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Aardappelen bewaren is als topsport: voor de beste prestatie zijn een 
gedegen voorbereiding, de juiste timing en hoogwaardige faciliteiten 
van het grootste belang. Met Gro-Stop Electro als kiemremmer en de 
Electrofog als vernevelingsapparaat gaan telers en aardappelverwerkers 
voor een maximaal resultaat. Met deze ultieme combinatie voorkomt 
u voortijdige kieming. Zo halen uw aardappelen kiemvrij de eindstreep. 
Ook na langdurige bewaring.

Kies voor maximaal resultaat
Ruimtebehandelingen met een kiemremmer tijdens 
bewaring zijn nodig wanneer geen knolbehandeling is 
uitgevoerd bij het inschuren of wanneer het wenselijk 
is om de bewaarperiode te verlengen. Met Gro-Stop 
Electro en de Electrofog kiest u voor de best mogelijke 
ruimtebehandeling en maximaal resultaat. In onderzoek 
en praktijk heeft deze nieuwe technologie zich ruimschoots 
bewezen.

Gro-Stop Electro: nieuw, maar vertrouwd 
Gro-Stop Electro is een nieuwe, geconcentreerde kiem-
remmer, die speciaal is geformuleerd voor heetverneveling 
met de Electrofog. Het combineert de vertrouwde effecti-
viteit van de werkzame stof chloorprofam (CIPC) met de 
grote voordelen van elektrisch gassen. Vanwege de hoge 
concentratie werkzame stof (636 gram/liter) is Gro-Stop 
Electro zuinig in gebruik en is slechts een relatief korte 
toepassingsduur nodig.

Wat is de Electrofog? 
De Electrofog is een bedrijfszeker en gebruiksvriendelijk 
apparaat. Het wordt geleverd door Certis. Dit unieke 
vernevelingsapparaat wordt aangedreven door 
krachtstroom (380 V). Het hart van de machine is een 
krachtige elektrische weerstand, die in korte tijd zeer 
hoge temperaturen bereikt. Dit levert de energie om de 
aangezogen Gro-Stop Electro om te zetten in een zeer 
fijne mist. Een ingebouwde ventilator stuwt de mist vanuit 
de Electrofog in de bewaarruimte.

De fijnste nevel voor maximaal resultaat 
Gassen (‘foggen’) geeft een fijne nevel, die zich goed door 
een partij laat verdelen. De Electrofog produceert nog 
fijnere druppels dan de traditionele heetvernevelaars. 
Deze zeer kleine druppeltjes, die allemaal de werkzame 
stof bevatten, komen in alle hoeken en gaten, ook op lastig 
bereikbare plaatsen. Bovendien dringt de fijne nevel beter 
door in partijen die wat meer grond bevatten. Dit staat 
garant voor een egale behandeling van de partij en een 
betrouwbare kiemremming.



Geen schadelijke gassen, behoud van kwaliteit
Het is een hele vooruitgang dat de Electrofog geen 
schadelijke gassen produceert, zoals CO² en ethyleen. 
Deze gassen kunnen de stofwisseling van de aardappelen 
verstoren en leiden tot hogere gehaltes aan suikers. Die 
komen de bakkwaliteit niet ten goede. De Electrofog 
maakt het dus nog eenvoudiger om de kwaliteit van uw 
product tot de eindstreep te behouden. 

Bedrijfszeker en eenvoudig
De Electrofog is bedrijfszeker en werkt heel eenvoudig: 
sluit hem aan op het krachtstroomnet (380 V), steek de 
aanzuigbuis door de geopende dop in de Gro-Stop Electro 
verpakking en start de machine. Het vernevelingsapparaat 
start direct en kan ongeacht de toepassingsduur non-stop 
blijven draaien. Al snel na de start wordt de zeer fijne mist 
in de bewaarruimte geblazen. 

Gebruiksvriendelijk
De elektrische aandrijving werkt geluidsarm en 
produceert geen uitlaatgassen. Brandstof komt er niet 
aan te pas, dus bijvullen is verleden tijd. Een pomp zuigt 
de Gro-Stop Electro rechtstreeks uit de verpakking, dus 
ook de kiemremmer hoeft niet te worden bijgevuld. Last 
but not least voorkomt de zeer fijne mist dat ventilatoren 
vervuild raken door aanslag. Het is dus ook een zeer 
schone toepassing.

