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Toepassing Hamerol in aardappels 
 
 
Knolbehandeling 
Het pootgoed kan behandeld worden met een oplossing van Hamerol.  
Dosering: 10,0L Hamerol aanvullen met 25-30L leidingwater om het pootgoed voor één hectare te 
behandelen. 
Toepassing: de poters besproeien op een lopende band of via een Mafex schijfvernevelaar. Met een 
Mafex schijfvernelaar is de benodigde hoeveelheid water minder, maar zorg ervoor dat de poters 
goed nat worden. 
Zorg dat de 10,0L Hamerol op het pootgoed nodig voor één hectare komt. Het nat worden van het 
pootgoed met de Hamerol oplossing leidt niet tot rotting. 
Het pootgoed moet binnen twee weken gepoot worden, omdat de Hamerol oplossing de kieming 
van het pootgoed activeert. 
Werkzaamheid: grotere kiemkracht van het pootgoed, beter ontwikkeld wortelstelsel, meer stengels 
per plant en grotere weerbaarheid tegen aaltjes en grondgebonden schimmels zoals Rhizoctonia. 
 
 
Rijbehandeling 
Een alternatief voor de knolbehandeling is het bespuiten van de poters in de rij. 
Dosering: 7,0-10,0L Hamerol aanvullen met 50L water per hectare. 
Toepassing: in de rij tijdens poten. 
Werkzaamheid: grotere kiemkracht van het pootgoed, beter ontwikkeld wortelstelsel, meer stengels 
per plant en grotere weerbaarheid tegen aaltjes en  grondgebonden schimmels zoals Rhizoctonia. 
 

 
Foto boven: Eerste toepassingsmoment gewasbespuiting Hamerol in aardappel 
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Gewasbespuiting no.1 
Drie weken na opkomst van de aardappelen (rond BBCH 15; zie ook schema 1) een eerste bespuiting 
met Hamerol uitvoeren. 
Dosering: 2,5L Hamerol aanvullen met 200-400L leidingwater 
Toepassing: Fijn vernevelen over het gewas. 
Werkzaamheid: De eerste bespuiting met Hamerol zorgt ervoor dat processen die de 
plantweerbaarheid in de plant regelen, worden geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat de plant 
weerbaarder wordt tegen bladziektes als Phytophthora en Alternaria.  
 
 
Gewasbespuiting no.2 t/m 3 
Na de eerste bespuiting met Hamerol het standaard chemische spuitschema hanteren. 
Tussen de chemische bespuitingen door nog 2 bespuitingen (rond BBCH 39 en 81; zie ook schema 1) 
met Hamerol uitvoeren. Voor dosering en toepassing zie de informatie bij de eerste gewasbespuiting. 
 

 
Schema 1: Groeistadia aardappelen (bron: Landwirtschaftskammer NRW) 

 
Toelichting: 
De gewasbespuitingen met Hamerol zorgen voor meer bladgroen in het blad, waardoor de 
fotosynthese wordt gestimuleerd. Wanneer de stikstofgift aangepast wordt aan een mogelijk groter 
tal, kan de opbrengst aanzienlijk toenemen. Met name op de armere gronden is een 
opbrengstverhoging te verwachten. 
De knolbehandeling/rijbehandeling in combinatie met de gewasbespuitingen leiden tot een 
uniformere maatsortering en de ervaring uit diverse praktijkproeven laat zien dat het aantal holle 
knollen aanzienlijk gereduceerd wordt. 
Voor gebruik van Hamerol bestaat geen wachttijd en het middel laat geen residu achter op het gewas 
en telt daardoor niet mee met de MRL’s of bovenwettelijke eisen. Wel levert de inzet van het middel 
een bonuspunt op voor het PlanetProof keurmerk. 
Hamerol staat ook op de Skal inputlijst en is daarom toegestaan in de biologische landbouw. 
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Bereiden spuitvloeistof:  

• De can met Hamerol schudden voor gebruik 

• Meet nauwkeurig de benodigde hoeveelheid Hamerol af met een maatbeker.  

• Schenk de afgemeten hoeveelheid in een gedeeltelijk gevulde tank met water, houd het 
roermechanisme aan, vul de tank aan tot de volledig benodigde hoeveelheid en blijf 
goed roeren.  

• Reinig de gebruikte materialen goed met overvloedig water.  

• Reinig de verpakking grondig met water. 
 
Opmerkingen: 

• Hamerol bij voorkeur niet mengen met andere middelen. Als een mengsel overwogen 
wordt, eerst testen of dit oplosbaar is. 

• Hamerol verdunnen met schoon leidingwater. 

• Als water uit een bron gebruikt wordt, éérst testen of Hamerol goed te mengen is met dit 
water. 
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