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Tijdens de studiedag van het PCA in Oudenaarde gingen meerdere sprekers in op de
acute bewaarproblemen van het voorbije najaar. – Patrick Dieleman
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Harold Buijsse, directeur van klimaat
specialist Climanova uit Eede (ZeeuwsVlaanderen) putte uit zijn ervaringen van
het voorbije najaar: “De droge start van het
aardappelseizoen maakte dat er weinig
celdeling was. Nadien zorgde de vochtige
tweede helft van het groeiseizoen ervoor
dat die cellen flink groeiden. Door het
goede weer werd het product droog
ingeschuurd. Er was niet meteen een
reden om te drogen, en iedereen was
gerust.”

Te hoge temperatuur
“Niemand trok met zijn thermometer naar
het veld om daar vast te stellen dat de
bodemtemperatuur te hoog was waardoor
de loonwerker moest stoppen met rooien”,
vervolgt Buijsse. “In Nederland heerste
daarover een spanningsveld, maar dat was
minder het geval in België. Wellicht kwam
dit omdat het probleem minder bekend
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was. De warmte tijdens de oogst en de
eerste dagen van de bewaring (de temperatuur was gemiddeld 19 °C overdag en
10 °C ’s nachts) heeft er – in combinatie
met het gebrek aan ventilatie – toe geleid
dat heel wat partijen meerdere dagen een
temperatuur van 19 tot zelfs 21 °C hadden.

Boven de 18 °C is er een
stijging van de activiteit van
schimmels en bacteriën.

Boven de 18 °C is er een flinke stijging van
de activiteit van schimmels en bacteriën.
In sommige schuren heeft de dwarsventilatie zijn waarde bewezen. In veel bewaarloodsen waar in de lengte geventileerd

wordt, is men pas beginnen ventileren
nadat de cel volledig vol lag.” Andere
oorzaken voor het rotten waren volgens
Buijsse het gevoelige en beschadigde
product als gevolg van alle seizoens
invloeden samen. Bij door vocht verzwakte
knollen kwam geregeld een secundaire
infectie door melkzuurschimmels voor.
Bovendien waren veel percelen geïnfecteerd door erwinia. “Erwinia houdt van
hoge temperaturen. Enkele rotte knollen
per hectare kunnen al een groot deel van
de oogst besmetten. “Slechte partijen
moet je behandelen zoals uien”, weet
Buijsse. “Die moet je ook de eerste 2 tot
3 weken goed krijgen, wil je ze kunnen
bewaren.”
De aardappelen ademen door poriën, de
lenticellen. Dit zijn ideale invalspoorten
voor infecties. Ze sluiten onder de 15 °C,
dus is het koelen geblazen. Ook rooi
beschadigingen houden een risico op
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Waarom de aardappelen
slecht bewaarden

waarin zich waterdamp bevindt, worden
weergegeven in het Mollierdiagram.
Hieruit kan je aflezen hoeveel vocht lucht
met een bepaalde temperatuur en
relatieve vochtigheid nog kan opnemen.

Koelen en bewaren
Na de wondheling mag men geleidelijk
laten afkoelen tot de gewenste temperatuur. Voor tafelaardappelen is dit bijvoorbeeld 4,5 °C. Omdat tijdens het koelen
temperatuurverschillen ontstaan in de
partij moet intern geventileerd worden.
Wanneer een kwartier om de 6 uur niet
voldoende is, kan je de ventilatieduur wat
verlengen. De bewaartemperatuur en de
relatieve vochtigheid moeten zo veel
mogelijk constant gehouden worden.
Daarom moet geventileerd worden met
voldoende koude en vochtige lucht. Dat
moet de natuurlijke opwarming van het
product compenseren, maar de ventilatielucht mag nooit kouder zijn dan de
minimumproducttemperatuur. Om de
toevoer van voldoende zuurstof te
verzekeren, adviseerde Buijsse het
voorbije najaar om de openingen voor het
vergassen open te laten. Condensatie
boven het product kan vermeden worden
met natuurlijke en/of interne ventilatie.
Buijsse illustreerde met foto’s de mogelijkheden van ijswaterkoeling. “Dat maakt
het mogelijk om met slechte partijen
tafelaardappelen toch goede resultaten te
behalen.”
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infectie in. “Wondheling vindt plaats
tussen 15 en 18 °C, maar bij rot moet je
eerst drogen. Eerst drogen, daarna pas
wondhelen, dus net zoals wanneer je zelf
een wonde hebt.”

