
Gro-Stop®

Daar begint optimale

aardappelbewaring mee.



Kieming voorkomen

Het voorkomen van spruitvorming vergt een goede balans tussen

bewaaromstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en

luchtcirculatie) en de inzet van kiemremmingsmiddelen. De optima-

le bewaartemperatuur hangt samen met de bestemming van de

partij. Bij een lage temperatuur blijven de knollen langer in rust.

Onder koude omstandigheden wordt er in de knol echter meer zet-

meel omgezet in reducerende suikers.  Dit geeft een minder goede

bakkwaliteit. Aardappelen voor chips en frites vragen daarom een

relatief hoge bewaartemperatuur. Ook bij tafelaardappelen kan

bewaring bij een te lage temperatuur verzoeting geven en de smaak

negatief beïnvloeden. Een juist bewaarregime met bijpassende

kiemremmingsstrategie is daarom van groot belang.

Professionals kiezen

voor Gro-Stop

Speel op zeker met Gro-Stop

Kiemremmingsmiddelen verhogen de bedrijfszekerheid tijdens de

bewaarperiode. Gro-Stop Ready, Poeder, Fog en Innovator hebben

hun waarde in de praktijk al volop bewezen. Zij lenen zich voor knol-

behandeling tijdens het inschuren, voor ruimtebehandeling tijdens

de bewaring en voor een gecombineerde behandeling. 

Knolbehandeling tijdens het inschuren

Voor lange bewaring is het raadzaam om de partij bij het inschuren

te behandelen met Gro-Stop Ready of Gro-Stop Poeder. Dit verze-

kert u van een bedrijfszekere kiemremming en voorkomt inwendige

kieming. Is de bewaarduur nog niet bekend, dan kunt u eventueel

een halve dosering Gro-Stop Ready toepassen, gevolgd door een of

meer ruimtebehandelingen met Gro-Stop Fog of Gro-Stop Innovator

tijdens de bewaring. Het aantal benodigde behandelingen hangt af

van de afleverdatum.  

Veel telers kiezen voor het gebruiksgemak van 

Gro-Stop Ready. Dit kant en klare product zakt niet

uit, geeft een mooi spuitbeeld en biedt tijdwinst in

de toch al hectische oogstperiode.

Onmisbaar voor lange bewaring

Voor (zeer) lange bewaring is Gro-Stop Ready de basis. Een éénma-

lige behandeling bij het inschuren houdt de aardappelen lange tijd

kiemvrij. Gebruik bij het inschuren altijd een schijfvernevelaar, zoals

de Mafex of Pieperdoes. Beide geven zeer fijne, homogene druppels

en een uitstekende verdeling over de knol. Plaats de apparatuur zo

dat elke aardappel rondom wordt geraakt, doorgaans boven een rol-

lenband of in de val van de aardappels. Het middel kan rechtstreeks

vanuit de can worden aangezogen zonder aanlengen met water.

Door het mooie spuitbeeld druppelt er geen vloeistof langs de kap

van de schijfvernevelaar. Het middel is geformuleerd als een stabie-

le emulsie in water. Hierdoor kan het werk de volgende dag direct

worden hervat zonder de can op te

schudden. Gebruik maximaal 150 ml

per 1.000 kg aardappelen. De termijn

tussen de behandeling en het afleveren

mag niet korter zijn dan 2 maanden. Bij de gedeelde toepassing van

75 ml per ton aardappelen geldt overigens geen wachttermijn.

Ruimtebehandeling tijdens

de bewaring

Voordelen voor Gro-Stop Ready

● Klaar voor gebruik in handzame can

● Niet aanlengen, dus geen kans op fouten

● Stabiele emulsie in water, zakt niet uit

● Fijne druppel met mooie verdeling

● Geen vetaanslag op apparatuur

● Eénmalig toepassen bij het inschuren

Spruitvorming is kapitaalvernietiging

Hoe lang u aardappelen ook wilt bewaren, spruitvorming is

altijd ongewenst. Het veroorzaakt aanzienlijke financiële

schade door gewichts- en kwaliteitsverlies. Bovendien zijn

kiemende knollen extra vatbaar voor ziekten, zoals

Fusarium en zilverschurft. Deze kunnen complete partijen

onverkoopbaar maken. 

