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Gro-Stop gassen en onrustige partijen
Niet alle partijen zitten even rustig achter de planken. Sommige partijen vertonen vroege
kieming in de bewaring, als gevolg van opgelopen veldstress. Een strak interval met
(aanvullend) gassen is dan het advies.
Controle onder zweetlaag
Controleer uw partij regelmatig, zodat het verloop van de kiemlustigheid kan worden gevolgd. Bepaal
de situatie vooral onder de zweetlaag, onder de bovenste 30 cm.
Alleen Gro-Stop gassen
Indien er geen Crown MH is ingezet blijf dan alert, zeker bij de kiemlustige rassen. Houdt vooral bij
deze kiemlustige partijen een regelmatig en strak interval aan bij het Gro-Stop gassen.
Witte puntjes na Crown MH
Indien behandeld met Crown MH, zal op een zeker moment
altijd kieming zichtbaar worden. Bij diverse partijen is dit al
eerder dan gebruikelijk opgetreden door stress in het veld. Dit
verschilt per partij, dus per perceel en per ras. De beginnende
kiempjes vertonen dan wel een trage groei: ‘’kieming met de
handrem erop’’.
Ondanks de aanwezigheid van witte puntjes zal de remmende
werking van Crown MH het gehele bewaarseizoen merkbaar
blijven!
Wanneer aanvullend gassen na Crown MH?
Indien bij een groot deel van de knollen witte puntjes zichtbaar en voelbaar zijn (1-2 mm) kan
aanvullend worden gegast. Het moment van vervolg gasbeurten is afhankelijk van de mate waarin de
meeste aardappelen opnieuw witte puntjes vormen.
Advies
 Gro-Stop gassen: houdt als richtlijn het gangbare interval aan.
o Gro-Stop Fog
4 weken
o Gro-Stop Electro
8 weken
 Na Crown MH: gassen bij voelbare witte puntjes bij groot deel van de knollen.
 Onderhoudsdoseringen:
Gro-Stop Fog 12,5 ml/ton
Gro-Stop Electro 12,6 ml/ton
Voor vragen kunt u terecht bij:
Technisch adviseur Noord
Technisch adviseur Zuid
Technisch adviseur Zuid
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.

