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*MH is de afkorting van maleïnehydrazide en de werkzame stof
van de middelen Fazor 60SG, Itcan SL270, Himalaya en MagnaSL
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Alles wat je moet
weten over MH*
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MH moet door het bladapparaat
worden opgenomen en via de sap
stroom komt er dan uiteindelijk een
voldoende gehalte maleïnehydrazide in
de knol terecht. Ideaal is een waarde
van 10 ppm.

Dit jaar kun je doorwas terugvinden
bij het ras Bintje en in mindere mate
bij Markies.
minder snel, wat meer kansen biedt
voor de primaire knollen. Ook het percentage glazige knollen vermindert na
een behandeling met MH.
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Waarom is MH zo belangrijk?
Er zijn drie redenen om MH te gebruiken: reduceren van doorwas, reduceren
of uitstellen van kieming tijdens het
inschuren en reduceren van aardappelopslag. In ons land was de aanwezigheid van doorwas het belangrijkste criterium om MH te gebruiken. In onze
buurlanden daarentegen stond kiemremming tijdens de bewaring voorop.
Nu de preventieve toepassing met CIPC
tijdens het inschuren is weggevallen, is
een gewasbehandeling met MH nu
plots de eerste preventieve maatregel
om aardappelen de eerste weken van de
bewaring rustig te houden. In de uienteelt is een gewasbehandeling met MH
al decennialang de enige maatregel
tegen uitlopen van uien in de loods.
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Maleïnehydrazide (MH) is een systemisch middel dat via een gezond bladapparaat in een voldoende concentratie in de knollen moet terechtkomen.
Bij zo’n voldoende concentratie wordt
de kieming van de knollen afgeremd,
waardoor kiemen en doorwasknollen
niet verder uitgroeien. De (na)werking
van MH kan enkele maanden aanhouden. Hierdoor zijn de knollen met een
voldoende opgenomen concentratie
minder kiemlustig. Een bespuiting met
MH is dus een goede optie om aardappelen voor een korte bewaring kiemvrij
te houden. Een vroege ‘gasbeurt’ kan
dus met enkele weken worden uitgesteld. Uiteindelijk is de vitaliteit van

het gewas doorslaggevend voor een
goede opname van het middel.
Telers die met MH willen behandelen,
hebben vaak vele vragen over het juiste
gebruik ervan of het ideale moment
van behandelen. Daarom geven we in
dit artikel een antwoord op de meest
gestelde vragen.
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Maleïnehydrazide in het kort
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We verliezen steeds meer middelen. In de aardappelteelt zal het
verdwijnen van de loofdoder Reglone en de kiemremmer CIPC de
klassieke behandelingsschema’s grondig wijzigen. Maar de grootste
uitdaging wordt ongetwijfeld de bewaring van aardappelen. In dit
artikel focussen we vooral op het belang van maleïnehydrazide
(MH), want dat wordt voor wie aardappelen tijdelijk of langdurig wil
bewaren de nieuwe standaard.

Is er doorwas dit jaar?
Momenteel vinden we alleen symptomen van doorwas in Bintje. Toch is dit
niet op alle percelen het geval. Jaren
geleden was de aanwezigheid van
doorwas de belangrijkste reden om
MH toe te passen. Na een bespuiting
met MH valt de uitgroei van secundaire knollen stil en kunnen de primaire knollen verder uitgroeien. Ook
kleine knolletjes groeien via zijstengels

Mag je MH mengen met
plaagbestrijding?
MH is een systemisch middel dat via
het blad in de plant moet worden opgenomen. Als MH met een fungicide
wordt gemengd, kan een deel van de
actieve stof blijven ‘vastzitten’ in de
fungicidenfilm. De meeste fungiciden
zijn ofwel een WG-formulering
(Dequiman MZ WG, Profilux 725 WG,
Valbon, Unikat Pro …) ofwel een SCformulering (Infinito, Presidium …).
Deze formuleringsvormen blijven als
een tijdelijk ‘depot’ op het blad liggen
en verminderen dus de penetratie van
MH. Er is één uitzondering: Ranman
Top bevat uitvloeiers die net de opname
van MH verbeteren. Goed nieuws dus,
want vandaag MH spuiten en morgen
dan een plaagbehandeling uitvoeren, is
voor vele aardappeltelers niet haalbaar.
Wat is het ideale moment om te
behandelen?
Het duurt ongeveer twee weken vooraleer er een voldoende MH-gehalte in
de knol is terechtgekomen. Uit voorzorg reken je best drie weken. De volgende foto’s tonen een beeld van de
mogelijke veldsituaties. Het spreekt
voor zich dat een al deels afgestorven
loofmassa (zie foto 1) onvoldoende ->
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Op welk tijdstip van de dag behandel
je het best?
De opname van MH staat centraal. Bij
zeer zonnig en warm weer is het aanbevolen om ’s morgensvroeg te behandelen. Bladeren mogen geenszins een tijdelijk verwelkt beeld tonen, want dan is
er logischerwijze geen of onvoldoende
opname. Bij overtrokken weer met aangename temperaturen kun je wel overdag behandelen, al hou je toch best
rekening met de relatieve luchtvochtigheid (RV). Net als bij vele andere systemische middelen is een RV van 70% of
meer ideaal voor een goede opname van
de middelen, zo dus ook van MH.
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Te laat voor MH

