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Kennismaking
met nieuwe generatie
kiemremmers

co

Dit najaar mochten aardappeltelers tijdens het inschuren nog een laatste keer
chloorprofam gebruiken. Vanaf volgend bewaarseizoen zijn er vier
alternatieven die chloorprofam vervangen, namelijk een veldbehandeling met
maleïnehydrazide of meerdere vernevelingen met 1,4 Sight, Biox-M of
ethyleen. Vandaag hebben de meeste telers met bestaande bewaarloodsen
nog gebruik gemaakt van de ‘goedkoopste’ optie, telers met een nieuwe
bewaarloods kozen voor een chloorprofamvrije optie.
Geert Verhiest, Sanac Fyto
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Maleïnehydrazide (MH). Sommige
jaren beslissen telers om MH te
gebruiken in de hoop doorwas te kunnen stilleggen. MH is een systemisch
middel dat via een gezond bladapparaat in een voldoende concentratie in
de knollen moet terechtkomen. Grotere knollen nemen meer middel op
dan kleinere. Bij voldoende concentratie wordt de kieming van de knollen

nd

1,4 Sight. De actieve stof van 1,4Sight is
1,4dimethylnaphtalene (1,4-DMN).
1,4-DMN is een aardappelhormoon
dat de aardappel tijdens het groeiseizoen zelf aanmaakt. Vanaf de afrijping
daalt het 1,4-DMN-gehalte en kan de
aardappel beginnen kiemen. Door het
gehalte in de schil opnieuw te verhogen
(lees: 1,4Sight-toepassing ) voorkom je
dat het kiemproces op gang komt. Dit
product is dus geen kiemremmer maar
een kiemrustverlenger, die behandelde
aardappelen in rust houdt. De celdeling
tijdens het kiemen wordt niet geremd,
maar het fysiologische proces van de ->

co
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Het persistente karakter van chloorprofam is voor niemand nog een verrassing, want de laatste jaren werden
meerdere telers plots geconfronteerd
met een residu van chloorprofam in
gewassen waar deze werkzame stof niet
wordt toegepast. Dit fenomeen van
kruiscontaminatie komt vooral voor in
teelten die na de oogst nog eens in contact komen met de bewaarloods voor
tijdelijke opslag of met een transportband of kiepkar tijdens een transport.
Vooral granen, uien, wortelen, knolselder en hop worden vaak geconfronteerd
met deze vorm van ‘accidentele contaminatie’. Het is afgeraden om deze
gewassen nog in contact te laten komen
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Vanaf volgend bewaarseizoen zijn er
vier alternatieven die chloorprofam
zullen vervangen. Een veldbehandeling
met maleïnehydrazide of meerdere
gasbeurten met 1,4Sight, Biox-M of
ethyleen.

rig

Reinigingsprotocol voor
chloorprofam

afgeremd waardoor secundaire doorwasknollen niet verder uitgroeien. De
(na)werking van MH kan enkele
maanden aanhouden, en hierdoor zijn
de knollen met een voldoende opgenomen concentratie minder kiemlustig.
Een bespuiting met MH is dus een
goede optie om aardappelen voor een
korte bewaring kiemvrij te houden. Een
vroege ‘gasbeurt’ kan dus met enkele
weken worden uitgesteld. Het gebruik
van MH zal in de toekomst wel eens
een interessante basisbehandeling
kunnen worden om de kiemingslust
van aardappelen te reduceren. Uiteindelijk is de vitaliteit van het gewas
doorslaggevend voor een goede
opname van het middel. Het afgelopen
jaar was het rendement van een MHtoepassing door droogte en hitte niet
optimaal …

er

Welke alternatieven?

ht

De Europese goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie is
gebleken dat chloorprofam niet langer
voldoet aan de huidige strenge vereisten van de Europese wetgeving.
Chloorprofam en zijn metaboliet
3-chlooraniline zijn nu plots een acuut
en chronisch voedingsrisico voor de
consument, dit na zovele decennia …
De toelatingen worden daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode
dan gewoonlijk. De intrekkingsdatum
voor alle kiemremmers op basis van
chloorprofam is 20 juni 2020. Dit betekent dat gestockeerde aardappelen
begin volgend jaar wel nog via een vergassing kunnen behandeld worden.
Gebruik voor een volgende campagne
is wel uitgesloten. Niet alleen aardappeltelers verliezen een ‘ouwe gouwe’,
ook telers van uien, selder en schorseneer verliezen een gewaardeerd herbicide. Chloorprofam als herbicide werkt
via contact, bodem en dampfase en is
daardoor succesvol bij natte en koude
weersvoorwaarden. Chloorprofam als
herbicide kan wel nog gebruikt worden
tot 8 oktober 2020.

