Breed aanbod van kiemremmers voor consumptieaardappelen

‘Kiemlust tijdig controleren’
Het optimale spuitmoment van MH was dit seizoen lastig te bepalen. Het was
warm in de zomer en de aardappelen hadden een groeiachterstand. De warmte
gevolgd door veel regen vergroot de kans op kiemlustige aardappelen tijdens het
bewaarseizoen. Telers moeten daar extra scherp op zijn. Gelukkig zijn er genoeg
middelen op de markt om het bewaarseizoen kiemvrij door te komen.
Het toepassen van kiemremmingsmiddelen
start bij steeds meer telers al tijdens het
groeiseizoen. Het gebruik van producten met
de werkzame stof maleïne hydrazide (MH)
neemt toe, zegt gewasbeschermingsspecialist
Jan Salomons van DLV. Alleen was het moment
van de toepassing van MH deze zomer lastig
te bepalen. „De aardappelen waren achter
in ontwikkeling ten opzichte van de vorige
twee jaar. En rondom het ideale spuitmoment
waren de weersomstandigheden ongunstig,
waardoor de plant niet alle actieve stof kon
opnemen. Daarvoor is minimaal 12 uur nodig,
liefst nog wat meer. Het effect van MH kan dit
jaar dus tegenvallen. Dat zal het moment van
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de vervolgbehandeling met kiemremmer na
het rooien bepalen.”
De bijzonder hete omstandigheden in juli
en delen van augustus breken de kiemrust
in de aardappelen. Salomons: „De berichten
over doorwas in diverse percelen aardappelen
bevestigen dat. Dit is zeker een jaar om eerder
dan anders te controleren of de aardappelen
kiemlustig worden. Anders is dat aan het eind
van het kalenderjaar belangrijk. Nu adviseer
ik in november al te controleren.”

Inschuren
Wanneer er tijdens het groeiseizoen geen

MH is toegepast, ligt de eerste stap bij het
inschuren. Voor een inschuurbehandeling
is een arsenaal aan poeders en vloeibare
middelen voor handen (zie tabel). De
middelen werken allemaal op basis van
chloorprofam. Na de praktische keuze voor
poeder of vloeistof, afhankelijk van de eigen
apparatuur van de akkerbouwer, zal de
veiligheidstermijn een bepalende factor voor
de teler zijn. Hoewel alle middelen dezelfde
werkzame stof hebben, verschilt deze termijn
van niets tot twee maanden. Salomons noemt
als voordeel van de behandeling bij inschuren
dat de kiemremming direct gestart wordt.
Voor de hele lange bewaring tot in mei of

Bewaring

Tekst: Jorg Tönjes
Beeld: Agrio

Middel

Type middel

actieve stof

Toepassing

Veiligheidstermijn Bijzonderheden

Royal MH

spuitkorrel

maleïnehydrazide

op rijpend
veldgewas

nvt

minimaal 10 uur aandroogtijd, voorkeur 4 tot
5 weken voor loofdood op vitaal gewas

