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Goed bewaren vraagt fingerspitzengefühl

ʻNiet onnodig geld
naar buiten blazenʼ
De meeste aardappelen zijn weer binnen. Hoe houd je de kwaliteit
optimaal, zonder te veel geld naar buiten te blazen? Drie zuidwestelijke
aardappeltelers die lang bewaren, vertellen hoe zij dat doen en een
adviseur geeft waardevolle tips.
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Tips voor succesvol bewaren

1. Zorg voor een droog product

Jos Truijman van DLV Plant heeft twee basisregels
voor het bewaren (zie kader). Daarnaast heeft hij tips
voor telers die aardappelen bewaren.

Kiemremming
De beste methode is vloeibare Gro-Stop
(chloorprofam) bij het inschuren. Dat is voldoende voor een heel bewaarseizoen.
Tafelaardappelen hebben echt kans op schilbrand. Die rassen twee à drie weken na het
inschuren gassen. Ook het fritesras Innovator
kan slecht tegen behandeling tijdens het
inschuren. Een bespuiting met MH kan dan
een oplossing bieden. Dat werkt tot januari.
MH spuiten bij groeizaam weer, als het gewas
nog zeker vijf weken in de groei is.
Bij tafelaardappelen helpt koud bewaren (5
graden) om de kiemrust te bewaren.
Een ander middel is ethyleen. Dat laat geen
residu achter. Afnemers worden daar steeds
kritischer op.

Wondheling
Zodra de box vol is, intern ventileren om een
homogene temperatuur te krijgen. Wel een

2. Ken en gebruik het Mollier-diagram

beetje verversen met buitenlucht. De beste
temperatuur is 12 tot 13 graden. Hoe hoger
de temperatuur, hoe sneller de wondheling.
De wondheling duurt 2 à 3 weken. Daarna
starten met gassen.

Koelen
Na de wondheling beginnen met koelen:
langzaam zakken naar 8 graden in december,
niet te snel. De partij droogt tijdens het koelen vanzelf. Elke dag enkele keren ventileren,
zo min mogelijk.
Het is ook goed om een temperatuurmeter
onder in de partij te hebben. Want temperatuurverschil zorgt voor condens. Dat geeft
kans op zilverschurft bij tafelaardappelen.
Vorst geeft snel condens. Daarom goed
isoleren. Hang boven het product een condensventilator. Advies: continu draaien zodra
de temperatuur in de buurt komt. Meestal
gebeurt dat te laat.

‘Zachtjesaan terugkoelen’

Basisregels

Dit diagram geeft aan hoe vocht en temperatuur binnen en buiten elkaar beïnvloeden. „Dat is de basis voor bewaring.
Als je dat niet onder de knie hebt, kun je
niet bewaren.”

Maak bij ventileren het temperatuurverschil
tussen buiten- en binnenlucht klein; maximaal 3 graden. Anders gaan te veel vocht en
daardoor te veel kilo’s de deur uit.
De kunst is om zo min mogelijk te draaien en
de partij zo stabiel mogelijk te houden.
Meet bij een nieuwe schuur het CO2-gehalte.
Als dit boven 0,5 procent komt, is dat slecht
voor de bakkleur. Bij een te hoog gehalte
alleen afzuigen, niet verversen; het inlaatluik
dicht laten dus.
Lang bewaren zonder mechanische koeling
kan prima bij het juiste ras, een goede kiemremming en een cel die tot het eind dicht
blijft.

Kees Vrolijk, Fijnaart (NB)
Rassen (fritesaardappelen): Innovator, Markies en Fontane

