
 

 

 

        

          

          

 

Inhoud: 15 L, 200 L, 600 L, 1000 L  
 
CROWN MH 

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat 

Werkzame stof: maleinehydrazide  

Gehalte: 270 g/L 

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het 

mengsel: - 

 

Gevarenaanduidingen:  

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.  

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen: 

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 

 
Boven 4oC en droog bewaren.   Chargenummer: zie opdruk verpakking. 

 

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen 

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden. 

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk 

kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: 

een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een en arts raadplegen. 

 

  

CROWN® MH 

Toelatingsnummer: 15038 N W.1     GROEIREGULATOR 

 



 

Wettelijk gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde 

toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 12 

maanden 

Veiligheids-

termijn in 

dagen 

Consumptieaardappel Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de 

bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het 

volggewas 

11 L/ha 1 21 

Zetmeelaardappel Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de 

bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het 

volggewas 

11 L/ha 1 21 

Uien m.u.v. 

eerstejaars plantui 

(onbedekte teelt) 

Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring 8,9 L/ha 1 4 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 

afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 

 

Het gebruik in de teelt van sjalotten en knoflook is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen 

werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel 

gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de 

gebruiker. 

 

 



 

Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* 

(middel) per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

bewaarcyclus 

Veiligheids-

termijn in 

dagen 

Sjalotten  

(onbedekte teelt) 

Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring 8,9 L/ha 1 4 

Knoflook  

(onbedekte teelt) 

Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring 8,9 L/ha 1 4 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 

afgeweken. 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel 300 tot 600 liter water per hectare toepassen. 

 

In de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, tweedejaars plantuien, sjalotten en knoflook 500 tot 600 liter water per hectare toepassen. 

 

Gebruik een antischuim middel tijdens bereiding van de spuitvloeistof. 

 

 



 

Aanbevelingen 

 

Algemeen 

Crown® MH is een systemisch middel. Door een gewasbehandeling wordt spruitvorming of  

kieming tijdens de bewaring geremd. 

• Uitsluitend toepassen op een gezond gewas. 

• Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25°C. 

• Na toepassing moet het minimaal 10 uur droog blijven om het middel voldoende te laten 

opnemen. 

• Na de bespuiting de spuittank en spuitmateriaal grondig schoonmaken. 

 

Mengingen 

Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Bewaren 

Product bewaren boven 4°C; wordt het product blootgesteld aan lagere temperaturen, dan kan  

enige kristallisatie optreden. De kristallisatie is eenvoudig in oplossing te krijgen door 

schudden of roeren voor gebruik. 

 

Uien (m.u.v. eerstejaars plantui) 

• Toepassen bij de eerste verschijnselen van strijken. 

• Bij toepassing in dit gewas een uitvloeier toevoegen. 

• Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 14 dagen vitaal blijven. 

 

Consumptie- en zetmeelaardappelen 

• Bij toepassing in deze gewassen geen uitvloeier toevoegen. 

• Toepassen 3 - 5 weken voor het geschatte loofdoodmoment. 

• Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 21 dagen vitaal blijven. 

• Tijdens de bewaring kan een aanvullende behandeling met een ander toegelaten 

kiemremmingsmiddel noodzakelijk zijn; controleer daarom regelmatig de aardappelen op 

kieming. 

• Toepassing van Crown® MH leidt ook tot vermindering van het aantal opslagplanten in 

het volggewas. Echter om voldoende opslagbestrijding te krijgen kan het noodzakelijk 

zijn aanvullende maatregelen te nemen. 

 

 

Crown® is een geregistreerd handelsmerk van Kreglinger Europe NV 

 

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer 

informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook 

afspoeling en hoe deze te beperken. 

 

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen 

voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. 

Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze 

waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, 

staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het 

vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen. 


