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HET GEBRUIK VAN KIBMRE^ÏMINGSMIDDBLEN

door
D.Hofstra
(StichtingvoorAardappelbewaring)
Overhetgebruikvankiemremmingsmiddelen isdelaatste
jarennogalhetéénenandergepubliceerd,Ookopditgebied staat
deontwikkelingniet stilenhet isdusnodig,datdoormiddelvar
publiciteit debelanghebbenden "bij"kunnenblijven.
Reedsvlakvóórentijdensdetweede?\rereldoorlogiseen
onderzoekbegonnen,omdoortoepassingvanchemischekiemremmingsmiddelen tekomentoteenverbeterde bewaring.Nudeontwikkelingvandebewaringingebouwenzo'ngrotevluchtheeft
genomen,betekentditnogniet,datgenoemdemiddelenhebbenafgedaan.Hetisechterwelzó,datdebetekenisvandezumiddelen
ineenandervlakiskomenteliggen.
Bijeennaderebeschouwingvande toepassingsmogelijkheden
vankiemremmingsmiddelenmoetonderscheid wordengemaakttussen
poot-enconsumptie-aardappelen.Deuiteindelijke bestemming
brengtmet zichmee,dateengoedbruikbaarmiddelvoorconsumptie
aardappelen,ongeschiktkanzijnvoorpootaardappelen ofandersom.
Inbeidegevallen staatvoorop,datbijgebruikvananti-spruitstoffentijdensdebewaring geenofzoweinigmogelijkkieming
moet optreden. Voorconsumptie-aardappelen ishetvangeenbelang,datdeknollennabehandeling inhet geheelnietmeerwiller
kiemen.Voorpootaardappelen isditechteranders.Tijdensdebewaringmoetdevitaliteitvandepotersbewaard blijvenenin
hetvoorjaarmoetendeknollengemakkelijk totkiemingkunnen
wordengebracht.Ditisechternietdeenigefactor,waarmee
rekeningmoetwordengehouden.Ookeeneventuele smaakbeinvloedingalsgevolgvandebehandelingmeteenkiemremmingsmiddel
isongewenst;vooralbijconsumptie-aardappelen.Hetmiddelmag
verdernietgiftig zijn,waardoorhet eengevaarvoordevolksgezondheid zouopleveren.Ditgeldt indeeersteplaatsvoor
consumptie-aardappelen,hoeweleraltijd eenkansis,datook
restantenvanpootaardappelenindemenselijke ofdierlijke
consumptiekomen.
Als eenkiemremmingsmiddel tevens eenrotwerendewerking
heeft,b.v.tegenfusarium,phytopthoraendergelijkrot,dan
zouditdeaantrekkelijkheid verhogen.Bijenkelemiddelen

iseendergelijkewerkingwelgeconstateerd,voorandere geldt
hettegendeel.Bijdebehandelingvandeverschillende middelen
wordt ditnaderbesproken.
Er zijnthanseengrootaantalmiddelen indehandel,die
naarhunchemische samenstelling alsvolgtkunnenwordeningedeeld;
Ina
phty
lazijnzuremethylesters, afgekort;M.E.N.A.;
IItetrachloornitrobenzeen,
T.C,I,B.;
IIIisopropyl-N-phenylcarbamaat,
I.P.C.;
IV -methyl-naphtyl-methylaether,
M..E.T.E.R.;
Ymaleinehydrazide,
M.H.;
Vanelkdezermiddelenbestaanverschillendemerken,die
indehandel zijngeweestofnogindehandel zijn,n.l„
Groep IAgermine,RhizopbnC , KresivietC , Regulex (thans
Duphar-anti-spruit).
II
IIAAkimex,Conserviet,FusarexenReposine.
II
IIIAAservo,Conservasept,Luxan-antispruit,Neo-Agerm.ine,
Neo-Conserviet,Tuberite,SectonenDupharkiemrem".1
mingsmiddel )
II
IVBelvitanK.
II
VM.H.40,
x)Delaatste 2middelenvandezegroepzijndit jaarvoorhet
eerstindehandel.