Product Toelating Werkzame stof Formulering Toepassing

Gro-Stop Ready 12637 N chloorprofam 120 g/l Emulsie Bij inschuren

Gro-Stop Poeder

Gro-Stop Rood

04285 N

04301 N
chloorprofam 1% Strooipoeder Bij inschuren

Gro-Stop Fog 04563 N chloorprofam 300 g/l Heetnevel concentraat Tijdens bewaring

Gro-Stop Innovator 12638 N chloorprofam 300 g/l Koudnevel concentraat Tijdens bewaring

Voor gebruiksgemak tijdens

inschuren: Gro-Stop Ready 

Ruimtebehandelingen met Gro-Stop Fog of Gro-Stop Innovator tij-

dens de bewaring zijn nodig wanneer er geen inschuurbehandeling

is uitgevoerd. Dit zal het geval zijn bij partijen met een verhoogde

kans op schilbrand. Bij lange bewaring kan ruimtebehandeling een

aanvulling zijn op knolbehandeling 

tijdens inschuren.

Met Gro-Stop Ready behaalt u een 

optimaal bewaar- en bedrijfsresultaat



Toepassing Gro-Stop Poeder 

Het traditionele Gro-Stop Poeder (1% chloorprofam) is een

vertrouwde toepassing. Doseer 1 kg per 1.000 kg aardappelen en

gebruik een poederdoseerapparaat voor een gelijkmatige verdeling.

Kies voor rassen met een rode schilkleur Gro-Stop Rood.

De termijn tussen behandeling en afleveren mag niet korter zijn

dan 2 maanden.

Praktische voordelen van Gro-Stop

Ready versus Poeder

● Betere verdeling over de knol 

(hogere bedrijfszekerheid)

● Gebruiksvriendelijker (geen stof)

● Minder volumineus

De nieuwe norm: Gro-Stop Innovator

Gro-Stop Innovator (300 g/l chloorprofam) is de eerste formulering

voor koudverneveling met de Cyclomatic. Er komt geen CO2 vrij via

verbrandingsgassen en er is geen brandgevaar. Bovendien wordt er

geen rook gevormd, maar een zeer lichte nevel. Met recht is 

Gro-Stop Innovator de nieuwe norm in kiemremming. 

Pas Gro-Stop Innovator toe tijdens de interne ventilatie. Plaats de

Cyclomatic zo ver mogelijk van de ventilator boven of op de aardap-

pelen, zodat de nevel volledig wordt opgenomen in de luchtstroom.

Bij kistenbewaring voorzien van een zuigsysteem plaatst u de

Cyclomatic direct na de ventilator. Begin met vernevelen vijf minu-

ten nadat de externe luiken zijn gesloten en de interne ventilatie is

gestart. Ventileer na toepassing een half uur door. Houd de ruimte

enige tijd gesloten en activeer dan de externe ventilatie. 

Voer de eerste toepassing uit na de droog- en wondhelingsperiode,

twee weken na inschuren. Laat voldoende ruimte boven de

aardappelen, zodat het middel volledig kan overgaan in de damp-

fase. Het wordt dan via de luchtstroom homogeen verdeeld door de

partij. Vernevel maximaal 100 ml Gro-Stop Innovator per 1.000 kg

aardappelen, verdeeld over meerdere behandelingen. Er is geen

wachttijd. 

Frequentie

Een frequente ruimtebehandeling biedt zekerheid, vooral bij hogere

buitenluchttemperaturen. Het standaardadvies is om wekelijks te

behandelen en hiermee door te gaan tot 1 week voor het uitschu-

ren. Na automatisering is zelfs dagelijkse toepassing mogelijk.

Informeer hiernaar bij uw bewaarspecialist.

Doseertijd Gro-Stop Innovator

De doseertijd voor Gro-Stop Innovator via de

Cyclomatic berekent men als volgt:  tonnage x

benodigde afgifte per ton / capaciteit Cyclomatic in

ml/sec (1,1 l per uur) = doseertijd.  Bijvoorbeeld:

(100 ton x 3 ml/ton) / (1.100 ml / 3.600 sec) = 982

sec oftewel 16 min 22 sec.  Met de tijdklok op de

Cyclomatic is de doseertijd in te stellen.