met gecontamineerde materialen en
gebouwen. De grootste uitdaging wordt
straks deze ‘historische contaminatie’ te
verminderen naar een zo laag mogelijk
niveau. Op Europees niveau wordt nu
hard gewerkt aan een reinigingsprotocol om verontreinigde gebouwen
opnieuw zo schoon mogelijk te maken.
Het is dus van groot belang dat aardappelbewaarplaatsen die chloorprofamresidu bevatten, geschikt blijven voor
het bewaren van aardappelen. Hiervoor
is de vaststelling van een nieuwe en tijdelijke MRL (t-MRL) voor chloorprofam in aardappelen noodzakelijk. Het
genereren van gegevens voor een aanvraag van deze t-MRL is in volle gang.
Wordt vervolgt …

Bo

Europese Commissie verbiedt
chloorprofam

Er zijn heel veel ‘contactpunten’ waar gevaar dreigt van kruiscontaminatie met chloorprofam.
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Werkzame stof

Dosis

Wachttijd

Fazor 60SG, e.a.

60,6 % maleïnehydrazide

5 kg

35 dagen

Crown SL, e.a.

270 g/l maleïnehydrazide

11 l

21 dagen

1,4 Sight

1,4dimethylnaphtalene

20 ml/ton, 1-6 toepassingen met
interval van 28-42 dagen

30 dagen

Biox-M

100% muntolie

90 ml/ton voor eerste behandeling,
30 ml/ton voor volgende
behandelingen met interval van
21 dagen, 1-11 toepassingen

6 dagen

Restrain

96% ethyleen

bo

nd

Middel
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Ethyleen. Restrain bestaat uit 96%
ethanol en wordt via specifieke apparatuur omgezet in ethyleengas. De toepassing start van zodra de aardappelen
droog en ingekoeld zijn. Er wordt een
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12,5 ml/m³, vergelijkbaar met
toepassing van 10 ppm

toepassing is niet erg gebruiksvriendelijk en storingsgevoelig. De opwarming
gebeurt met een benzinemotor, waarna
het product in de loods geblazen wordt
samen met de verbrandingsgassen van
de motor, wat de bakkwaliteit negatief
kan beïnvloeden.

en

continue concentratie van 10 ppm
ethyleen in de bewaarloods nagestreefd, dit gaat volledig automatisch
door middel van de Restrain-ethyleensensor. Het vluchtige ethyleengas
weegt ongeveer hetzelfde als lucht en
verspreidt zich overal. Overal waar
lucht komt, komt ook ethyleen. Tijdens
de opslag wordt de aanmaak van ethyleen door de Restrain Generator
gestopt als deze het maximumniveau
bereikt en start de aanmaak van ethyleen weer als het minimumniveau
wordt gedetecteerd. Ethyleen kan ‘lekken’ als de loods niet luchtdicht is en
moet dan opnieuw worden aangevuld.
Momenteel zijn de ervaringen met
ethyleen in consumptieaardappelen bij
ons beperkt. Sommige rassen hebben
na toepassing een minder goede bakkleur en na uitschuren hervat de kieming van de knollen heel snel, vandaar
de beter gekende toepassing als kiemremmer van pootaardappelen.
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Biox-M. Dit is zuivere groene muntolie. Deze werkt bij lage concentraties
zodanig in op de hormoonhuishouding
in de knol, dat het de spruitvorming
voorkomt. Bij een lage concentratie,
verhindert muntolie het hormonaal
systeem van de aardappelkieming.
Hiermee voorkomt het product dat de
aardappelen voortijdig kiemen. Bij een
hoge concentratie vernietigt muntolie
de celmembranen van de kiemen
waardoor de kiemen worden vernietigd. Een toepassing van Biox-M aan
een dosis van 60 tot 90 ml/ton aardappelen heeft een curatieve werking op
de spruiten. Bij deze concentraties
worden de spruiten volledig afgebrand
tijdens de eerste twee weken na de toepassing. Wat overblijft van deze afgebrande spruiten verschrompelt en valt
af tijdens het behandelen en wassen
van de aardappelen. Biox-M heeft een
natuurlijke muntgeur die enkele dagen
na de toepassing sterk vermindert.
Wanneer de veiligheidstermijn gerespecteerd wordt, heeft deze geur geen
invloed op de smaak van de aardappelen. Biox-M is vrijgesteld van MRL en
geeft dus geen problemen met residucontaminaties. Daardoor is Biox-M
geschikt voor nieuwe loodsen die residuvrij gehouden moeten worden, bijvoorbeeld om ook andere gewassen tijdelijk te bewaren. Biox-M is toegelaten
in biologische teelt van aardappelen.