Kees Vrolijk bewaart in twee loodsen van 1.200 ton
op het eigen bedrijf en één loods van 1.100 ton op
een andere locatie. Eén ras per loods.
Hij bewaart tot en met de derde week van juli.
Hij hecht veel waarde aan mechanische koeling. Daarmee kan hij de temperatuur van de
aardappelen constant houden en de kwaliteit
optimaal. Zijn afnemer LambWeston geeft een
premie op mechanische koeling. Die dekt de
kosten van stroom, afschrijving en onderhoud,
heeft Vrolijk berekend.
Goed bewaren begint bij vlak draaien bij het
inschuren, stelt Vrolijk. Hij dient geen groeiremmer toe tijdens het inschuren. Hij vernevelt koud met chloorprofam met een Cyclomatic, die in de nok van de schuur hangt en
aangestuurd wordt door de bewaarcomputer.
Direct na het inschuren ventileert hij om ‘het
veldvocht kwijt te raken’, met de deur open.
Bij grote temperatuurverschillen tussen nacht
en dag ventileert hij totdat de partij overal 15
graden is, met minder dan 0,5 graad temperatuurverschil.
Vrolijk gebruikt een tot twee weken voor de
wondheling en het drogen. Voor een gezonde
partij, met niet te veel grond, hanteert hij als
stelregel maximaal twee tot drie uur per dag
extern te drogen.
Markies ventileert hij vier of vijf uur per dag,
omdat hij die groen rooit. „Dat vraagt extra
aandacht bij het drogen”, zegt hij. „Speciaal
als er nog wat groen loof mee komt in de cel.”

Bewaring: in drie schuren, alles op roostervloer met mechanische koeling

Langzaam ventileert hij steeds minder, tot
maximaal twee keer een half uur per dag.

Rustig terugkoelen
Als de wondheling klaar is, gaat hij ‘zachtjesaan’ terugkoelen. Bij hogere temperaturen,
zoals begin oktober, kan dat al na een week.
Hij streeft naar 10 graden op 1 november en
6,5 tot 7 graden op 1 december. Hij doet dat
‘iets rustiger dan anderen’, omdat hij dan
tegelijk ook nog iets droogt. Zo voorkomt

hij dat hij een keer extra moet drogen met
koudere lucht en daarna weer wat moet opwarmen. „De temperatuur mag nooit meer
dan 1 graad oplopen, anders is er te veel
gewichtsverlies.”
De teler doet dit bewaarseizoen in één loods
een proef waarbij de mechanische koeling
vanaf maart automatisch bijspringt. „Puur
om gewichtsverlies te voorkomen. Want
terugkoelen is geld naar buiten blazen.” In de
andere loodsen gebruikt hij nog wel de koude
nachten om te koelen. X

„Rustig terugkoelen
omdat je dan gelijk
ook nog iets droogt.”
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‘Lucht bevochtigen voor optimale rv’
Tonis Boot heeft twee cellen van 900 ton, die dit jaar
zijn voorzien van mechanische koeling. Hij bewaart
tot eind juni-begin juli. Het afgelopen seizoen gebruikte hij een losse koelunit van Tolsma.
Bij het inschuren is het belangrijk om trapsgewijs en gelijkmatig te vullen, zonder stortkegels. „De boxenvuller mag niet stilstaan”,
zegt Boot. Hij had vorig jaar een nattere
hoek in een cel. „Ik heb toen veel moeten
draaien. Dan verpest je het voor de rest.”
Voor kiemremming gast hij met chloorprofam.
Het ras Markies is wat rotgevoeliger. Daarom
droogt en koelt hij die partij zo snel mogelijk
naar onder 15 graden, tot de aanklevende
grond lichtgrijzend is, ‘niet kurkdroog’. Dan
gaat hij koelen tot 7,5-8 graden. Daarna
houdt hij de temperatuur zo constant mogelijk. Twee keer per dag ventileert Boot intern,
zo min mogelijk met buitenlucht.
Als de buitenlucht te droog is, verdampt hij
water in de cel om de relatieve vochtigheid
(rv) te verhogen. Daarvoor heeft Boot onder
in de drukgang van de ventilatoren een
randje aangebracht zodat daar water in kan
staan.
Afgelopen bewaarseizoen heeft hij als proef
een luchtbevochtigingsapparaat gebruikt,
om indroging te voorkomen. Hij is tevreden
over het resultaat. Het apparaat is van zijn

„De laatste
maanden alleen
koelen met
mechanische
koeling, om
drukplekken te
voorkomen.”

afnemer LambWeston. Boot weet nog niet of
hij het opnieuw kan gebruiken.