-3-

DE BEHANDELING VAN POOTAARDAPPELEN

Voorpootaardappeleniseengoedebewaringvangroot
belang. Indeeersteplaatskunnen"belangrijkedirecteverliezen
ontstaan,zoalsgewichtsverliezen enverliezen doorroten
dergelijke,maardaarnaastkunnennog indirecteverliezenoptredenalsgevolgvanslechte opkomstvanhet opnieuwuitgeplantemateriaal.Zijndepotersbestemdvoordepootgoedteelt,dankaneenminderfraaigewastevensmoeilijkhedenopleverenvoordeveldkeuring,metalsgevolgklasseverlaging.
Deschadehierdoor ontstaankansomsvrijgroot zijn» Inhet
algemeengesprokenmoetdusaanhet uitgangsmateriaal voorde
pootgoedteelthogere eisenwordengestelddanaanhetuitgangsmateriaalvoordeconsumptie-teelt.
Voordepootgoedteeltmoetendeplantenvanafhetbegin
goedwillengroeieneneenregelmatig gewasgeven.Voorde
consumptie-teelt behoeft enigevertraging inhetbeginvande
groeiperiode geendirecte schadetebetekenen.
Zoweluitdepraktijkalsookuithet onderzoekvande
laatste jarenisduidelijkgebleken,datdenormalekuilbewaringinvele opzichtentekort schiet.Ditkomtdesteduidelijker
naarvoren,naarmatemenmet snelkiemende ofzwakkerassente
makenheeft.Bewaring inglazenbewaarplaatsen eningebouwen
metbuitenluchtkoeling betekenteengroteverbetering.
Voorzovernogkuilbewaringwordt toegepastvraagt deze omverbetering.
Bijdehuidige standvanzakenishetnietmogelijkom
detekortkomingenvandekuilbewaring doorgebruikmakingvan. •
eenkiemremmingsmiddelopteheffen.Uitveleproeven isgebleken,datnaeengoedebewaring in.gebouwen eenbeterenregelmatigergev/aswordtverkregendannakuilbewaring, ookwanneer
hierbijkiemremmingsmiddelen zijngebruikt.Toch zijner
enkelemiddelendie,mits opde juistewijzetoegepast,de
kuilbewaring kunnenverbeteren.Ditkomthetduidelijksttot
uiting inzachtevónters,waarin dekuilbewaring slechtverloopt.
Ofkiemremmingsmiddelen naasthulpbijdekuilbewaring,
voorpootaardappelennogandere perspectievenbieden,isonvoldoende bekeken.Gedachtwordt b.v.aanhet gebruikbij
overzeestransport.Dit onderzoekbevindt zichnogineen
beginstadium,zodathieroverweinig positiefsvalttezeggen.