Dosering en wachttijd van nieuwe generatie kiemremmers

er

kieming komt wel niet op gang.
Daarom wordt 1,4Sight bij voorkeur
ingezet voordat kieming zichtbaar is.
Ondanks de natuurlijke oorsprong van
de werkzame stof is 1,4 Sight niet toegelaten in de biologische landbouw,
want de werkzame stof wordt op een
chemische of synthetische manier
nagemaakt.

De apparatuur
De nieuwe generatie kiemremmers is
alleen werkzaam in gasvorm en moet
dus via een geforceerde luchtstroom
tot bij te knollen komen. Daarvoor zijn
specifieke apparaten nodig. Hiernaast
vind je een overzicht van de tot nog toe
meest gebruikte apparaten.
Swingfog. Voor de toepassing van
chloorprofam was aanvankelijk enkel
dit type toestellen beschikbaar waarbij
de vloeibare formulering omgezet
wordt naar gas via heetverneveling. De

Electrofog. Dit vernevelapparaat wordt
aangedreven door krachtstroom (380
V). Daardoor komen er geen verbrandingsgassen meer in de bewaarruimte
en door het ontbreken van een open
vlam is het brandrisico nihil. Een ingebouwde ventilator stuwt de mist vanuit
de Electrofog in de bewaarruimte. Dit
toestel produceert nog fijnere druppels
dan de traditionele heetvernevelaars.
Deze zeer kleine druppeltjes, die allemaal de werkzame stof bevatten,
komen in alle hoeken en gaten, ook op
lastig bereikbare plaatsen. Bovendien
dringt de fijne nevel beter door in partijen die wat meer grond bevatten. Dit
staat garant voor een egale behandeling van de partij en een betrouwbare
kiemremming.
Synofog. Dit toestel wordt eveneens
aangedreven door krachtstroom en
produceert net als bij een Electrofog
een heel fijne mist. Het toestel is zeer
gebruiksvriendelijk en makkelijker te
bedienen dan een Electrofog.
Restrain Generator. Dit toestel is specifiek op de markt voor het toedienen
van Restrain, waarbij het toestel

Voor- en nadelen van meest
gebruikte apparaten
Thermische vernelelaar:
type Swingfog

ethanol omzet naar ethyleen. Er wordt
een zeer lage concentratie ethyleengas
aangevoerd tot 10 ppm.

Voordelen
• Goedkoop toestel
• Fijn druppelspectrum
• Compact, geen kabels
• Werkt snel

Eisen aan de loods

Plaatsing van apparaat
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Elektrothermische vernevelaar:
type Synofog
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Via opening in de drukkamer (zie
illustratie 1 op p. 22). De vernevelpijp
via een opening in de drukkamer brengen, is een kort parcours om het gas zo
snel mogelijk doorheen de aardappelen
te sturen. De neerwaartse drukkracht
van de ventilatoren duwt het gas wel
naar beneden via druk (van ventilatoren) en tegendruk (van verneveltoestel). Deze werkwijze kan, mag en
wordt in praktijk ook toegepast, maar er
is een betere optie … via opening in de
buitendeur. Wie dus een nieuwe loods
wil bouwen, hoeft dus geen gaten in de ->

Voordelen
• Geen verbrandingsgassen
• Zeer fijn druppelspectrum
• Beperkt geluidsvolume
• Temperatuur te regelen naargelang
het product
• Hoge capaciteit: 20 l/uur

en

Elektrothermische vernevelaar:
type Electrofog

ht

Het vernevelapparaat moet steeds buiten de bewaarloods geplaatst worden,
maar de vernevelpijp moet via een
opening in de loods zijn gas kunnen
vrijgeven. Wie gebruik wil maken van
een Synofog maakt best een opening
van 10 cm diameter op een hoogte van
1 meter; voor een Electrofog is een
opening van 18 cm noodzakelijk, als
hoogte neem je best eveneens 1 meter.

Nadelen
• Start moeilijk bij koud weer
• Veel onderhoud
• Brandgevaar en open vlam
• Verbrandingsgassen gaan in de loods
• Geluid

Bo

Een eerste vereiste is dat de luchtstromen in de loods optimaal doorheen de
aardappelen kunnen komen. Daarvoor
is een drukkamer met ventilatoren en
ondergrondse of bovengrondse kanalen noodzakelijk voor de goede luchtverdeling. Een tweede voorwaarde is
dat de loods volledig luchtdicht is,
want soms zie je tijdens de toepassing
rook (lees: het middel) ontsnappen
langs de kleinste spleetjes of openingen in de loods. Tijdens een allereerste
toepassing zal je snel merken hoe
luchtdicht je loods is. Het is al eens
voorgekomen dat de brandweer werd
opgeroepen omdat een verontruste
buurtbewoner dacht dat de loods in
brand stond door vele rook die door
dak kwam …

Nadelen
• Werkt op 380 volt
• Duur in aanschaf
• Kan niet geautomatiseerd worden
• Vloeistoftoevoer manueel te regelen