Hoge capaciteit
Gro-Stop Electro is zeer geconcentreerd, waardoor 
de toepassing twee keer zo snel verloopt als normaal. 
Daardoor kan een hoge capaciteit worden behaald. Door 
de langdurige werking van Gro-Stop Electro kan het 
toepassingsinterval zelfs naar acht weken. Doordat product 
en brandstof niet meer hoeven te worden bijgevuld 
verloopt de toepassing zelf zeer efficiënt. Het resultaat is 
een hoge capaciteit, die kan oplopen tot 1.500 ton per uur. 



Veiligheid staat voorop
Tenslotte levert de Electrofog minder brandgevaar op. 
Een open vlam en brandstof ontbreken immers. De 
temperatuur van de Electrofog is nauwkeurig regelbaar. 
Mocht de temperatuur toch te hoog oplopen, dan 
treedt de veiligheidsschakelaar automatisch in werking. 
De opwarming van de verwarmingsweerstand stopt 
onmiddellijk en de pijp wordt met water gekoeld. Dit 
is belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker en de 
brandveiligheid in de loods.

De ultieme vooruitgang
Gro-Stop Electro en Electrofog samen staan voor kwaliteit, 
efficiëntie, gemak en veiligheid. Een uniek team voor nog 
betere prestaties. En de kiemremming is zeker zo goed als 
de vertrouwde maandelijkse toepassing met Gro-Stop Fog. 
Dit alles maakt de bewaring een stuk plezieriger. Voor u én 
uw aardappelen.

Met Gro-Stop Electro en de Electrofog kiest u voor 
de best mogelijke ruimte behandeling en maximaal 
resultaat. In onderzoek en praktijksituaties heeft 
deze nieuwe technologie zich ruimschoots bewezen.
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Toepassing en dosering
Gro-Stop Electro kan maximaal vier keer per seizoen 
worden toegepast. Het interval bedraagt acht weken 
tussen elke toepassing. De totale dosering per seizoen 
bedraagt niet meer dan 56,6 ml/ton. 

Toepassing Dosering

Eerste toepassing - na de wondheling,  
twee tot drie weken na inschuren

18,8 ml/ton

Vervolg toepassingen - interval 8 weken 12,6 ml/ton

Bewaarschema’s met Gro-Stop Electro
Gro-Stop Electro kan gebruikt worden in zuivere Gro-Stop 
Electro schema’s, maar ook in combinatie met een andere 
Gro-Stop toepassing twee tot drie weken na het inschuren. 
Ook kan het worden toegepast indien Royal MH als 
kiemremmer is ingezet in het veld. Indien eerst een ander 
Gro-Stop product is toegepast, dan is de dosering van de 
opvolgende eerste Gro-Stop Electro toepassing gelijk aan 
de vervolgdosering van 12,6 ml/ton. De totale dosering 
aan actieve stof van CIPC mag niet meer bedragen dan 
36 gram actieve stof per ton aardappelen per seizoen. 
Hieronder staan een paar voorbeeldschema’s waarbij het 
bewaarseizoen start in week 38 bij het inschuren. 
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Gro-Stop Electro      
18,8 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Inschuren

Schema Gro-Stop Electro

Gro-Stop Electro 
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Inschuren + Gro-Stop Ready 
(75 ml/ton)

Combinatieschema met Gro-Stop Ready
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Gro-Stop Electro 
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro* 
12,6 ml/ton

Gro-Stop Electro
12,6 ml/ton

Inschuren

Royal MH (veldtoepassing) 5 kg/ha

* eerste toepassing van Gro-Stop Electro afhankelijk van tijdstip witte puntjes stadium



Wilt u ook elektrisch heetvernevelen 
met Gro-Stop Electro? 
Vraag uw handelaar of loongasser 
naar de mogelijkheden of ga naar 
www.certiseurope.nl



Uw voordelen van Gro-Stop 
Electro met de Electrofog

•	 Ook uitstekende kiemremming 
op moeilijke plaatsen

•	 Maximaal behoud van kwaliteit
•	 Bedrijfszekere toepassing

Certis Europe BV
Safariweg 55         
3605 MA Maarssen
Postbus 1180
3600 BD Maarssen

T 0346-290600
F 0346-290601
E info@certiseurope.nl
www.certiseurope.nl

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