_4Inhetalgemeenkanverschepingvanpootaardappelennaar
overzeese landenhetbestinschepenmetgekoelderuimenplaats
vinden.Dezemogelijkheid isechterlangniet altijdaanwezig.
Wanneerhetvervoer ingewoneruimenmoetgeschieden,waarbij
deaardappelenvierwekenoflangerbijtemperaturenvanboven
de20°Cwordengestuwd,kansterkekieming optreden.Alsdeze
grotendeelswordtvoorkomendooreenkiemremmingsmiddelzou
dateenbelangrijkvoordeel zijn.Dekansopeenvertraagde
opkomstisinlandenmet eensubtropischklimaatmindergroot
daninNederland,omdat bijhogeretemperaturen dekiemremmende
werkingvandevoorpootaardappelenhetmeest inaanmerking
komendemiddelen,afneemt.Zolangeenenanderechternogniet
voldoende isonderzocht,moetmenvoorzichtig zijn.Totde
bruikbaremiddelenvoorpootaardappelenbehorendeonderIIen
IVgenoemde.'
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Indesectorconsumptie-aardappelen isveelbelangstelling
voorkiemremmingsmiddelen enbehandelingvindtopvrijgrote
schaalplaats.
Detoepassingsmogelijkheden zijn,voorzoverthansvalt
tebekijken,bijconsumptie-aardappelen ookgroterdanbij
pootaardappelen.Hierbestaatnietdegrotemoeilijkheid,dat
deaardappelenlaterweernormaalmoetenkiemen.Ondanksde
bewaring ingebouwenmetbuitenluchtkoeling zijnernogverschillende gebruiksmogelijkhedenvoorkiemremmingsmiddelen.
Indeeersteplaatsmoetdekuilbewaringwordenverbeterd.
Doorbehandelingmet eenkiémremmingsmiddelwordtkiemingvoorkomenenbehoeftmendekuilentijdensdewinterniet omte
zetten.
Ookdebewaringbijconsumenten inkeldersendergelijke
laatvaaktewensen over,zodatookhierkiemremmingsmiddelen
kunnenwordengebruikt.Alsbijhet gedeeltevandeaardappelen,
datna 1januarimoetwordengeconsumeerd,eenbehandelingwordt
toegepast,blijven deaardappelentothet eindevanhet seizoen
kiemloos.
Jaarlijkswordenbelangrijkehoeveelheden aardappelen
ongekoeld inschepengetransporteerd.Doordeopslagingebouwen,ishetmogelijk,dattotlaat inhetvoorjaarover
primabewaardeaardappelenwordtbeschikt.Hetbezwaaris
echter,datdezeaardappeleninniet gekoelderuimensterkkunnenspruiten;destemeernaarmatehetlaterinhetvoorjaaris.
Eenbehandelingmet eenkiémremmingsmiddelisdanookzeergewenstenreedsmet succestoegepast.
Bijdeprovianderingvanzeeschepenwordteveneensreeds
gebruikgemaaktvankiemremmingsmiddelen.
Inbewaarplaatsenmetbuitenluchtkoeling isbijeengoede
bediening,gedurendedewinterdekiemingweltevoorkomen.
Echterkanhet zijn,datinhetlatevoorjaarnogkiemingoptreedt.Doordeaardappelenmeteengeringedosisvaneenkiémremmingsmiddeltebehandelenkanditgrotendeelswordenverhinderd.Demoeilijkheid isechter,datmeninhetnajaarniet :
weetwelkepartijenbewaard zullenblijven.Inverbandhiermede
isditvoorjaargeprobeerd omhetpoederviadeventilatiedoor
deaardappelenteblazen.Ditgatbevredigenderesultaten,ten-
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minstealszich.geenofweiniggrond tussendeaardappelen
bevond.Dezemethodeheefthetvoordeel,datmende"behandelingtoepast alsditvoordeaardappelennodigis.Verder
ontlooptmenooksommige"bezwaren,die zijnverbonden aaneen
behandeling directnadeoogst.
Wordenaardappelen ineennietgekoelderuimte opgeslagen
(enbehandeld),danishetwenselijkniethogertestorten
dan+2m.Wordenkuilenmet eenkiemremmingsmiddelbehandeld,
danmoeteenietszwaarderwinterdekwordenaangebracht,omdat
detemperatuur indekuildanlager isdanbijonbehandelde
aardappelen.
Bijhet onderzoekvandehiernatebehandelenmiddelenis
totnogtoenietgebleken,datzijschadelijk zijnvoorde
volksgezondheid.
DE BRUIKBAARHEID EN TOEPASSING VAN ~DT VERSCHILLENDE MIDDELEN.
G-roep I±

Dezemiddelen,dietijdensenkortnadeeerstewereldoorlog zijntoegepast,hebbenthanspractischafgedaan.Voor
eenlangdurige bewaring gevenzeonvoldoenderemming,zodatmen
vaakeentweedebehandelingmoettoepassen.
Voorpootaardappelenhebbendezemiddelenbovendienhet
bezwaar,datmennauitplantenvaakplantenkrijgtmet teweinig
stengels.
Groep^II^
Vandeze groepisEusarexbijpootaardappelenwelhet
meestbeproefdemiddel.Inproeven,waarinEusarexnaa.standere
genoemdemiddelenistoegepast,kwamhetnauitplantenvande
behandelde potersmeestalvrijgoednaarvoren.Dit zalminder
eengevolg zijnvandewerkzamestofvanhetmiddeldanwel
vandedraagstof.Bijallemiddelen isdekiemremminginde
kuilvoldoende.Hetverschilis,datbijhet enemiddelmeer
vanhetpoederopdeknollenachterblijft,alsgevolgvande
verschillende draagstoffen.
Voor zoveronsbekend is,zijnalleenEusarexenReposine
nog indehandelverkrijgbaar.