Voordelen
• Zeer fijn druppelspectrum
• Hoge capaciteit: 20 à 30 l/uur
• Beperkt lawaai
• Eenvoudig in te stellen
• Automatische vloeistoftoevoer
• Geschikt voor alle kiemremmers
• Geen verbrandingsgassen
Nadelen
• Zwaar toestel
• Hoge elektriciteitsbehoefte
• Duur in aanschaf: vanaf 13.000 euro
• Werkt snel

Restrain Generator

Voordelen
• Eenvoudige plug-and-play
• Werkt automatisch
• Grote capaciteit
• Minimaal brandgevaar
• Minimaal onderhoud (via leasingformule)
Nadelen
• Enkel geschikt voor Restrain
• Toestel kan niet gekocht worden
(enkel via jaarlijkse leasing)
• Dosis niet aan te passen
• Sensor gevoelig voor verstoring
bij vullen ethanol.
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Via opening in buitendeur (zie
illustratie 2). In praktijk wordt het
toestel vaak aan de ingang van de
loods geplaatst. De toegankelijkheid
en stroomtoevoer is op die plaats
van de loods altijd optimaal. Wanneer er een deurtje aanwezig is, dan
plaats je best een isolatieplaat in de
volledige deuropening die de hele
deuropening afsluit en in deze plaat
kan je dan de gewenste opening
voor de vernevelpijp maken. Wanneer die mogelijkheid niet bestaat,
dan moet de opening komen in de
grote sectionale poort. Werken met
een ‘tijdelijke’ wand via een deels

Bewaren wordt duurder

2

Vernevelapparaat via opening in de buitendeur.
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• Controleer vooral of …
de loods voldoende luchtdicht is;
je voldoende stroom hebt: 380 V en 32 A
voor Synofog en 18 A voor Electrofog;
het middel (1,4Sight of Biox-M) op kamertemperatuur is;
de aardappelen in de hoop droog zijn;
minstens 40% van het volume van de
loods gevuld is met aardappelen.
• Het toestel opstellen en resterende
opening afdichten met een doek
• Schat het volume aardappelen om het
middel juist te kunnen doseren.
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Vernevelapparaat via opening in de drukkamer.
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Een stappenplan of checklist kan je helpen
om de toepassing optimaal te laten verlopen.
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Aardappelen bewaren zal een prijskaartje hebben. Vandaag kost een
eenmalige behandeling tijdens het
inschuren naargelang dosering en
formulering ongeveer 1,9 euro per
ton. Met deze kostprijs kan je aardappelen tot mei in kiemrust houden.
Eén toepassing of gasbeurt met de
nieuwe generatie kiemremmers kost
naargelang het middel 3,7 of 4,7 euro
per toepassing. Voor een bewaring
tot mei moet je al gauw rekening
houden met drie tot vier behandelingen. De kostprijs van kiemvrij bewaren zal dus flink stijgen. n

De toepassing

nd

geopende sectionale poort is geen
goede optie, want er zal te veel nevel
via kleine openingen ontsnappen.
Enige optie is dan een opening laten
boren in de poort. Wanneer er een
grote schuifpoort is, dan kan een
isolatieplaat geklemd worden tussen de schuifpoorten.
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muren van de drukkamer meer te
maken. Vaak is ook de toegankelijkheid aan de achterkant van het
gebouw niet altijd optimaal om daar
met een Synofog te komen en op die
plaats moet je dan meestal wel werken met verlengkabels voor stroomtoevoer.

1

• Kort voor de behandeling extern ventileren om aanwezige CO2 af te voeren.
• Start toepassing vijf minuten na het
inschakelen van de interne ventilatie en
sluiten van externe luiken.
• Tijdens toepassing de ventilatoren op lage
capaciteit laten draaien.
• Na de toepassing de loods minimaal
48 uur gesloten houden. Het middel wordt
dan goed opgenomen door de knollen.
Het is wel belangrijk om op regelmatige tijdstippen de ventilatoren te laten
draaien zodat het gas nogmaals doorheen
de aardappelen kan worden gestuurd. De
ventilatoren om de 3 uur een halfuurtje
laten blazen is ideaal.
• Na 48 uur mag je de loods opnieuw betreden en kan het gewone bewaarregime
verder gezet worden. Voorkom dat er na
de toepassing overmatig extern geventileerd wordt. Aardappelen die langdurig
en veel (extern) geventileerd worden
vanwege rot, zijn minder geschikt om met
deze middelen te behandelen.
• Regelmatig de knollen controleren op
(nieuwe) kieming. 1,4Sight en Biox-M hebben een kenmerkende geur. Als de geur
verdwenen is, wil dit zeggen dat binnenkort een nieuwe behandeling noodzakelijk is. Interval tussen de behandelingen
variëren tussen vier en zes weken.

