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Kiemremming in aardappelen 

Kiemremming in consumptieaardappelen kan op diverse manieren uitgevoerd worden: 

 Een Crown MH / Royal MH60 behandeling in het veld. 

 Een inschuurbehandeling als de schil voldoende velvast is en er geen rooibeschadiging is 
met: 

1) 150 ml Gro-Stop Ready per ton aardappelen (VT = 2 maanden); bij een 
verlaagde dosering van 75 ml per ton geldt géén veiligheidstermijn. 

2) 60 ml Gro-Stop Basis per ton aardappelen (VT= 2 mnd); bij een dosering van 25 
ml per ton is er geen veiligheidstermijn. Gebruik maximaal 60 ml Gro-Stop 
Basis in 120 ml water. 

 Een ruimtebehandeling als er sprake is van schilbrandgevoelige rassen (zie schilbrandapp 
van Certis), beschadigde/niet-velvaste aardappelen of bij zeer natte rooiomstandigheden 
(geopende lenticellen). De volgende verschillende systemen van gassen zijn mogelijk: 

1) Gassen met Gro-Stop Fog/ Tuberprop HN: starten na de wondheling met 25 ml 
per ton aardappelen, vervolgens herhalen om de 4 weken met 12,5 ml per ton. 
Totaal 8 toepassingen. 

2) Gassen met Gro-Stop Elektro  
3) Koudvernevelen met Tuberprop Ultra 
4) Gassen met 1,4Sight 
5) Gassen met Biox-M 

 

Product 1,4Sight Biox-M 

Actieve stof Dimethylnaftaleen 98% 
(kiemrustverlenger) 

Zuivere groene muntolie 100% 

Start toepassing Enkele dagen na inschuren op 
een droog produkt 

Start en interval afhankelijk van 
partij, MH en omstandigheden. 

Dosering 10-20 ml per ton aardappelen 
Max 6 toepassingen 

30-60 ml per ton aardappelen 
Max 11 toepassingen. 1e toepassing 
60 ml per ton, volgende 
toepassingen 30 ml per ton. 

interval 4-6 weken 3 weken bij 6-9 graden bewaren, 4 
weken bij 4-5 graden 

toepassingsvoorwaarden Schuur 48 uur gesloten 
houden na toepassing 2-3 
keer per dag kort intern 
ventileren 

Schuur 48 uur gesloten houden. 
Een aantal keren per dag kort 
intern ventileren 

MRL wel geen 

veiligheidstermijn 30 dagen 12 dagen 

apparatuur Toepassen met een Synafog Toepassen met de Elektrofog 

opmerkingen Gebruik van 1.4 Sight in 
Mozart en Melody is voor 
eigen risico van de teler 
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Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen 

Onkruidbestrijding in het najaar geeft de mogelijkheid om wortelonkruiden in het voorjaar goed 
aan te pakken. Voorwaarde bij de huidige middelen is wel dat het zaad na zaai goed bedekt is, 
anders moet de onkruidbestrijding na-opkomst plaatsvinden. 
Ons advies voor wintertarwe: 

 Direct na zaai bij goede bedekking van het zaad: 0,6 l/ha Herold (+ eventueel 0,2 l/ha 
AZ).  

 Na opkomst van 1-2 bladstadium: 0,45- 0,6 l/ha Herold + insecticide of 2,0 l/ha Activus 
Super + insecticide. Als insecticide tegen bladluizen, die het gerstevergelingsvirus kunnen 
overbrengen, kan worden gebruikt: 0,25 l/ha Decis (2 toepassingen) 

Ons advies voor wintergerst: 

 0,6 l/ha Herold + eventueel een insecticide 
 

Slik op de weg 

Diegene die de oogst binnenhaalt dient zijn best te doen om vervuiling van de weg te 
voorkomen, door zoveel mogelijk slik van de machines en tractors te verwijderen voordat deze 
de weg op gaan.  

 
Boeren en loonwerkers zijn verplicht om andere weggebruikers 
met behulp van waarschuwingsborden te waarschuwen voor het 
gevaar van gladheid, als er onverhoopt toch slik op de weg of op 
een fietspad komt. Vervolgens moet de vervuiling zo snel 
mogelijk worden opgeruimd. De vervuiler is altijd aansprakelijk 
voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg! 
 
Van Overloop BV kan kunststof waarschuwingsborden leveren 
van goede kwaliteit (zie afbeelding). Deze kunnen jarenlang 
gebruikt worden.  
 

De borden zijn voorzien van gaatjes aan de boven- en onderkant, zodat u ze makkelijk op een 
houten paal kunt schroeven of met een kabelbinder (tiewrap) kan bevestigen. 
 
 
 
 
 
 
  

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


