
Spotlight® Plus
herbicide

VOOR BEDRIJFSZEKERE STENGEL- EN LOOFDODING

Spotlight® Plus
herbicide

• Bij voorkeur toepassen in open gewas zodat 
stengels goed geraakt kunnen worden. Klappen 
in combinatie met Spotlight® Plus of eerst open 
spuiten met een ander loofdodingsmiddel

• Zonlicht heeft een positief effect op effectiviteit 
Spotlight® Plus: spuit daarom bij voorkeur aan 
het begin van een zonnige dag

• Pas het middel toe op een droog of dauwnat 
gewas

• Gebruik een goede spuittechniek voor een 
optimale bedekking en indringing in het gewas

Begin op tijd met Spotlight® Plus voor effectieve 
en bedrijfszekere loofdoding en ervaar de plussen 
van Spotlight® Plus:

• Unieke, zeer sterke beperking van hergroei

• Goede stengeldoding

• Betere afharding aardappelen, dus sterke 
knollen en minder beschadigingen bij de oogst

• Geen risico op naveleindrot

OPTIMALE INZET  
SPOTLIGHT® PLUS

SPOTLIGHT® PLUS:  
VOOR BEDRIJFSZEKERE 
LOOFDODING

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Copyright © 2020 FMC. Alle rechten voorbehouden. Het FMC logo en alle producten aangeduid met ® of ™ zijn gedeponeerde merken 
of handelsmerken van FMC Corporation en de daarbij aangesloten bedrijven.

PRODUCTINFORMATIE  
SPOTLIGHT® PLUS 

Actieve stoffen 60 g/l carfentrazone-ethyl

Dosering/
toepassing

1 l/ha volvelds
0,5 l/ha rijenbespuiting

Aantal 
toepassingen

één keer per teeltcyclus 
toegestaan



Spotlight® Plus, met de actieve stof carfentrazone-ethyl, is een herbicide dat het aardappelgewas versneld 
natuurlijk laat afsterven. Het natuurlijk afsterven zorgt voor een goede rooibaarheid en huidvastheid. 
Onafhankelijke praktijkproeven tonen aan dat Spotlight® Plus sterker is op stengeldoding en hergroei beter 
voorkomt dan alternatieve middelen. Pootgoed- en consumptie-aardappeltelers passen Spotlight® Plus al langer 
naar tevredenheid toe omdat het middel sterk is tegen hergroei.

Spotlight® Plus zorgt voor het geleidelijk afsterven van het loof. Dit vraagt een wat ruimere planning dan bij 
middelen die zorgen voor acute loofdoding. Houd rekening met 4 tot 7 dagen eerdere toepassing bij volvelds-
toepassing om het loof tijdig dood te krijgen. 

SPOTLIGHT® PLUS: EFFECTIEVE STENGELDODING  
EN STERK TEGEN HERGROEI

GELEIDELIJKE LOOFDODING: BEGIN OP TIJD MET SPOTLIGHT® PLUS  

Spotlight® Plus
herbicide

Door het geleidelijk afsterven van het loof gaat het eerder toepassen van Spotlight® Plus niet ten koste van de 
opbrengst. De knollen blijven na het toedienen nog even doorgroeien. Verschillende onderzoeken tonen aan 
dat de opbrengst per hectare en de maatsortering vergelijkbaar zijn met toepassing met middelen met acute 
loofdoding. Hoewel het afsterven van het loof na toepassing van Spotlight® Plus geleidelijk gaat, start het afharden 
van de aardappelknol wél direct. Dit komt de huidvastheid van de knollen bij de oogst en verwerking ten goede. 
Onder droge omstandigheden geeft Spotlight® Plus bovendien geen risico op naveleindrot. 

OPBRENGST VERGELIJKBAAR, KNOLKWALITEIT BETER

DE WERKING VAN SPOTLIGHT® PLUS 

Pootaardappelen Consumptie- en 
zetmeelaardappelen

Volvelds-toepassing Geklapt gewas Volvelds-toepassing

4-7 dagen eerder starten  
vergeleken met het oude diquat-
moment
• Als stengels niet goed geraakt 

kunnen worden: eerst open spuiten 
met ander loofdodingsmiddel

• Na 4-7 dagen Spotlight® Plus 1 l/ha
• Na 4-7 dagen eventueel nog 

een derde toepassing met ander 
loofdodingsmiddel

Na klappen: 
• Spotlight® Plus: 1 l/ha volvelds  

of 0,5 l/ha rijenbespuiting
• Eventueel na 4-7 dagen  

ander loofdodingsmiddel
• Eventueel na 4-7 dagen  

ander loofdodingsmiddel

4-7 dagen eerder starten  
vergeleken met het oude diquat-
moment
• 1 l/ha Spotlight® Plus (als stengels  

niet geraakt kunnen worden:  
eerst open spuiten met ander 
loofdodingsmiddel, dan na 4-7 dagen 
Spotlight® Plus)

• Eventueel na 4-7 dagen ander 
loofdodingsmiddel

• Eventueel na 4-7 dagen ander 
loofdodingsmiddel

Verhindert de vorming van 
protoporfirine-oxydase-

enzym

Vorming ACC  
(Amino cyclopropane-1-

carboxylic acid)

Vorming ABA (Abscisinezuur) 
geïnduceerd door ethyleen 
(zuur wat loskomen stimuleert)

Vorming Stress-Ethyleen

Spotlight® Plus

Stopt fotosynthese

Vorming van oxiderende 
componenten

Verandering samenstelling 
van lipiden (vetten)

Celmembraan-vernietiging

E
ff

ec
ti

ef
st

e 
st

en
g

el
- 

 
en

 lo
o

fd
o

d
in

g

B
es

te
 lo

sk
o

m
en

 v
an

 
aa

rd
ap

p
el

kn
o

lle
n