-7Eusarex^
Eusarexwordttoegediend alseengrijspoedermet yjo
werkzame stof;het isgoed strooibaar.Dehoeveelheidbedraagt
4g-kgper 1000kgaardappelen.Debeste tijdvantoediening
isomstreeks oktober/november.Het isgewenst,datdeaardappelenophetmomentvanbehandelingnognietofnauwelijks zijn
gekiemd.Bijaardappelen,diealvrijsterkzijngekiemd,is
behandeling afteraden.Eveneensishet ongewenstomdeaardappelentevroeginhetnajaar tebepoederen,omdat daninde
kuilnogtehogetemperaturenvoorkomen,waardoorheteffect
vandebehandelingverlorenkangaan.Hetpoedermoetgelijkmatigwordenverdeeld.
Deaanlegvandekuilmoetnauwkeurig geschieden.Inde
eersteplaatsdienendeaardappelen goeddroogtezijnenmoet
dekuilzowordenaangelegd,dathijnietkaninregenen.
M e t allerassenverdragen eenbehandelingmetEusarex
evengoed.BijhetrasEerstelingb.v.zijnderesultatenover
hetalgemeentwijfelachtig.Daarentegen zijnmet Bintjegoede
resultaten teverkrijgen.VooralbijhetrasEigenheimerkomt
het somsvoor,datdekiemennaarbinnengroeien.Hoeweldit
verschijnseluithandelstechnisch oogpuntongewenst is,is
nooiteennadelige invloedhiervanopdelatere ontwikkeling
geconstateerd.
Hetisnoodzakelijk ombehandeldeaardappelen inhet
voorjaartijdiguitdekuiltehaleneninkiembakkengoed
voortekiemen.Hetiswenselijk,datdetemperatuurhierbij
minstenstot 10Cwordt opgevoerd.Wanneerdeaardappelen
nietwordenvoorgekiemd,ontstaatvooralineenkoudvoorjaar
ofwanneer inkoudegrondwordtuitgeplantkansopeenvertraag'
deopkomst.
MetEusarexbehandelde aardappelengevenmeestaleen
ietsgroteraantal stengelsenalsgevolgdaarvanmeerknollen
indepotermaat.Hetmiddelheeft ooknogeenfungicide werking
n.1.tegenfusariumrot.
Reposine.
Ditmiddelkwambijhet onderzoek inwerking enin
chemische samenstelling ongeveerovereenmetFusarex.Met
Reposine zijnechterniet zoveelproevengenomen,zodatwij
onsoverditmiddelminderduidelijkkunnenuitspreken.Het