Buitenlucht met een temperatuur die
lager is dan die van het product werkt
altijd drogend, behalve bij mist. Met het
Mollierdiagram kan je aflezen of buitenlucht die warmer is dan het product nog
vocht kan opnemen. De aardappelen zijn
droog genoeg wanneer ze tot op een
diepte van 30 tot 40 cm in de hoop
winddroog zijn. “De bovenste laag van
20 cm ziet er doorgaans goed uit, omdat
die vaak natuurlijke tocht krijgt. Het is
pas wanneer ook de aardappelen op een
0,5 m of dieper goed zijn, dat je gerust
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Harold licht toe dat het product eerst
voldoende moet afgehard zijn, vooraleer
het kan geoogst worden. De bodemtemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C, ideaal is
15 °C. Bij het inschuren, is het belangrijk
dat de aardappelen en de meegebrachte
grond gelijkmatig verdeeld worden. De
storthoogte mag maximaal 4 m zijn.
Kistenbewaring is een goed alternatief.
Bij het drogen is het belangrijk dat er snel
gedroogd wordt om zilverschurft te
voorkomen. Gezonde partijen die nat zijn,
en zeker ook partijen met zieke knollen,
moeten onmiddellijk gedroogd worden.
Om wondheling mogelijk te maken, moet
de minimumtemperatuur van de buitenlucht 10 °C zijn. 18 °C is de maximum
temperatuur om infecties te voorkomen.
“Klanten die onmiddellijk ventileerden,
hadden nadien het minst problemen. Een
klant zette zelfs zijn kachels in om met de
opgewarmde lucht meer vocht te kunnen
afvoeren. Gelijktijdig stond ook de koeling
aan om de temperatuur constant te
houden. We hebben in het najaar enorm
veel met interne ventilatie gewerkt.
Daardoor werd het vocht verdeeld over de
partijen. Wanneer de buitentemperatuur
gunstig was, werd lucht binnen genomen.”
Het drogend effect is een samenspel
tussen temperatuur en vochtigheid van
de lucht. De eigenschappen van lucht
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Oogsten en inschuren

Bo

Volgens Harold Buijsse (hier in een door hem ingerichte loods) begonnen veel bewaarproblemen
doordat de aardappelen te warm binnenkwamen.

De aardappelen zijn droog
genoeg als ze tot op 30 tot
40 cm diepte winddroog zijn.

kan zijn. Ik heb bij veel klanten gevraagd
om de rotte aardappelen te laten liggen,
zodat we konden opvolgen hoe het rot
zich ontwikkelde.”
Nadien kan de wondheling bevorderd
worden. Dit werkt preventief tegen
besmettingen en beperkt gewichtsverliezen. Gedurende ongeveer 2 weken wordt
de ventilatie beperkt tot 1 à 2 maal enkele
minuten ventileren om CO2 af te voeren.
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Johan Van Vaerenbergh ziet bacterieaantastingen vooral als een mechanisatiekwaal. Dat
maakt preventie mogelijk.

Gezondheidsproblemen
Johan Van Vaerenbergh van het ILVO stond
stil bij de bacterieziektes die in het najaar
veelvuldig voorkwamen. “De bacteriën die
vroeger allemaal erwinia genoemd
werden, worden sinds 2004 onderverdeeld
akkerbouw | aardappelen • 23