Agrichem kiemremmer 1% poeder

chloorprofam

bij inschuren

24 uur

schilbrandrisico

Nogerma kiemremmer 1% poeder

chloorprofam

bij inschuren

24 uur

schilbrandrisico

Gro-Stop Poeder 1%

chloorprofam

bij inschuren

2 maanden

schilbrandrisico
schilbrandrisico

poeder

Gro-Stop Basis

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

25 ml/ton geen, 60
ml/ton 2 maanden

Nogerma Starter

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

2 maanden

schilbrandrisico

Neonet Start

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

2 maanden

schilbrandrisico

Tuberprop Basic

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

24 uur

schilbrandrisico

Gro-Stop Ready

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

75 ml/ton geen, 150
ml/ton 2 maanden

schilbrandrisico

Nogerma RTU

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

24 uur

schilbrandrisico

Tuberprop Easy

vloeibaar

chloorprofam

bij inschuren

75 ml/ton geen, 150
ml/ton 24 uur

schilbrandrisico

Agrichem kiemremmer HN heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

24 uur

maximaal 8 behandelingen

Gro-Stop Fog

heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

maximaal 8 behandelingen

Tuberprop Ultra

heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

maximaal 8 behandelingen

ProStore HN

heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

35 dagen

maximaal 8 behandelingen

Neo-Stop 300 HN

heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

14 dagen

maximaal 4 behandelingen

Nogerma vloeibaar 500

heetvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

maximaal 7 behandelingen

Gro-Stop Electro

electrofog

chloorprofam

in bewaring

24 uur

maximaal 4 behandelingen

Gro-Stop Innovator

koudvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

kan maandelijks, wekelijks of dagelijks

Tuberprop Ultra

koudvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

kan maandelijks, wekelijks of dagelijks

Neonet 500 HN

koudvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

kan maandelijks, wekelijks of dagelijks

Nogerma vloeibaar 500

koudvernevelen

chloorprofam

in bewaring

geen

kan maandelijks, wekelijks of dagelijks

Biofresh Safestore

continue ruimtebehandeling ethyleen

direct na inschuren

nvt

speciale apparatuur

Restrain

continue ruimtebehandeling ethyleen

na wondheling

nvt

niet voor frites- en chipsaardappelen

Biox M

electrofog, niet swingfog

groene muntolie

na wondheling

nvt

1,4Sight

heetvernevelen

dimethylnafthaleen 1 week na inschuren nvt

maximaal 11 toepassingen, start hoogste
dosering
aardappeleigen actieve stof, 2015 nieuw in
Nederland, jaren ervaring in VS

Kiemremmers en kiemgroeiregulatoren voor consumptie-aardappelen

juni is het een goed uitgangspunt. Wel speelt
het schilbrandrisico een rol. „Als de schil zacht
is of er zijn beschadigingen of veel schurft
of poederschurft, dan is het schilbrandrisico
hoger. Een halve dosering helpt niet het
risico te verlagen. Alleen bij een goede
knolafharding en minimale rooibeschadiging
kun je chloorprofam tijdens inschuren
gebruiken”, aldus Salomons.

In de bewaring
Wanneer de knollen tot en met het inschuren
geen behandeling hebben gehad, kan de
teler het best zo spoedig mogelijk na de
wondheling met het gassen van chloorprofam
beginnen. Vooral bij een ras als Innovator, dat
moeilijk te remmen is wanneer het kiemproces
eenmaal op gang is gekomen, is de vlotte start
van het gassen van belang. Het moet zo goed
mogelijk door de hoop of de kisten. Hier is
techniek bepalend voor de middelenkeuze.
De heetverneveling met een Swingfog is de
traditionele aanpak. De Electrofog geeft
een hele fijne verdeling en geeft over lange
intervallen toch hetzelfde eindresultaat.
Voor koudverneveling zijn vier producten
beschikbaar. Deze techniek is goed te
automatiseren.

Dit jaar heeft BASF een nieuw middel op
de markt. Het middel 1,4Sight is bedoeld
om een week na inschuren te gebruiken. Zo
stelt de boer de inzet van chloorprofam uit
en is een langer bewaarseizoen mogelijk.
1,4Sight werkt op basis van de stof
1,4-dimethylnafthaleen, een stof die van
nature in de aardappel voorkomt. In Amerika
is jarenlange ervaring met het middel voor
heetverneveling. Deze zomer kwam de
toelating van het Ctgb in Nederland. De
eerste telers doen ervaring op met 1,4Sight.
Het nieuwe middel vult de kleine groep
kiemregulatoren op basis van andere stoffen
dan chloorprofam aan (zie tabel).

Residu
Helemaal zonder chemie bewaren kan
wel, maar is voor fritesaardappelen lastig.
Tafelaardappelen zijn bij een temperatuur
van 3 tot 4 graden langer goed te houden
dan fritesaardappelen, die 7 tot 8 graden
nodig hebben. Bij het in gebruik nemen van
een nieuwe bewaarplaats raadt Salomons de
boer aan goed na te denken over wat hij er
in de toekomst mee gaat doen voordat hij
middelen met chloorprofam inzet. „Residu
is jaren en jaren terug te vinden. Als je dus

Bron: DLV Plant

residuvrij product wil leveren, een ander
product wil bewaren in de cel of plannen
hebt naar biologisch om te schakelen,
moet je een alternatief kiezen. Op residu in
tafelaardappelen kunnen de afnemers wel
eens strenger worden. Daar kan je dan nu
rekening mee houden.” 

MH gebruik neemt toe
De interesse voor het MH-gebruik groeit bij telers. Als zij geen kiemremmer willen gebruiken bij inschuren vanwege schilbrandrisico, is
toepassing van MH in het veld een goede start van het bewaarseizoen. Het middel voorkomt de kiem van binnenuit. Voor schilbrandgevoelige consumptieaardappelen, tafelaardappelen of rassen die
gevoelig zijn voor interne kieming, zoals Innovator, bewijst het zijn
waarde. Sommige telers met tafelaardappelen zijn steeds voorzichtiger met toepassingen van chloorprofam, omdat residu-eisen van
afnemers steeds scherper worden.
MH werkt het best als er niet te veel verschil in maatsortering tussen
de knollen zit. Een MH-toepassing beperkt bovendien de hoeveelheid
opslagplanten in het veld. Zeker in een zachte winter zoals die van
2014-2015 scheelt dat aardappelopslag in andere gewassen.
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