
De betrouwbare partner tegen spruitvorming 
in uien

Uien worden vaak voor langere tijd

bewaard. Spruitvorming kan leiden tot

aanzienlijke gewichtsverliezen en uitval.

Het is dus van groot belang om de kans op

spruitvorming te reduceren. Crown® MH is

daarbij een zeer betrouwbare partner. Een

tijdige gewasbespuiting met deze gebruiks-

vriendelijke, vloeibare spruitremmer brengt

uw uien in topconditie voor lange bewaring.

De afzet van uien is sterk afhankelijk van de vraag
uit binnen- en buitenland. Kwalitatief hoog-
waardige en langdurig houdbare uien geven u als
teler de beste marktpositie. Daarvoor besteedt u
de best mogelijke zorg aan de teelt, het juiste
oogsttijdstip, een zorgvuldige loofverwijdering, de
oogst- en droogmethode en uiteraard aan goede
bewaaromstandigheden. Een gewasbespuiting met
Crown® MH als het gewas begint te strijken
onderdrukt de spruitvorming langdurig. Hierdoor
kunt u uw uien langer zonder noemenswaardig
kwaliteitsverlies bewaren en beperkt u het
gewichtsverlies tijdens de bewaring. 

Werking
Met Crown® MH beschikt de teler over een
nieuw ontwikkelde, vloeibare formulering (270 g/l)
van de vertrouwde werkzame stof maleïne-
hydrazide. Door de gebruiksvriendelijke vloeibare
SL formulering is het product snel in de spuit-
oplossing te verdelen. Dankzij de systemische
werking wordt het na opname door het blad via
de neerwaartse sapstroom naar de bol 

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming

ProteCtie Akkerbouw
Crown MH

Diagram 1. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat
een gewasbespuiting met het gebruiksvriendelijke
Crown® MH de spruitvorming zeer effectief
onderdrukt.
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Onbehandeld Crown MH 
8,9 l/ha

Referentie 
3,75 kg/ha



getransporteerd, waar het de spruitvorming zeer
effectief remt. Maleïnehydrazide stopt de celde-
ling, maar laat de celgroei en celstrekking
ongemoeid.

Toepassing en dosering
Crown® MH is toegelaten in alle uienteelten
(zaaiuien, zilveruien, picklers en 2e jaars plantuien)
met uitzondering van eerstejaars plantuien. De
etiketdosering is 8,9 l/ha. Een uitvloeier versterkt
het effect van de bespuiting. Gebruik tenminste
500 liter water en spuit met een niet te grove
druppel. Voor een goede opname en werking
moet het gewas na de bespuiting nog minstens
twee weken gezond en vitaal blijven.
Voer de bespuiting uit bij groeizaam weer, onder
warme weersomstandigheden bij voorkeur 
’s avonds. Voor een goede opname moet het na de
bespuiting minimaal 10 uur droog blijven.

Pas Crown® MH met uitvloeier toe als een aparte
gewasbespuiting, niet gemengd met andere
middelen. Maak de spuittank en het spuitmateriaal
na gebruik grondig schoon.

Bij begin strijken
Voor een goed resultaat is het belangrijk Crown®

MH op het juiste moment toe te passen in een
gewas met een regelmatige stand en afrijping.
Spuit wanneer het gewas begint te strijken. Het
loof neemt het middel dan goed op. 
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De voordelen van Crown® MH

� Zeer effectief tegen spruitvorming
� Vloeibaar, dus snel te verwerken
� Bevordert de houdbaarheid
� Beperkt het gewichtsverlies tijdens bewaring
� Toegelaten in alle uienteelten m.u.v. eerstejaars plantuien

Crown® MH is een geregistreerd handelsmerk van Kreglinger Europe N.V.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Vloeibaar geeft gebruiksgemak!

Crown® MH zet de kroon op uw werk.

Praktijkadvies
8,3 l/ha