-8schijnt,datbijdebehandelingmetBeposine,inhetvoorjaar
ietsmeervandestofopdeknollenachterblijftdanbij
Fusarex,Ookblijft dekleurvandeknollenmindermooidanbij
Fusarex-behandeling.
FusarexenReposine zijnnietgeschiktvoordebehandeling
vanconsumptie-aardappelen,omdat zeinvele.gevallen eenduidelijke smaakbeinvloedinggeven.
Behandeling entoetedienenhoeveelheid alsbijPusarex.
GroejD^III^
Dezemiddelenhebbenalleenbetekenisvoorconsumptieaardappelen.Zeremmendekieming zeersterkenlangetijd«
Faeenbehandeling lopendeaardappelenheelmoeilijkuit,hetgeendezemiddelenaldirectongeschiktmaaktvoorpootaardappelei
Voorcohcumptie-aardappelenkunnenze,zowelbijkuilbewaring
alsbijbewaring ingebouwenwordentoegepast.Eenhoeveelheid
fvan2kgvanhetpoederper 1000kgaardappelen isvoldoende.
fHetzelfde geldtvoorbewaringbijconsumenteninkelders.Wanneer
hetpoederwordt gebruikt incombinatiemetbuitenluchtkoeling,
kanmet|à 1kgpertonwordenvolstaan.
Voorhetgebruikvandezemiddelenbij scheepstransport
vanconsumptie-aardappelenhangtdehoeveelheid tegebruiken
poederafvandetijdvanhet jaarenvandereisduur.Overhet
algemeenisvooraardappelen,diev<5ór 1december indehaven
vanbestemmingaankomen,geenbehandelingnodig.Vooraardappelen.
dienadezedatumaankomen,kanmenbeginnenmet 1kgper1000
kgaardappelentoetedienenendezehoeveelheid langzaam opte
voerentot 1^-kg.Voorreizenvan6wekenenlangeris2kgper
1000kgaardappelengewenst.
Ookbijaardappelenbestemdvoor scheepsproviandering iseei
dosisvan2kgpertondebestehoeveelheid.
Voordebehandelingmetdezemiddelen zijnenkele speciale
voorzorgsmaatregelennodig.
a.
Erbestaatgevaar,datinpartijenmetrot(phytopthora
endergelijke)doordebehandeling eenuitbreidingvan
ditrot optreedt. Detebehandelenpartijenmoetendus
ziekte-vrijentevensdroogzijn.
b.
Ookmagmendeaardappelenniet directnahetrooienbehandelen.Alsdeknollennietvoldoendeverkurkt zijn
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c.

treedteensoorthuidirritatie op,die opzijnminstde
knolleneenminderfraaiuiterlijk geeft.De aardappelen
kunnendaaromnietdirectnahetrooienworden"behandeld,
maarmoeteneerstenkelewekentijdhebbenomgoedte
drogeneneenvasterehuidkrijgen.
Erishetafgelopen jaarnogeenanderbezwaarnaar
vorengekomen. Hetisgebleken,datzichnogeenandere
ziekte ("pukkelschurft")doordebehandeling sterkkan
uitbreiden.Deze ziektemoetnietwordenverwardmetgewone schurft;zijlijktnoghetmeest oppoederschurft.
Deze ziekte isteherkennenaankleine donkerepukkels,
die somseenpaarmmdiepinhetvlees gaan.Totnogtoe
isweinigaandachtaandeze ziektebesteed,daarzijvan
geringebetekeniswerd geacht.DoordeP.D.wordtdeze
ziekte thansbestudeerd. Inhetafgelopen jaarisde
ziekte inenkelebehandelde partijengeconstateerd enze
bleekdoordebehandelingniet onbelangrijk tezijnuitgebreid.Demoeilijkheid bijdeze ziekte is,datzepas
tijdensdebewaring zichtbaarwordt. Ditbemoeilijktde
beoordeling ofdeze partijenalofnietkunnenworden
behandeld.
Alshetvermoedenbestaat,datde ziekte indepartijkan
voorkomen,isbehandelingafteraden.
Eengunstige eigenschapvandemiddelenvandeze
groepis,dat zijnaasteengoede kiemremmingdesmaak
zeerweinigbeïnvloeden.Menbehoudtniet diezuivere
aroma,zoalsdatbijeengoedebehandelingmetbuitenluchtkoelingmogelijk is,maartochisdeachteruitgang
inconsumptie-kv\/aliteitbijkuilbewaring geringerbij
behandelde danbijonbehandelde aardappelen. Somsiser
tussendeverschillende handelsmerkenweleenseenverschilinsmaakbeïnvloeding.Het isnogniet duidelijkof
diteengevolg isvandeinwerkingvandewerkzame stof
ofdatdezewordtveroorzaakt dooronzuiverebijmengsels,

Groep_IV_1

BelvitanKiseengeelachtigpoeder,waarvandestrooibaarheid tewensenoverlaat.Hetkan zowelvoorpoot-alsvoor
consumptie-aardappelenwordengebruikt.

