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Onrustige aardappelen – hoe te handelen?
Momenteel zijn er diverse onrustige aardappelpartijen. Een vroege kieming of veel losse ogen
zijn dan zichtbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door stress factoren in het veld die de kiemrust
hebben verkort. De vraag is: hoe nu te handelen?
Regelmatige controle onder zweetlaag
Controleer uw partij zeer regelmatig, zodat het verloop van de kiemlustigheid kan worden gevolgd.
Bepaal het beeld vooral onder de zweetlaag, onder de bovenste 30 cm. Graaf op enkele plaatsen in
de bewaring een gat, zodat onderin het beeld goed zichtbaar wordt.
Alleen Gro-Stop gassen
Indien er geen Crown MH of Gro-Stop Ready is ingezet, zal een gasbeurt met Gro-Stop Fog of
Electro moeten zijn uitgevoerd binnen 2 tot 3 weken na inschuren. Zijn de aardappelen net binnen,
zorg dus voor een tijdige eerste gasbeurt! De eerste klap is een daalder waard!
Witte puntjes of kiemen na Crown MH
Door stressfactoren in het veld kan de kiemrust zijn verkort. Daardoor
vertonen sommige partijen nu al witte puntjes of zelfs al kiemen. Dat
kan ook voorkomen bij partijen, die behandeld zijn met Crown MH. Dit
zal per partij, dus per perceel, en per ras verschillen. Bedenk echter dat
ook in deze partijen de actieve stof MH nog steeds aanwezig is en zijn
kiemremmende werking zal blijven doen!
Onrustig – wat nu?
Indien geen Crown MH of Gro-Stop Ready aan de basis, zorg dan voor tijdige gasbeurt met Gro-Stop
Fog of Electro binnen 2-3 weken na inschuren. Gebruik de volle dosering.
Indien Crown MH is ingezet, en de aardappelen zijn nu al voor het merendeel los (witte puntjes
zichtbaar (1-2 mm) en voelbaar) of vertonen zelfs al kiemen, zorg dan voor een aanvullende
gasbeurt. De partij zal in veel gevallen rustiger worden, omdat de Crown MH nog steeds aanwezig is
en ook nog werkt!
Advies
 Alleen Gro-stop gassen: houdt de adviesdosering en een kort interval aan (niet ruimer):
 Gro-Stop Fog 4 weken of Gro-Stop Electro 8 weken
 Na inzet Crown MH: aanvullend gassen onderhoudsdosering bij witte puntjes en/of kiemen
 Dosering
startdosering
onderhoudsdosering
Gro-Stop Fog
25 ml/ton
12,5 ml/ton
Gro-Stop Electro
18,8 ml/ton
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.