Bij een onderzoek van 35 monsters uit
bewaarcellen in Henegouwen bleek dat
deze vooral door pectobacterium in
combinatie met een schimmel, en in
tweede instantie door pectobacterium
alleen waren aangetast.
Zowel pectobacterium als dickeya hebben
de eigenschap dat ze de pectine – het
cement tussen de plantencellen – oplossen. Dit veroorzaakt de grote hoeveelheden vocht wanneer een aantasting zich
kan doorzetten. Ze zijn ook facultatief
anaeroob. Wanneer er te weinig zuurstof
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Geleerd uit onderzoek

is, schakelen ze over naar een anaeroob
systeem op basis van stikstof.
Uit allerlei onderzoek kunnen enkele
goede praktijken afgeleid worden.
Ontsmetting van het pootgoed bleek niet
effectief. Het gaf zelfs aanleiding tot meer
rot. Bacterieziektes zijn een mechanisatiekwaal. Een propere stortbak gebruiken en
het pootgoed kort laten voorkiemen werkt
preventief. Als de kiemen afbreken, krijg je
versmering. In een proef met 99 gezonde
en één zieke pootaardappel per partij
bleek de partij op een bodem behandeld
met Humifirst minder rot en meer
opbrengst te geven. Beregening met
oppervlaktewater kan ook een bron van
besmetting zijn, omdat pectobacterium
kan overleven op bitterzoet en waterkers.
Ook de gewasrotatie heeft invloed. In een
partij geplant na maïs kwam bijna 10 keer
meer rot voor dan bij aardappelen na
tarwe. In laboratoriumomstandigheden is
er een significant effect van het toedienen

nd

(geotrichum). Die laatste werd vorig
najaar spijtig genoeg in veel bewaarcellen
waargenomen.
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in dickeya en pectobacterium. In 2008
werd een nieuwe variant van Pectobacterium carotovorum waargenomen. Deze
veroorzaakt zwartbenigheid en tast de
nieuwe knollen aan. Sinds enkele jaren
komt in Europa ook een nieuwe variant van
dickeya voor, Dickeya solani. Het is een
zeer agressieve vorm waarvan het eerste
symptoom verwelking is. Nadien volgen
zwarte benen, waarbij de zwartverkleuring
te zien is tot in de nerven. Deze vorm tast
de knollen echter niet aan.
Van Vaerenbergh toonde ook symptomen
van andere ziekten die rot veroorzaken,
zoals zwarte spikkel (Colletotrichum
coccodes), roodrot (Phytophtora erythroseptica), waterrot (pythium), droogrot
(fusarium) en melkzuurschimmel
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Een propere stortbak
gebruiken en het pootgoed
kort laten voorkiemen,
werkt preventief.

2
1 Bij te hoge buitentemperaturen kon men door intern te ventileren het vocht verdelen over de
partij. 2 Bij rot moet je eerst drogen. Daarbij kan verwarmde lucht grote diensten bewijzen, maar
de temperatuur mag niet te hoog oplopen.
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van bacteriofagen. Dat zijn virussen die de
bacteriën aanvallen en doden. Ironisch is
dat de afgestorven bacterie de virussen
mee helpt verspreiden. Ook het behandelen van de knollen met antagonisten, dit
zijn onschadelijke bacteriën die de
aardappelen koloniseren en daardoor geen
plaats vrijlaten voor de erwiniabacteriën,
biedt perspectieven.
“We kunnen niet ontkennen dat de
aardappel gezondheidsproblemen heeft”,
besloot Van Vaerenbergh. “Maar 2011 was
een uitzonderlijk teeltjaar, met uitzonderlijke ziekten. Om de kans op besmetting na
de oogst te beperken, zijn afgeharde
knollen nodig. Wees daarom spaarzaam
met stikstof. Ik huiver wanneer ik hoor dat
men varkensmengmest gebruikt voor de
teelt van aardappelen.” Omdat erwinia
zeer agressief is in anaërobe omstandigheden moet het perceel voldoende
ontwaterd zijn. Preventief moet de grootste
aandacht gaan naar het verhogen van de
weerstand van de plant. “Maar bacterieziekten zijn vooral een mechanisatiekwaal.
Daarom moet zowel bij het poten als bij
het oogsten versmering vermeden
worden.” n

Boerenbond • Management&Techniek 5 • 9 maart 2012