-10Bijconsumptie-aardappelenisnooit eenongunstige smaakbeïnvloeding van"betekenisopgemerkt.Eenbezwaarvanditmiddelis,datdekuileninhetvoorjaar tijdigmoetenwordenopgeruimd.Wanneer debuitentemperaturen oplopen,heefthet
middelweinig effectmeerenkaninkorte tijd eenvrijsterke
kieming optreden.Voor consumptie-aardappelen,dietotmeien
junimoetenwordenbewaard,biedendemiddelenvangroepIII
danookmeermogelijkheden.
Anders ishetgesteldmet detoepassingsmogelijkheidbij
pootaardappelen.Dewerking isietsmindereffectief dandie
vanFusarex,maarvoorpootaardappelen,diegedurende dewinter
indekuilwerdenbewaard, iszijnog juistvoldoende.
Dewerkwijze endetijdvantoepassing isbijBelvitanK
overeenkomstig aandiebijFusarex.Doordeminderkrachtige
werkingvanhetmiddeliseennauwkeurige behandeling eneen
zorgvuldige aanlegvandekuilnodig.Wanneer debodem ende
zijkantenvandekuilietsvochtig zijn,ontstaat opdeze
plaatsengemakkelijk kieming.Bijeengoedverzorgde kuilkan
BelvitanKdekieming totbeginmaartvrijgoed inbedwang
houden.Daarnakunnendeaardappeleninkorte tijdvrijsterk
uitlopen.
EvenalsbijFusarex ishet ookbijBelvitanK zeergewenst omhetpootgoed inhetvoorjaargoedvoortekiemen.
Wordt inbeide gevallengoedvoorgekiemd,danzijndeverschilleninopkomst zeergering.Bijonvoldoendevoorkiemenishet
risicobijBelvitanKkleiner danbijFusarex.lochzijernogmaals opgewezen,datbehandelingvanpootaardappelenmet
één vandezemiddelenbeslist isafteraden,alsniet ofweinig
wordtvoorgekiemd.
Ookwordenmomenteelbehandelde aardappelennietdoorde
N.A.K.geplombeerd,hetgeenbegrijpelijk is,daarmennietvan
tevorenweetwelkehunbestemming zalzijn.Menkandezemiddelendusalleengebruikenvoorpootgoed,dat ophet eigenbedrijf
wordtuitgeplant.
-i

Per 1000kgaardappelenmoet+1/4-1-g-kgBelvitanK
wordengebruikt.
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MethetM.H.40zijnenkele proefjesverricht,waaruit
alsvoorlopige conclusie isgebleken,datditmiddelnog
weinigbelovendis.
Debehandelingvindtplaatsophetgewas.Ditmoet
enkelewekenvóórhetafstervenwordenbespotenmet 5-7-g-kg
M.H.40perha. Dehoeveelheid teverspuitenwaterishierbij
+ 750tot10001perha.Heteerstebezwaarisal,dathetvrij
moeilijk isomde juistedatumvantoedieningvasttestellen.
Wordt telaatgespoten,danheefthetmiddel onvoldoendeeffect
wantdestofmoet eerstdoorhetbladwordenopgenomenendaarn
nadeknollenwordengetransporteerd.Wordt tevroeggespoten,
danlooptmenkansopeenopbrengstderving eneenongunstige
beïnvloedingvandeknolvorm.
Voorpootgoed ishetmiddelongeschikt. Indeeerste
plaatsisnaeenbespuitinghetgewasmoeilijktebeoordelenop
b.v.bladrol enookgevendeknollenvaakgeennormalekiemen,
maarbloemkoolachtige uitwassenopdeogen.
OokYoorconsumptie-aardappelenzijnderesultatenniet
hoopgevend.Opgevallenis,dat ondanksnauwkeurige toediening
tochnog eenkleinpercentagevandeknollensterkgaatuitlopen.Ookisopgemerkt,datsomsbijknollen,dieweinig
kiemden,tocheenvrijsterkeachteruitgangvandeknollenoptrad (taaiworden).Buitenlandse onderzoekershebben zelfsgevonden,datdegewichtsverliezenvandebehandeldeknollenhoge
warendandievanonbehandelde.
Eenpractischbezwaarisnog,datmendebehandeling
reedstijdensdegroeivanhetgewasmoetuitvoeren zonderdat
menweetofdeaardappelendirect zullenwordenverkochtof
datzenog enigetijd zullenwordenbewaard.