Eisen bewaarsysteem

Het toepassen van Gro-Stop Innovator via de Cyclomatic stelt eisen

aan het bewaarsysteem. Het middel moet door een geforceerd 

ventilatiesysteem via de interne luchtstroom homogeen worden 

verdeeld door de gehele partij. Lees voor gebruik het etiket en 

reinig de Cyclomatic na elk seizoen. Vervang daarna het slangetje

van de verdringerpomp van de Cyclomatic.   

Voordelen van Gro-Stop Innovator

● Koud te vernevelen met de Cyclomatic

● Zeer gebruiksvriendelijk en flexibel

● Toepassing eenvoudig te automatiseren

● Zeer geschikt voor schilbrand 

gevoelige rassen

● Geen CO2 uit verbrandingsgassen,

geen brandgevaar

● Geen wachttermijjn 

voor uitschuren
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Verdeling

Gro-Stop Ready

Verdeling

poederformulering 

Gro-Stop Fog 

Gro-StopFog wordt tijdens de bewaring toegepast als ruimtebehandeling via heetverneveling

met de Swingfog of Pulsfog. Deze geeft zeer fijne druppels, die zich bij een geforceerd 

ventilatie systeem goed door de partij laten verdelen. Er mag maximaal 100 ml Gro-StopFog

per 1.000 kg aardappelen verneveld worden, verdeeld over meerdere behandelingen. 

Er is geen wachttijd.

Tijdens bewaring: Gro-Stop Fog

of Gro-Stop Innovator 



Doseerschema’s 
Gecombineerde toepassing 

voor flexibele bewaring

Bij een gecombineerde toepassing volstaat een

halve dosering van Gro-Stop Ready tijdens het

inschuren. Later vinden één of meerdere ruimte-

behandelingen plaats met Gro-Stop Innovator of

Gro-Stop Fog. Dit biedt meer flexibiliteit en maakt

langere bewaring mogelijk. 

Wachttijd laatste toepassing(en)

Houd er bij de keuze van de kiemremmingstrategie rekening mee

dat de hoeveelheid actieve stof niet meer mag bedragen dan 

30 gram actieve stof per ton aardappelen. Bij gebruik volgens het 

etiket blijft  het residu onder de norm van 10 ppm. De hoeveelheid

residu is hierbij afhankelijk van de hoeveelheid dat in het laatste

gedeelte van het bewaarseizoen wordt toegediend. Daarom is het

raadzaam om voor de laatste toepassing(en) het advies op te volgen

van de afnemer van uw aardappelen.

Chloorprofam, huidkwaliteit

en rasgevoeligheid

Een behandeling met chloorprofam bij het inschuren kan het uiter-

lijk en de kwaliteit van de aardappelen soms nadelig beïnvloeden.

Er kunnen afwijkingen ontstaan die men samenvat onder de naam

schilbrand. In ernstige gevallen kan dit veel schade geven.

Kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam (CIPC) kunnen

bij toepassing direct na de oogst schilbrand veroorzaken op rassen

die hiervoor gevoelig zijn en/of  onvoldoende afgehard zijn. Tevens

is er door de vertraagde wondheling een grotere kans op het ont-

staan van bewaarziekten (o.a. poederschurft). Het resultaat van de

kiemremming met CIPC is daarom afhankelijk van ras, oogstkwa-

liteit, bewaarruimte, bewaartemperatuur, op de knollen aanwezige

ziektekiemen en andere factoren

Schadebeelden 

Bij schilbrand komen op de knol roodbruine blaasjes voor. Andere

symptomen van schilbrand zijn vergrote lenticellen, onregelmatig

genezen beschadigingen en ruwe, bruine plekken op de schil. Deze

symptomen worden veroorzaakt door een behandeling met chloor-

profam kort na de oogst (bij het inschuren of bij een ruimtebehande-

ling direct na inschuren), wanneer de knollen ontveld, beschadigd of

vochtig zijn. Chloorprofam verhindert namelijk een snelle wondheling.

