 7 Opbrengst in de verschillende sorteringen na volledig afsterven van de behandelde objecten 

 

 

5.4. KWALITEIT 
Uit de resultaten van het onderwatergewicht blijkt dat door verder uitgroeien van de knollen het 
onderwatergewicht ook duidelijk kon toenemen (object 7).  

  

Tabel 19  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 OWG Drijvers  
1,06 g/l 

Drijvers  
1,05 g/l 

1 Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark 355   b 1,4 a 0,9 a 
2 Spotlight Plus -Gozai/Actirob- Shark 356   b 1,2 a 0,9 a 
3 Gozai/Actirob - Gozai/Actirob-Spotlight Plus 362   b 1,4 a 0,8 a 
4 Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- Shark 355   b 2,7 a 0,4 a 
5 Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob-Shark 347   b 6,0 a 0,9 a 
6 Spotlight Plus/Ranman - Gozai/Actirob - Shark 352   b 5,5 a 1,0 a 
7 Onbehandeld 392 a 2,5 a 1,0 a 
Gemiddeld 360   2,9   0,8   
KWV 24     (n.v.t.)   (n.v.t.)   
VC (%) 2,9   71,9   108,0   
p-waarde Factor 1 1,84E-4 *** 0,282 N.S. 0,991 N.S. 
Transformatie                 ArcSin(vkw(x)) ArcSin(vkw(x)) 
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Op het moment van loofdoden waren de bodemomstandigheden heel vochtig waardoor 
verhoudingsgewijs heel wat water opgenomen werd tijdens het groeien. Toch kunnen we spreken 
van een normaal onderwatergewicht bij een vroege loofdoding eind juli. Het onbehandelde object 
kreeg meer tijd om te groeien en droge stof op te bouwen. Daarbij was de bodem later in het 
groeiseizoen droger geworden waardoor het onderwatergewicht eveneens kon toenemen.   

Er was geen effect op de aanwezigheid van drijvers. 
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6. Besluit 

De schema’s voor de chemische loofdoding van een groen pootgoedgewas Fontane (nauw geplant) 
werden gekozen binnen de middelen die momenteel in België erkend zijn. Enerzijds werd gekeken of 
de volgorde van Spotlight Plus (of Shark) en Gozai een invloed had op de snelheid van loofdoding. 
Anders werd onderzocht of het toevoegen van Vazyl of Ranman Top bij de eerste bespuiting (veel 
groen loof) een toegevoegde waarde kunnen betekenen.  

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. 

De visuele verschillen tussen de behandelde objecten bleven klein vanaf het eerste 
behandelingstijdstip tot en met volledige loofdoding. Enkel twee weken na de eerste bespuiting was 
éénmalig een statistisch significant verschil te zien in het voordeel van het object waarbij tijdens de 
eerste behandeling Ranman Top werd ingezet bij Spotlight Plus. Zowel de afdoding van het blad als 
van de stengels (beoordeling percentage per veldje) was net iets verder gevorderd bij dit object in 
vergelijking met de andere schema’s. Eén week later was dit statistisch significante verschil alweer 
verdwenen. Bij een meer gedetailleerde waarneming van de stengels (50 stengels beoordelen per 
veldje) leek dit zelfde object toch nog steeds in het voordeel te zijn met een statistisch significant 
verschil t.o.v. enkele andere schema’s. Toevoegen van 5l Vazyl bij de eerste bespuiting leek visueel 
geen extra werking te hebben op de snelheid van de loofdoding. 

Ondanks de loofdoding van een zeer groen, vitaal gewas werd er nauwelijks hergroei waargenomen. 
Dit is positief naar mogelijke virusaantasting. Elk groen blaadje kan immers voldoende zijn opdat 
bladluizen na de loofdoding nog virussen kunnen overdragen. 

De resultaten van de opbrengst tonen een niet zo duidelijk beeld. Alles hangt af van welke 
sorteringen we in beschouwing nemen. Steeds wordt natuurlijk de hoogste opbrengst gehaald in het 
object dat niet geloofdood werd, aangezien de groei daar onverminderd kon verdergaan.  
De objecten waar bij de eerste bespuiting gestart werd met Spotlight Plus (met of zonder toevoeging 
van olie of uitvloeier) lijken in het voordeel maar de verschillen met de andere objecten (met Gozai 
bij eerste behandeling) zijn zeer klein. Toch kunnen we wel voorzichtig besluiten dat opnieuw het 
object waarbij tijdens de eerste behandeling Ranman Top werd ingezet bij Spotlight Plus de beste 
opbrengstcijfers toont. Dit wil zeggen dat de meeste knollen in de vermarktbare sortering 25/55mm 
zaten.  

Er werden geen verschillen waargenomen op vlak van onderwatergewicht tussen de diverse 
behandelde objecten.  
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7. Foto’s 

7.1. FOTO’S OP 2 AUGUSTUS 2021 = 3 DAGEN NA 1E BESPUITING (HERHALING 1) 

  

Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark Spotlight Plus -Gozai/Actirob- Shark 

  

Gozai/Actirob - Gozai/Actirob-Spotlight Plus Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- Shark 
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Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob  -Shark Spotlight Plus/Ranman Top - Gozai/Actirob - Shark 

 

 

Onbehandeld  
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7.2. FOTO’S OP 13 AUGUSTUS 2021 = 2 DAGEN NA DERDE / LAATSTE BESPUITING 
(HERHALING 1) 

  

Gozai/Actirob – Spotlight Plus - Shark Spotlight Plus -Gozai/Actirob- Shark 

  

Gozai/Actirob - Gozai/Actirob-Spotlight Plus Gozai/Vazyl - Spotlight Plus- Shark 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina: 30/30                                               Loofdoding pootgoed 

 

  

Spotlight Plus/Vazyl - Gozai/Actirob  -Shark Spotlight Plus/Ranman Top - Gozai/Actirob - Shark 

 

 

Onbehandeld  

 