NOGMAALSKIEMREMMINGSMIDDELENBIJDEAARDAPPELBEWARING,
D.Hofstra
(StichtingvoorAardappelbewaring,Wageningen)

Naaraanleidingvanhetopruime schaaltoepassenvan
kiemremmingsmiddelendezeherfstwillenwijinaansluiting
ophetuitvoerige artikel overditonderwerp,datmediooktober inditblad isverschenen,.enkele puntennogmaalsonder
deaandachtbrengen.
Hetbetrefthierallereerst deomstandigheid,datsommigeknolziektenbijhetgebruikvanI.P.C.-middelenbijzondere
aandachtvragen.Verderbereikten onsvelevragenoverde
nieuwe techniekvanhet doorblazenvanpoeder inluchtgekoeldebewaarplaatsen.
Knolziekten.
Wanneerrotindepartijvoorkomtbestaat ergevaar,
datzichditonderinvloedvandebehandelinguitbreidt.
Dit isdestemeerhetgevalwanneerdeomstandighedengunstigzijnvooruitbreiding,metname devochtigheid.
1.Phytophthora isinhetnajaardevoornaamste oorzaak
waardoorrotkanoptreden.Somskantijdenshetrooien
nog eensterke infectie plaatsvinden. Inbewaarplaatsen
metbuitenluchtkoeling zullendeziekeknollengaanopdrogen.Innietgeventileerde ruimtenenkuilenisdit
echterveelminderhetgeval.Hierzalmendanookde
meesteuitbreidingvanhetrotkunnenverwachten.Al
naargelang deomstandigheden verlopener±.2-6 weken
voordat deaardappelenuitgeziekt zijn.Zoverloopt in
hetlatenajaar,wanneer detemperaturen lager zijn,he
uitziekenlangzamerdanindezomer.
Wordt overwogen omdeaardappelentebehandelenen
erkomt ziekindepartijvoor,danishetnoodzakelijk
datdepartijeerstuitgeziekt endroog isendatpas
naverwijderingvandeziekeknollenhetkiemremmingsmiddelwordt toegediend.
Voorkuilenisnodig,datdezegoedwordenaangelegdennietkunneninregenen.Juistvanuit plaatsen
waardoorhet inregenenrot isontstaan,ishetgevaar
vooruitbreiding hetgrootst.

- 22.Eenknolziekte die delaatste jarenookinonslandbekend isgeworden,dez.g. pukkelschurft (Oosporapustulans),kwaminEngeland meervoor inmetI.P.C.-middelenbehandelde kuilendaninonbehandelde.Hetzelfdewerd
ookinonslandbijenkeleproefkuilengeconstateerd.De
ziekte treedt optijdensdebewaring endoetzichmeestal
voorindevormvandonkere totzwartepukkels ofplekjes.
Deaantasting dringt enkelemillimetersdiepinhetvlees
door,zodatnaschillennogdonkere plekjes ophetvlees
zichtbaarblijven.Bijzwareaantasting lopendeplekjes
somsinelkaarover.Hetverschijnselveroorzaakt echter
geenrotting.Dikwijlszijnookdeogenaangetast,die
daarnanietmeeruitlopen.Vermoedelijkvindt debesmettingplaatsindegrond.Tijdenshetrooienechteris
meestalnietsvandeaantasting tezien.
Ofschoonpukkelschurft inonslandnognietveel
werd aangetroffen,zijnopderivierkleigronden enkele
vrijernstige
gevallengeconstateerd. Ookop
zandgrond isdeze ziekteniet onbekend.Enigevoorzichtigheid isdaaromwelopzijnplaats.InEngeland zijn
omdezeredenzelfsdeI.P.C.-middelenuitdehandelgenomen.
3.BijhetgebruikvanI.P.C.-middelenjnoetmenvoortsbedacht zijnophetverschijn&elvanhuidirritatie.Men
vindt dezehuidirritatie indevormvanblaarachtige
verkurkingenbijversgerooide,nognietgeheeluitgerijpt© knollen.De schilisbijzulke knollennogzeer
dunenonverkurkt enbiedtnog onvoldoende weerstand
tegendeinwerkingvanhetmiddel.Vooralookopontvellingen treftmen deblarenaan.Tervoorkomingvan
dit schoonheidsgebrekmoetmetdetoedieningvanhet
I.P.C.-poederduswordengewacht totdatde schilgoed
isverkurktendeverwondingen zijngenezen.Dit iseen
paarwekennahetrooienhetgeval.
Hetdoorblazenvaneenkiemremmingsmiddelinluchtgekoelde
bewaarplaatsen.
Inhetvoorgaande artikelisreedsopdezemogelijkheid
gewezenvoorzeerlangebewaringvanaardappelen.De praktijk
heefthieruiteraard grotebelangstellingvoor.Inhetvorige
seizoenwerdenmetdezemethode bijeenpartijschone endroge

