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Crown MH – wel of niet inzetten bij actuele gewasstand
Door de extreme droogte en wel of geen beregening, zijn er grote verschillen in de
gewasstand van de aardappelen. Bij beginnende doorwas kan Crown MH zorgen voor
behoud van kwaliteit. Extra aandacht is nodig voor de toepassing.
Spuitmoment: tot 3 weken voor loofdoding of afsterven
Voor een optimale werking is 5 weken (minimaal 3 weken) tussen spuiten en loofdoding of
afsterven nodig. Het gewas moet na de bespuiting nog minimaal 3 weken voldoende groen
en vitaal blijven.
Alleen vitale gewassen
Vitale gewassen zijn aardappelen die nog tonnen kunnen produceren. Goede opname kan
alleen als de aardappel geen droogte en/of warmte stress vertoont. Diverse gewassen lijden
wel aan deze stress of is al een deel van het bladgewas afgestorven. In deze gevallen geen
bespuiting uitvoeren. Indien regelmatig is beregend en het gewas nog mooi groen staat
(enkel geel blad van beginnende veroudering is mogelijk) dan kan Crown MH goed worden
toegepast.
Goed effect op doorwas
Als toegepast wordt om kiemremming en/of aardappelopslag te
voorkomen en ook beginnende doorwas zichtbaar is, dan helpt
Crown MH de kwaliteit te behouden. Bepaal samen met uw
adviseur de situatie voor het gehele perceel voor op maat advies.
Advies
 Spuitmoment 5 weken voor verwachte loofdoding/afsterven. Het gewas moet
minimaal 3 weken vitaal blijven na bespuiting.
 Alleen spuiten op een droog en nog vitaal gewas.
 Na bespuiting 10 uur droog.
 Bij warm weer (>25 °C) in de avond spuiten. Dauwnat nadien is geen probleem.
 Bij doorwas tijdig inzetten (doorwasknol < ong. 1,5 cm). Raadpleeg uw adviseur.
Lees voor meer informatie hier de Crown MH Protectie of website: www.crownmh.nl
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