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Kiemremming in aardappelen na CIPC

Voordelen kiemremming met Royal MH:

• Legt fundament en stevige basis voor een goede kiemremming en zorgt voor stabiliteit en rust in 
de bewaring

• Voorkomt gewichts- en kwaliteitsverlies 
• Vermindert het risico sterk op inwendige kieming
• Verbetert kwaliteit van tafelaardappelen 
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• Royal MH stopt de celdeling, niet de celgroei

• Bij een knolgrootte van 25 mm groot zijn de cellen
aangelegd en is er geen negatief effect op de opbrengst

Kiemremming in aardappelen na CIPC
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Kiemremming in aardappelen na CIPC

Toepassingstijdstip Royal MH

3 – 5 weken voor 
loofdoding

Eerste bladeren verouderen
en verkleuren

80% van de knollen
groter dan 25 mm 

Meeste bloemen zijn
afgevallen
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Resultaat per ras
Sterke kiemremming Royal MH bij de vier behandelde rassen

Royal MH bewaarproef aardappelen WUR Open teelten 2017 – 2018 
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Onbehandeld CIPC                                            Royal MH

Innovator

Nicola 

Resultaat half mei 2018 
uit bewaring
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Onbehandeld CIPC                                    Royal MH

Agria

Fontane

Resultaat half mei 2018 
uit bewaring
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Kiemremming

Doorwas

Aardappelopslag
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Drie vliegen in één klap
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Met inzet Royal MH bespaar je € 105 tot 110 per ha aan kosten kiemremmers
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Nog een vierde …. 

1,4 Sight
Zonder Royal MH €    13,05 per ton
Met Royal MH €    10,88 per ton
Besparing per ton €       2,17 per ton
Besparing per ha €  108,50 per ha

Voorbeeld met kiemremmer 1,4-dimethylnaftaleen;

Zonder Royal MH past je 6 x toe aan 20 ml per ton 
Met Royal MH pas je 2 x 20 ml, 2 x 15 ml en 2 x 10 ml  toe per ton

1,4-dimethylnaftaleen

Voor de kosten van Royal MH en de kostenbesparing per hectare  is uitgegaan van een hectareopbrengst van 50 ton 
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Royal MH bewaarproef WUR Open teelten 2017 - 2018
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Agria Fontane Innovator Nicola Gemiddelde

Resultaat  Royal MH  + BIO 024 (experimentele 
kiemremmer)

Grammen kiem per kg aardappel

CIPC Royal MH/BIO024 (4)

Kiemremming na CIPC

Bio 024  (orange oil)
Bio 024 Argos is een 100% natuurlijke kiemremmer op basis van sinaasappelschilolie. Het middel heeft nog geen toelating in 
Nederland, maar fabrikant UPL verwacht deze toelating voor oogst 2020 rond te hebben. Het middel kan via heet- en 
koudvernevelen worden toepast. Heetvernevelen dient te gebeuren met een temperatuur gecontroleerde fogger. Argos kent geen 
residu en heeft ook geen veiligheidstermijn.