CO2-gehalte laag houden

De teler gebruikt een apparaat om het CO2-gehalte laag te houden. Dat zuigt 24 uur per dag
lucht weg onder uit de kanalen. CO2 is zwaarder
dan lucht. De prima bakkwaliteit voor zijn product komt mede daardoor, denkt hij. Boot heeft
zijn condensventilatoren nog nooit gebruikt. „Ik
heb weinig last van condens. Dat komt vooral
door de goede isolatie van het dak.”

‘Zo min mogelijk jojo-effect’

Adrie va

Zo lang het kan, koelt hij met buitenlucht.
Dat is goedkoper. Hij schakelt de mechanische
koeling pas in als de producttemperatuur een
week boven 8 à 9 graden komt. De laatste
maanden van de bewaring wil hij bijna alleen
mechanisch koelen. „Daarmee voorkom je
drukplekken die ontstaan door indroging, als
je met droge buitenlucht ventileert.”
Boot ontvangt van LambWeston een vergoeding voor mechanische koeling. Volgens de
teler moet het rendement van de mechanische koeling ook komen uit de betere kwaliteit van het product.
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Rassen (tafel

Adrie van Bergeijk bewaart 1.000 ton in een cel op zijn
eigen bedrijf. De rest gaat in kistenbewaring bij een collega. Hij kiest zelf niet voor kistenbewaring, vanwege de
grote investering en het extra werk.
Inschuren begint bij de kieperchauffeur, stelt
de teler. „Die moet vlot lossen. Dan zitten de
aardappelen tegen elkaar en kunnen ze elkaar
niet te hard raken.”
De boxenvuller kan in één keer de schuur aanzwenken bij Van Bergeijk. Hij probeert zo veel
mogelijk stilstand te voorkomen.
De teler gebruikt geen kiemremmer bij het inschuren van zijn tafelaardappelen, op verzoek
van zijn afnemer Nedato. Hij heeft wel Challenger en een deel van de Melodies gespoten
met MH. „Eens kijken hoe het werkt. Het zou
ook goed werken tegen bruine harten.”
Na het inschuren gebruikt hij vloeibare chloorprofam voor kiemremming. Hij brengt het in
achter de ventilatoren, die het door de partij
blazen.
Van Bergeijk start met drogen als de omstandigheden het toelaten. Niet te snel, in veertien
dagen naar 5,5 tot 6 graden. Met buitenlucht
die 1 tot 1,5 graad lager is dan van de aardappelen. „Je moet zo min mogelijk jojo-effecten
hebben.”

Condens voorkomen
In de winter ventileert Van Bergeijk intern om

Bewaring: op

condens te voorkomen, één keer in de ruwweg vijf uur tien minuten. Want zilverschurft
is fnuikend voor tafelaardappelen. „Je moet
dan niet teveel naar de stroomrekening kijken.” Hij heeft zijn condensventilatoren nog
nooit nodig gehad.
De teler ventileert af en toe met buitenlucht.
Bij voorkeur ’s nachts, dat is goedkoper.
Overdag ventileert hij alleen intern, eens in de
vier of vijf uur. Als het buiten vriest, ventileert
hij wat vaker, omdat er dan meer kans op
condens is.
Van Bergeijk heeft zijn aardappelen in de
pool. Hij weet vooraf niet wanneer hij kan
aﬂeveren. De teler doet zijn aardappelen het
liefst vóór mei de schuur uit. „Als het later
wordt en de temperatuur stijgt, moet je er
best bovenop zitten.”
Langer bewaren kan wel, maar de cel moet
dan wel dicht blijven. „Als die open is geweest, red je het niet. Als je aardappelen wakker maakt, krijg je ze moeilijk weer in slaap.”
Van Bergeijk neemt ook de tijd voor het
opwarmen voor het aﬂeveren, het liefst vier
dagen. „Te snel opwarmen geeft condens, met
het risico van zilverschurft.” 

AKKER NR 9 OKTOBER 2013

21