die straks ook de algemene bewaring in
het gedrang brengen, hebben vaak eveneens een lagere opbrengst tot gevolg. Op
groeikrachtige rassen zoals Fontane en
Challenger geeft een MH-toepassing
zelden een lagere opbrengst. In het
doorwasjaar 2018 was de knolopbrengst
in Fontane na een MH-toepassing zelfs
wat hoger, omdat het loof in onbehandelde percelen bleef doorgroeien ten
koste van de knolproductie …
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De verschillende actuele
veldsituaties

2

Is er opbrengstderving na MH?
Veel telers staan of stonden nogal weigerachtig tegenover het gebruik van MH
in aardappelen. Dit heeft alles te maken
met de negatieve reputatie of verhalen
over een minderopbrengst na het
gebruik van MH, voornamelijk in het ras
Bintje. Na een toepassing zien we vaak
dat het loof op zwak groeiende rassen
wordt geremd. De symptomen zijn te
zien als een bladmisvorming en verkleuring in de nieuwe topscheuten. De
symptomen in de topscheuten zullen
meer uitgesproken zijn als het na de
toepassing terug droog en warm wordt.
Bij Bintje is het inderdaad mogelijk dat
de opbrengst na de toepassing in een
beperkte mate wordt gedrukt, maar dit
wordt altijd gecompenseerd door een
betere bewaarkwaliteit. Glazige knollen
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MH-behandeling niet
meer uitstellen
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Ideale moment om MH
toe te passen
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MH-behandeling kun je nog
wat uitstellen

opnamecapaciteit heeft. Vooral percelen op zandgrond verliezen nu ook snel
hun vitaliteit (foto 2). Op deze percelen
kun je een MH-behandeling best niet
meer uitstellen. Foto 3 toont het ideale
moment om MH te spuiten. Op percelen met nog heel veel bloemen (foto 4)
kun je een behandeling best nog even
uitstellen. Deze percelen zullen het ook
niet zo snel laten afweten bij een volgende warme periode …
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De symptomen na een MH-toepassing
zijn te zien als een bladmisvorming en
verkleuring in de nieuwe topscheuten.
Op sommige rassen is er een geelrode
verkleuring, bij andere rassen een paars
rode verkleuring en lijken de symptomen
op een aantasting door de toprolluis.

Je controleert best de maatsortering voor
je MH toepast. Als 80% van de knollen
een maatsortering van 35 mm heeft, kun
je eigenlijk niets verkeerds doen.
Kun je te vroeg behandelen?
Als 80% van de knollen een maatsortering van 35 mm heeft, kun je eigenlijk
niets verkeerds doen. Na vele proefrooiïngen zien we in bijna alle percelen
en rassen een maatsortering die voldoende grof is om zonder risico MH toe
te passen, dit in tegenstelling met
andere jaren toen we soms lang twijfelden of de knollen niet te klein waren …
Kunnen adjuvanten de werking van
MH verbeteren?
Zoals hierboven vermeld, is Ranman
Top de enige mengpartner die opname
van MH zou kunnen verbeteren. Bladvoeding toevoegen voor een verbeterde
opname is voorlopig af te raden.
Hoe lang kun je aardappelen bewaren
na een MH-toepassing zonder een
bijkomende behandeling?
Bij een voldoende MH-concentratie
in de knol wordt de kieming van de
knollen tijdelijk afgeremd. De (na-)
werking van MH kan enkele maanden
aanhouden, maar hiervoor is het MH-
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In welke mate reduceert MH
aardappelopslag?
De winters worden steeds zachter en
knollen die op het veld achterblijven,
worden door vorst niet of onvoldoende
afgedood. Ook de verplichting om
groenbedekkers te zaaien, verhoogt de
kans dat overgebleven aardappelknollen niet kapotvriezen. Dit hebben we
opnieuw gemerkt aan de vele opslagplanten in zowat alle gewassen. Hoewel je in vele gewassen aardappelopslag kunt onderdrukken, is er van een
echte bestrijding nooit sprake.
Momenteel – door het uitblijven van
de plaag – hebben alle eerder onderdrukte planten zich kunnen herstellen
en nu zie je opnieuw de ernst van aardappelopslag. MH reduceert het aantal
opslagplanten het volgende jaar. n

