December 2018

Kiemremming: houd korte intervallen aan
Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als
gevolg van de warmte stress door de hete zomer of hogere temperaturen tijdens het rooien.
Grote kiemen kunnen worden behandeld met Biox-M, ook in een Gro-Stop schema. Houd korte
intervallen aan.
Afbranden kiemen
Er zijn partijen aardappelen die al aanwezige kiemen laten zien. Brand deze kiemen af met 60 ml (tot
5 mm) of 90 ml (groter dan 5 mm) Biox-M. Daarna vervolgen met Gro-Stop gassen.
Korte intervallen
Houd korte intervallen aan mede afhankelijk van partij, ras en kiemlustigheid.
Witte puntjes na Crown MH
Na toepassing van Crown MH zal er altijd een moment komen waarbij
witte puntjes voelbaar zijn. Dit seizoen is dat soms eerder dan
gebruikelijk, afhankelijk van partij en ras. De beginnende kiempjes
vertonen een trage groei: ‘’kieming met de handrem erop’’. Ondanks de
aanwezigheid van witte puntjes blijft de remmende werking van Crown
MH het gehele bewaarseizoen aanwezig.
Aanvullend gassen na Crown MH
Indien bij een groot deel van de knollen (tot 50%) witte puntjes zichtbaar en voelbaar zijn (max. 1-2
mm) kan aanvullend worden gegast. Dit geldt ook voor de vervolgtoepassingen.
Advies Gro-Stop
 Na Crown MH:
 Vervolgdoseringen:



witte puntjes (tot 50% knollen, max 1-2 mm)
Gro-Stop Fog
12,5 ml/ton
Gro-Stop Electro
6-13 ml/ton
Hanteer een regelmatig en kort interval!
o Gro-Stop Fog
4 weken
o Gro-Stop Electro
4-8 weken (afhankelijk van dosering)
Bij aanwezige kiemen
Biox-M 60 ml/ton (tot 5 mm)
Biox-M 90 ml/ton (> 5 mm)

Klik hier voor meer informatie over de flexibele toepassing van Gro-Stop Electro.
Voor vragen kunt u terecht bij:
Technisch adviseur Noord
Technisch adviseur Zuid
Technisch adviseur Zuid
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie.