Dit kan ook aantastingen door bewaarziekten bevorderen.

Vuistregel

Symptomen van schilbrand ontstaan kort na het inschuren en zijn

binnen zes weken zichtbaar. Daarna nemen ze niet meer in omvang

toe. Toename van huidproblemen vanaf zes weken na het inschuren

zijn veelal het gevolg van schimmels, bacteriën of andere ziekte-

verwekkers. Voorbeelden hiervan zijn zwarte spikkel, poeder- en 

zilverschurft. 

Schade voorkomen

Dien het kiemremmingsmiddel toe nadat de wonden zijn geheeld.

Laat de aardappelen zo goed mogelijk op het veld afharden.

Dit voorkomt huidbeschadiging tijdens het oogsten en inschuren.

Voer een ruimtebehandeling uit na de wondhelingsperioe

(2 à 3 weken na het inschuren). Om de kans op schilbrand,

bewaarziekten en andere schadelijke neveneffecten te verkleinen

dient u ook rekening te houden met de volgende aspecten:

● De te behandelen aardappelen moeten droog en vrij zijn

van aanhangende grond

● De schil moet afgehard zijn

● Zieke en beschadigde knollen moeten vooraf

verwijderd worden

● Tijdens het vernevelen dient druppelvorming op

de aardappelen te worden vermeden.

Rasgevoeligheid

Meer dan 125 aardappelrassen zijn onderzocht op hun gevoelig-

heid voor schilbrand. Enkele tientallen rassen hebben een verhoogd

risico op schilbrand na gebruik van chloorprofam. Vraag uw

leverancier om een actueel overzicht. Voor deze gevoelige rassen

wordt een knolbehandeling tijdens het inschuren afgeraden.  Pas op

deze rassen een ruimtebehandeling toe met Gro-Stop Innovator of

Gro-Stop Fog en start hiermee enkele weken na het inschuren

(na de wondhelingsperiode).

Week 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

150 ml Gro-Stop Ready bij inschuren

12,5 ml Gro-Stop Fog ( interval 4 wk )

3 ml Gro-Stop Innovator ( interval 1 wk )

10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

of

Week 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

12,5 ml Gro-Stop Fog ( interval 4 wk )

3 ml Gro-Stop Innovator ( interval 1 wk )

48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

75 ml Gro-Stop Ready bij inschuren

6 ml Gro-Stop Fog

of

Week 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

Inschuren 25 ml GS Fog 12,5 ml Gro-Stop Fog ( interval 4 wk )

Schema Ready

Schema Combi

Schema Fog

Week 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

Inschuren

6 ml Innovator
( interval 1 wk ) 3 ml Gro-Stop Innovator ( interval 1 wk )

Schema Innovator

Indien bij het inschuren een behandeling met een middel op basis

van chloorprofam heeft plaatsgevonden dienen de vervolg-

behandelingen met middelen op basis van chloorprofam zodanig

te worden aangepast dat de hoeveelheid actieve stof niet meer

bedraagt dan 30 gram actieve stof per ton aardappelen.

Schilbrand Poederschurft

Week 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16  17 18 19 20 21

Inschuren

1 ml Innovator
( interval 1 dag ) 0,5 ml Gro-Stop Innovator ( interval 1 dag )

Dagelijkse toepassing ( geautomatiseerd )

Wekelijkse toepassing 



Professionele kiemremming 

met Gro-Stop producten

● Gro-Stop Ready

- Voor gebruiksgemak tijdens het inschuren

● Gro-Stop Innovator 

- Ruimtebehandeling via moderne koudverneveltechniek

● Gro-Stop Fog 

- Ruimtebehandeling via heetverneveling

● Gro-Stop poeder 

- Traditionele poedertoepassing

Vraag uw handelaar voor meer informatie

Gro-Stop, de beste optie voor een

optimale aardappelbewaring

Gro-Stop is een geregistreerd handelsmerk van 
Certis Europe B.V.

Certis Europe B.V., Postbus 1180, 3600 BD Maarssen, Tel. 0346-552400, Fax 0346-552274, E-mail info@certiseurope.nl, Internet www.certiseurope.nl
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