Crown MH
Toelatingsnummer: 15038 N
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof: maleine hydrazide
Gehalte: 270 G/L
Inhoud: 15 l, 200, 1000 l
Voorzorgsmaatregelen:
Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een
gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
ToepassingsGebied

Doel
groeiregulatie

Dosering
(middel)
per
toepassing

Consumptieaardappel Tegengaan van 11 L/ha
kieming van de
knollen tijdens
de bewaring en
tegengaan van
aardappelopslag
in het
volggewas
Zetmeelaardappel
Tegengaan van 11 L/ha
kieming van de
knollen tijdens
de bewaring en
tegengaan van
aardappelopslag
in het
volggewas
Uien (m.u.v
Tegengaan van 8,9 L/ha
eerstejaars plantui)
spruitvorming
tijdens de
bewaring

Maximaal
Veiligheidstermijn
aantal
in dagen
toepassingen
per 12
maanden
1
21 dagen

1

21 dagen

1

4 dagen

Het gebruik in de teelt van sjalotten en knoflook is beoordeeld conform artikel 51 EG
1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek
uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het
middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor
risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassingsgebied

Doel
groeiregulatie

Dosering
(middel) per
toepassing

Sjalotten
Knoflook

Tegengaan van 8,9 l/ha
spruitvorming
tijdens de
bewaring

Maximaal aantal
toepassingen per
bewaarcyclus

Veiligheidstermijn
in dagen

1

4 dagen

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel 300 tot 600 liter water per hectare
toepassen. In de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, 2e jaars plantuien, sjalotten en
knoflook 500 tot 600 liter water per hectare toepassen.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend
toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen
in combinatie met een kantdop.
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 spuit tank 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.