-3aardappelengoederesultatenverkregen. Ofdezewerkwijze ook
bruikbaar isvoorpartijen,waarinveelgrondvoorkomt,moet
nogwordenafgewacht.
Het inblazenvanhetpoedergeschiedtalsvolgt:Inde
boxofcelmet detebehandelenaardappelenwordt deluchtcirculatie op "intern"gesteld.Bijz.g. "open"boxenmoethet
gedeelte tussen schotwerkenplafondmetbehulpvanplankenof
board zorgvuldigvandeaangrenzende boxenenvanhetmiddenpad
voordenafgesloten.Hetpoederwordtnuindekokervoor"interneluchtcirculatie"verstoven,waarhetindeluchtstroomwordt
opgenomenenindeaardappelhoopwordtverdeeld.Hetverstuiven
geschiedtmeteenhand-ofeenmotorverstuiver,waarvandeuitmondingdooreendaartoe gemaakte opening indeinterneventilatiekokerwordt gestoken.Menstaatdusmet deverstuiverbuitendecel.Hetverstuivenmoet langzaamenzeerregelmatiggeschieden.Bijeenmotorverstuiver,diehierbijhetbesteresultaatgeeft,moetb.v.nietmeerdan 20-30kgperuurwordenverstoven.Afhankelijkvan deplaatsvandeventilatorwordthet
poederaan.dezuig-ofaandeperszijde verstoven.Verstuiven
aandezuigzijde geeft eenbeteremengingmetdeluchtstroom.
Voornietgeslotenmotoren isditechterminderaanbevelingswaardig,inelkgevalmoet deventilatornahetverstuiven
grondigworden schoongemaakt,waarvoordemontage noodzakelijk
kanzijn.
Pertonaardappelenwordt 1kgpoederverstoven.Zodrahet
verstuiven gereed is,wordtmethet internventilerengestopt.
Menlaatdepartijaardappelendaneerst enigedagenzitten,
zodathetpoederzichaandeknollenkanhechten,alvorensweer
normaalmetbuitenlucht wordt geventileerd. Hetisvanbelang,
dat deluchtkanalengoed schoonzijnendat zichhieringeen
uitsteekselsbevinden,daaranders eentegrote hoeveelheid
poeder indekanalenachterblijft. Ookmoethetkanaalgoed
droog zijn.Ermoet opwordengelet,datzichtijdenshetverstuivengeenProduktenindebuurtbevinden,diehiervanschade
zoudenkunnenondervinden,b.v.pootaardappelen.
Voorlopigbevelenwijalleenaandezemethode teproberen
bijschoneaardappelen.Vanzelfsprekendheeft debehandeling
alleenzinalsvast staat,datdebetreffendepartijlanger
moetwordenbewaard danmetluchtkoeling mogelijk ia.Debehandeling zaldanookmeestalpasinhetvroegevoorjaarbehoeventewordenuitgevoerd,echtervóórdat deaardappelen
gaankiemen.

