
hoger ligt, maar benadrukt dat de 
besparingen op vloeistof en middel 
meerdere voordelen heeft: “In 
eerste instantie zorgt het  natuurlijk 
voor minder milieubelasting 
in vergelijking met volleveld-
dosering. De eff ectiviteit van 
de loofdoding is een stuk beter, 
waardoor we de loofdoding in de 
totale aardappelteelt nu kunnen 
vergelijken met de methodiek 
die al jaren wordt toegepast in 
het pootgoed. En dat betekent 
dat het gevaar op hergroei en 
virusoverdracht (pootgoed) ook 
zonder de gekende middelen 
drastisch ingeperkt wordt.” 

Veel telers zullen moeten 
wennen aan andere 
loofdodingsmethodieken, zoals 
de Loof Does. Hierbij wordt 
een uniforme geconcentreerde 
laagvolume nevel/druppel rondom 
de aardappelstoppel aangebracht. 
Volgens Van de Ven hebben veel 
telers nog niet geanticipeerd op de 
nieuwe situatie zonder Reglone en 
Finale. Die telers lopen bijvoorbeeld 
kans op rooibeschadigingen 
doordat de knollen nog te vast 
zitten, een teveel aan loof bij het 
rooien of onvolledige afrijping: 
“In één werkgang loof klappen 
en behandelen met de Loof Does 
zorgt voor een egale verdeling 

“Eerste klap is een daalder waard”
LOOF DOES: 

Door het wegvallen van loofdodingsmiddelen als Reglone en 
Finale, is een goede loofdoding het komende teeltseizoen een 
stuk moeilijker en daarom actueler dan ooit. Voor voldoende 
opbrengst in de juiste sortering en een goede rooibaarheid, moet 
het gewas op het juiste moment afgestorven en afgerijpt zijn. 
Daarom is een goede grip op de loofdoding noodzakelijk. 

+ rijenspuit (75 en 150 L/ha). 
Overigens kwam klappen + Loof 
Does met 35 L/ha ook met Finale 
en Reglone als beste uit de bus.”

PRAKTIJKPROEF
Ook proeven - uitgevoerd door 
Delphy – op het akkerbouwbedrijf 
van de gebroeders Hans en Jaap 
de Zeeuw in Emmeloord lieten 
positieve resultaten zien. Jaap 
de Zeeuw: “Johan Wanders van 
Delphy heeft hier wat proeven 
uitgevoerd. We hebben drie delen 
van onze percelen in één werkgang 
met een loofklapper, Spotlight en 
de Loof Does behandeld. En we 
hebben ook stukjes zonder de Loof 
Does gedaan. Daaruit bleek dat 
Spotlight in combinatie met de 
Loof Does voor een hartstikke goed 
eff ect zorgt. Het veld stond best 
groen op dat moment, maar dat 
ging toch hartstikke goed.”

De gebroeders De Zeeuw 
bewerken hun percelen zelf en 
krijgen daarbij hulp van Erjan en 
Arnoud. Het viertal concludeert 
aan de vooravond van het nieuwe 
teeltseizoen dat deze methode 
voor loofdoding wel een stuk 
duurder is, maar dat met het 
wegvallen van de gebruikelijke 
middelen dit een prima alternatief 
vormt.  “We gaan deze methode 
dit groeiseizoen op de voltallige 
teelt toepassen. We moeten 
alleen nog een manier vinden 
om het loof eerst wat weg te 
branden, zodat het land wat 
opdroogt. Maar het klappen 
en spuiten ineen in combinatie 
met de Loof Does wordt bij ons 
een waardige opvolger van de 
loofdodingsmethode zoals we dat 
voorheen met Finale altijd deden.”

POOTGOED METHODIEK
Van de Ven is bekend met het 
argument dat de kostprijs wat 

DOSSIER: 
MECHANISATIE

rondom de stoppel. Door het lage 
volume met een hoge concentratie 
middel is er minder afl oop en wordt 
het goed geabsorbeerd door de 
aardappelstoppel, waardoor de 
werking enorm toeneemt. Dit leidt 
tot niet of minder herspuiten en 
minder middelverbruik. Hierdoor 
wordt de eerste klap direct een 
daalder waard!”

DEZELFDE GPS CONTROLLER
Adriaan van de Ven: “De Loof 
Does wordt geleverd met 
eigen Controller met GPS voor 
snelheidsafhankelijke dosering. 
Dit is heel praktisch bij wisselende 
snelheden. Deze komen niet alleen 
voor tijdens het klappen, maar ook 
bij de onkruidbestrijding achter de 
ruggenfrees en bij het infrezen van 
middelen in dezelfde werkgang. 
Telers die de LvS gps al toepassen 
of willen aanschaff en voor de 
laagvolume rhizoctoniabestrijding 
tijdens het poten, kunnen sinds kort 
met dezelfde GPS Controller beide 
systemen aansturen. En dus geld 
besparen. ■

MEER INFORMATIE OVER DE 
AGRICULT LOOF DOES? 
W: www.agricult.nl/assortiment/
loof-does/
T: 0499 – 49 07 14
E: Adriaan.vd.ven@agricult.nl 

Alternatieven als Spotlight en 
Quickdown laten in diverse proeven 
hoopgevende resultaten zien, maar 
er zijn veel factoren die bepalend 
zijn voor het uiteindelijke resultaat. 
Denk hierbij aan gewasstand, 
loofmassa, bemesting en 
weersomstandigheden gedurende 
het groeiseizoen. Door het loof 
te klappen, zijn deze variabelen 
veel minder van invloed. Het 
gewas wordt ineens ontdaan van 
het meeste van zijn loof en wordt 
hiermee in één klap fl ink terugzet. 
Om het volledig te laten afsterven 
en hergroei te voorkomen moet 
er nog wel een loofdodingsmiddel 
gespoten worden. 

Om in de pootgoedteelt de 
loofdoding na het klappen te 
verbeteren, heeft Agricult in 
2003 de Loof Does ontwikkeld. 
Voor veel pootgoedtelers is dit al 
jarenlang hun standaardmethode. 
Door de nieuwe realiteit, is 

de ‘KLD (Klappen-Loof Does) 
methode’ nu ook voor veel andere 
aardappeltelers een interessante 
optie.

“Tweejarige onafhankelijke proeven 
in Frankrijk met Spotlight lieten 
zien dat de Loof Does het beste 
scoort. Al honderd procent werking 
met een halve etiketdosering bij de 
eerste waarneming op T+2 dagen. 
Zowel bij het ras Nicola, als ook op 
sterke rassen als Markies en Kardal. 
Dit in vergelijking met klappen 
+ veldspuit 200 L/ha; klappen 

“HONDERD 
PROCENT 
WERKING 
MET HALVE 
DOSERING” 

Meerjarig onafhankelijk onderzoek door Arvalis naar loofdoding met 
klappen + spuiten. Loof Does met halve dosering Spotlight de beste 
eff ectiviteit in moeilijke situatie. Rassen Markies en Kardal

Om in de pootgoedteelt de loofdoding na het klappen te verbeteren, heeft Agricult in 2003 de Loof Does ontwikkeld.
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