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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. 
Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade 

die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 
 
 

 

Kiemremming van aardappelen start met MH  
Met de wegval van Chloorprofam als kiemremmer wordt de toepassing van Royal MH in consumptieaardappelen een 
standaardadvies voor de kiemremming. Door een op het juiste tijdstip en op de juiste manier uitgevoerde behandeling met MH 
op het veld, blijven de aardappelen in de bewaring langer in rust. Afhankelijk van het ras, de bewaarduur en de bewaarmethode 
kan er na een toepassing met MH ook vaak op de kosten voor de nieuwe generatie kiemremmingsmiddelen, zoals 1,4Sight, Biox-
M en Argos bespaard worden. 
 

Naast kiemremming heeft een toepassing met MH nog andere voordelen: 
• Het aantal opslagplanten in de volgteelt wordt sterk beperkt, afhankelijk van het ras tot wel 75%. 
• Bij een tijdige toepassing kan de secundaire groei door doorwas stopgezet of beperkt wordt. Royal MH stopt de celdeling, 

doorwasknolletjes kleiner dan Ø 10 mm zullen bij een goede opname daarom niet verder groeien.  
 

Nadeel van een toepassing met MH is dat kort na de toepassing er geen nieuwe loofvorming meer plaats zal vinden.   
 

Advies: 
Gebruik een dosering van 5 kg Royal MH  minimaal 3-, maar bij voorkeur 4 - 5 weken voor de verwachte loofdoding. 
 

Om opbrengstderving te voorkomen niet eerder spuiten voordat 80% van de knollen een diameter heeft > 30-35 mm en pas als 
het bladapparaat over de top van de groei heen is (einde van de bloei). Let op bij percelen met een onregelmatige opkomst!    
 

Aandachtspunten bij de toepassing van Royal MH:  
• Spuit op een vitaal en mals gewas dat niet in stress verkeerd.  
• Het ras Innovator vertoont vaak onverwacht snel een sterke slijtage na een periode van hitte. Wees hierop alert en voer 

direct een bespuiting uit als de eerste slijtageverschijnselen zichtbaar zijn.  
• De temperatuur tijdens de toepassing moet lager zijn dan 25ºC. 
• Er dient minimaal 10 - 12 uur droog weer te volgen op de bespuiting.  
• Gebruik 400 – 500 l water en voeg geen uitvloeier toe. 

  

MH in 2e jaars plantuien voor de lange bewaring  
Voor 2e jaars plantuien die bewaard moeten worden tot na december of waarvan het nog niet zeker is hoelang ze bewaard gaan 
worden, is het advies om tijdig 3,75 kg Royal MH + uitvloeier in te zetten.  
 

Het moment dat het loof begint te strijken, is in een onregelmatig gewas 2e jaars plantuien niet altijd de juiste indicatie voor het 
juiste spuitmoment. Controleer altijd of bij de meeste planten de bol-nek verhouding minimaal 1:3,5 is.     
 

Gebruik voor een goede bedekking ongeveer 500 l water en spuit op een vitaal en niet afgehard gewas. Voor een goede opname 
is 10 uur droog weer na de bespuiting nodig. De uien dienen voor voldoende opname nog min. 2 weken aan de groei te blijven. 
 

Tijdstip voor pré-harvest nadert snel  
Vooral voor de bestrijding van veenwortel is een pré-harvest toepassing met glyfosaat de beste strategie omdat het onkruid dan 
maximaal ontwikkeld is. In de stoppel zal het zich niet meer voldoende herstellen.  Tevens worden ook andere aanwezige 
wortelonkruiden, doorwas-aren (verlaging van het vochtgehalte) en aardappelopslag bestreden.  
 

De tarwe rijpt momenteel snel af. Wanneer er een nagelafdruk in de tarwekorrels gemaakt kan worden en het bladgroen is 
verdwenen kan er minimaal 7 dagen voor de oogst een pré-harvest bespuiting uitgevoerd worden met 5 – 6 l Glyfosaat of 3,5 – 
4,5 l Roundup Ultimate. Haagwinde kan het beste enkele weken voor de oogst met 99 ml Primus bestreden worden. 
 

Voorkom botrytis en sclerotinia in stamslabonen  
Aantasting door botrytis en sclerotinia in stamslabonen vindt vooral plaats bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas via 
kleine wondjes of afgevallen bloemblaadjes. Zorg daarom voor een tijdige bescherming door de eerste bespuiting uit te voeren 
zodra de eerste bloemblaadjes zichtbaar worden, het zgn. “witte knoppenstadium”.  
 

Voer de eerste bespuiting uit met 0,5 l Luna Privilege (zonder uitvloeier). Voor de beste bescherming ongeveer 10 dagen later 
een tweede bespuiting uitvoeren met 1 kg Switch + uitvloeier of 0,75 kg Safir 50WG + uitvloeier. 
Gebruik veel water, een fijne druppel en een lage rijsnelheid voor een zo goed mogelijke indringing in het gewas. 