In bijna alle teelten kregen we in het
voorjaar te maken met opslag van
aardappelen; soms op percelen waar
al twee jaar geen aardappelen meer
verbouwd werden.

opeenvolgende gasbeurten worden
de kiemen telkens geremd of afgebrand. Als in het late voorjaar de
loods begint op te warmen, worden
de aardappelen uiteraard ‘wakker’ en
de lust om te kiemen ‘vecht’ met het
remmende effect van de gebruikte
kiemremmers. Het gevolg daarvan
is een naar binnen groeiende kiem
(foto linksonder) en in het meest
extreme geval barst de aardappel
open met enkele kiemen (foto
rechtsonder). Afgelopen bewaarseizoen hebben we de eerste symptomen van inwendige kieming pas
opgemerkt vanaf mei. Op gevoelige
rassen zoals Innovator komen deze
gevreesde symptomen vaak veel
vroeger voor.
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De kans is groot dat we met dit
beeld van inwendige kiemen of
‘binnenschot’(zie foto’s hieronder)
de volgende jaren meer zullen worden geconfronteerd, vooral in partijen die lang moeten worden
bewaard. Bij inwendige kiemen
groeit de kieming in de aardappel
in plaats van erop. Inwendige kiemen bij aardappelen bestemd voor
industriële verwerking leiden tot
extra verliezen; soms wordt een
partij zelfs waardeloos.
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gehalte in de knol uiteindelijk doorslaggevend. We gaan er toch van uit
dat behandelde aardappelen hun
kiemrust kunnen behouden tot
Nieuwjaar. Soms enkele weken langer,
soms enkele weken eerder.
Ook het tijdstip van rooien en de temperatuur in het najaar zijn belangrijke factoren om een kieming af te remmen of te
induceren. Na MH kan een eerste ‘gasbeurt’ sowieso met enkele weken worden uitgesteld. Afgelopen jaar hebben
we ook ervaren dat met MH behandelde
aardappelen minder af te rekenen hadden met interne kieming, een fenomeen
dat binnenkort een groot gevaar betekent voor lang te bewaren aardappelen.

Kiemlustige knollen ontstaan na
een groeiperiode met hoge temperaturen, zoals het voorbije jaar. Deze
kiemen kunnen optreden als je te
laat start met gassen, het gassen niet
vaak genoeg herhaald wordt en de
bewaartemperaturen te hoog oplopen. Deze interne kieming is afgelopen bewaarseizoen pas zichtbaar
geworden vanaf juni, dus op het
einde van het bewaarseizoen. Door

Hoe voorkomen?
Het voorbije bewaarseizoen begonnen de pas gerooide aardappelen al
twee weken na het inschuren te
kiemen en was de voorwaarde om
te starten op aardappelen zonder
kiemen niet mogelijk. Een behandeling met MH op het veld zorgt
ervoor dat aardappelen tijdens of
kort na het inschuren niet onmiddellijk beginnen te kiemen en dat
een eerste cruciale gasbeurt kan
worden toegepast op aardappelknollen die nog geen kiemen hebben. Het interval tussen diverse
gasbeurten kort houden, is dan ook
heel belangrijk. Je kunt je slaagkansen nog eens verhogen als je
beschikt over een mechanische
koeleenheid. Mechanisch koelen is
een uitstekende methode voor het
bewaren van aardappelen. Hiermee
zorg je altijd voor een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de bewaring, wat de kwaliteit
van de aardappelen ten goede
komt. De aardappel ontkiemt dan
minder snel en behoudt zijn
omvang en gewicht. n
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