
ITCAN 
SL270® 
itcan SL270® is een vloeibare groeiregulator 
op basis van 270 g/l maleïnehydrazide. 
Beperkt doorwas in aardappelgewassen, 
voorkomt aardappelopslag in volggewassen 
en remt de kieming/spruitvorming van 
aardappelen, zaaiuien, zilveruien, picklers, 
tweedejaars plantuien, sjalotten en knoflook 
tijdens de bewaring. 

Behandeling aardappelen
Wat zijn de voordelen van itcan SL270 in aardappelen?

Beperken van doorwas
    Beperkt de vorming van nieuwe uitlopers en secundaire 

knollen op reeds gevormde knollen in periodes met 

hoge temperaturen in het gewas en in de bodem 

(vaak gepaard gaande met droogte)

    Hogere netto-opbrengst

    Lagere verwerkingskosten

Kiemremming tijdens de bewaring
    Voorkomt schilbrand

    Beperkt inwendige spruitvorming

    Beperkt gewichtsverlies

    Werkingsduur van 3 tot 4 maanden effectief

Beperken aardappelopslag in volggewassen
    Houdt het vruchtwisselingsschema in stand 

    Beperkt ziektedruk en besmettingsgevaar van  

bijvoorbeeld Phytophthora

    Beperkt vermeerderingsmogelijkheden van aaltjes

    Tot 80% opslagbeperking mogelijk 

Advies toepassing itcan SL270  
in aardappelen

Gewasstadium
    Toepassen tot uiterlijk 5 weken vóór de loofvernieti-

gingsdatum! 

    Teeltdoel ‘grof’: indien 80% van de knollen in de maat 

> 35/40 mm zijn gegroeid

    Teeltdoel ‘fijn’: indien 80% van de knollen  

in de maat > 25/30 mm zijn gegroeid

Gewascondities
    Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas

    Groeizame omstandigheden 

• Temperatuur < 25oC 

• Relatieve luchtvochtigheid > 50% 

• Voldoende vocht in de rug

    24 uur droog na toepassing 

Dosering
    11 liter Itcan SL270 per ha gespoten met voldoende 

water (400 – 600 liter water)

    Voeg GEEN hulpstof toe! 

Kwaliteit beweegt ons!

80% van de knollen in de juiste maat



Behandeling uien, sjalotten en 
knoflook
Wat zijn de voordelen van itcan SL270 in uien, sjalotten 

en knoflook?

Beperken spruitvorming tijdens bewaring
    Maakt langere bewaring mogelijk, waardoor meer zelf-

sturing over afzetmoment

   Behoud kwaliteit en hardheid in bewaring

   Minder bewaarverlies

Advies toepassing itcan SL270
in uien, sjalotten en knoflook 

Gewasstadium
   Als loof begint te strijken: vuistregel = 10% gestreken

   Indien bol/nek verhouding > 3,5:1 

    Het gewicht van de bladloze rokken t.o.v. de totale ui 

(zonder wortels en loof) moet minimaal 15% zijn

Gewascondities
   Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas

    Groeizame en warme omstandigheden 

• Temperatuur ca. 25oC  

• RV> 50% 

   24 uur droog na toepassing 

Dosering
    8,9 liter itcan SL270 per ha gespoten met voldoende 

water (minimaal 500 liter/ha)

    Voeg 75 ml Prolong XP per 100 liter water toe om de 

opname te bevorderen en daarmee het effect te  

versterken
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Strijkende uien

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 

Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Dé vloeibare spruitremmer  
voor gewasbehandeling in  
aardappelen & uien!

Zéér gemakkelijk uit te 
schenken en te doseren!


