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Kiemremming in aardappelen en aardappelopslag bestrijding: 
Met de toepassing van de kiemremmer Crown MH tijdens de teelt zijn goede ervaringen opgedaan. 
Gezien de kiemremmingssituatie is het belangrijk om MH in het veld toe te passen. Crown MH is een 
vloeibare formulering. Voorwaarde voor een geslaagd resultaat is wel dat het zorgvuldig en op het 
juiste moment moet worden toegepast. 

Alle knollen die op het moment van toepassen een diameter hebben van minimaal 25 mm of meer 
groeien nog uit, terwijl knollen met een diameter van kleiner dan 25 mm niet verder uitgroeien. Het 
geschikte toepassingsmoment is daarom alleen te bepalen door een goede proefrooiïng uit te voeren. 

Voor een goede opname van het middel door het gewas is het belangrijk dat het loof op het moment 
van toepassing nog groen en vitaal is en nog actief groeit. Het gewas vertoont vaak al wel de eerste 
afrijpingsverschijnselen onderin het gewas, de onderste bladeren beginnen geel te verkleuren. Het loof 
moet verder vrij zijn van aantastingen door ziekten en plagen. 

Voor een goede opname dient de periode tussen het moment van toepassen en loofvernietiging 
minimaal 3 weken te zijn, bij voorkeur 4-5 weken. De bloeiperiode van het gewas moet grotendeels 
voorbij zijn. In de praktijk betekent dit dat globaal tussen half juli en half augustus gespoten kan 
worden in de aardappelen. 

Een toepassing kan de volgende voordelen opleveren: 

 Minder gewichtsverlies in de bewaring 
 Een rustiger product in de bewaring tot ca december/januari 
 Minder aardappelopslag in de volgteelt 
 Weinig kans op schilbrand 
 Minder inwendige kiem 
 Minder kans op doorwas  

Spuiten van MH: 

 11 ltr/ha Crown MH 
 400 -  500 ltr water/ha met een grove dop 
 Niet mengen met andere middelen 
 Niet toepassen boven 25 °C, indien nodig ’s avonds spuiten 
 Geen uitvloeier toevoegen 
 Minimaal 12 uur zonder regen is nodig voor een goede opname 

 

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk 
advies. 


