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Gebruik van nieuwe
generatie kiemremmers
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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:
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Biox-M

Biox-M 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 gaan kiemen. Bij een
hoge concentratie vernietigt muntolie
de celmembranen van de kiemen
waardoor de kiemen worden vernietigd. Daarvoor is 90 à 60 ml per ton
nodig. 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. De sector heeft een aanvraag voor dosisverhoging ingediend, ->

er
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De middelen om
te gassen
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“Met een veldtoepassing van MH
wordt de basis gelegd voor de kiemremming van aardappelen. Een juiste
toepassing van MH zorgt ervoor dat de
aardappelen in de bewaring makkelijker kiemvrij te bewaren zijn. Het geeft
rust en stabiliteit. Ook is de inzet van
de opeenvolgende gasbeurten effectiever en door de opgenomen MH is de
kans op inwendige kieming kleiner. Dit
is een algemeen verspreide boodschap,
maar er worden veel vragen gesteld
over de slaagkans of de opname van
MH, een behandeling die meestal
gebeurde tussen 20 juli en 10 augustus.
Sommige later geplante aardappelen
met een nog vitale loofmassa werden
pas na 15 augustus behandeld. Het was
uiteraard hopen dat de knollen een
voldoende concentratie (10 à 15 ppm)
zouden hebben opgenomen. We
bemonsterden verschillende velden en
lieten in een erkend labo het gehalte
MH in de knollen meten. De resultaten
vind je in figuur 1.

Uit de figuur blijkt dat er toch meerdere
partijen zijn waar het gemeten gehalte
MH lager is dan 10 ppm. Een andere
vaststelling is dat het gehalte MH daalt
naarmate er later behandeld wordt. Dit
kan inderdaad het gevolg zijn van een
zwakke vitaliteit van het gewas ofwel
van steeds minder gunstige weersomstandigheden. Die extra reserve van
MH is nodig om de kiemen rustig te
houden en tevens om de kans op latere
interne kiemen te voorkomen. Ongeacht het resultaat blijft ons advies toch
om op tijd te starten met gassen en de
situatie op de voet te volgen.
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Geert Verhiest, Sanac Fyto

MH blijft een
belangrijke basis

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 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.

nd

Vorig najaar mochten aardappeltelers tijdens het inschuren nog een
laatste keer chloorprofam gebruiken. Deze eenmalige toepassing tijdens
het inschuren was succesvol en vroeg nadien ook geen extra aandacht
meer. Iedere teler – ongeacht de infrastructuur van de loods – kon
aardappelen kiemvrij houden tot de volgende lente. Vandaag ziet de
situatie er helemaal anders uit. In deze bijdrage willen we jullie meer
info geven over het gebruik van de nieuwe generatie kiemremmers.

Figuur 1. Evolutie van MH gehalte volgens toepassingsdatum
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Na een toepassing met Biox-M of
Argos worden de kiemen afgebrand.
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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 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. Op vandaag is ervaring
met ethyleen in consumptieaardappelen bij ons beperkt. Sommige rassen
zoals Bintje, Challenger en Innovator
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Een apparaat zuigt ethanol uit een
jerrycan. Het toestel zet ethanol om in
ethyleen en verdeelt het over de loods.

Middel

1,4 Sight

Biox-M

Oorsprong

Hormoon in de schil

Munt

Sinaasappelschillen

Werking

Kiemrustverlenger

Kiem afbranden

Kiem afbranden

Dosis per ton

20 ml, nadien
eventueel 15 ml

90 ml en nadien 60 ml

100 ml

Aantal toepassingen

6

11(max van 390 ml )

9

Wachttijd

30 dagen

6 dagen

geen

Boer&Tuinder • 5 november 2020

Dit toestel is specifiek op de markt voor
het toedienen van Restrain, waarbij het
toestel ethanol omzet naar ethyleen. Er
wordt een zeer lage concentratie ethyleengas aangevoerd tot 10 ppm. Op de
website www.restrain.eu kan je een
online training volgen en leer je meer
over de toepassing en het apparaat.

De apparatuur
De nieuwe generatie kiemremmers is
alleen werkzaam in gasvorm en moet
dus via een geforceerde luchtstroom tot
bij de knollen komen. Daarvoor zijn
specifieke apparaten nodig. Tabel 2
toont een overzicht van de meest
gebruikte apparaten om Biox-M, 1,4
Sight en Argos toe te passen.

Eisen aan de loods

Tabel 1. Verschillende middelen om te gassen
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Restrain Generator
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Argos werd pas onlangs toegelaten en
dit brengt dus het aantal mogelijkheden op drie. Argos is een kiemremmer
op basis van sinaasappelolie. Net als
bij Biox-M zorgt Argos dat de kiemen
van de aardappelen worden afgebrand. Ook kleine kiempjes die met
het blote oog niet te zien zijn, worden
zo weggenomen. Door de effectieve en
krachtige afbranding wordt de kiemontwikkeling gedurende een aantal
weken tegengegaan. Voor de toepassing van Argos is vanwege zijn hoge
adviesdosis relatief veel product
nodig. Daarom is het belangrijk om
rekening te houden met de capaciteit
van het gasapparaat. De geur is minder intens dan die van Biox-M en er is
ook geen veiligheidstermijn.

hebben na toepassing een minder goede
bakkleur en na uitschuren hervat de
kieming van de knollen heel snel. Voor
een heel lange bewaring is dit concept
minder geschikt, want er vormen zich
tijdens de bewaring gedrongen kiemen
die later wel uitgroeien. Voordeel: deze
kiemen breken heel snel af en de kans
op inwendige kieming is heel beperkt.

nd

Ethyleen is een onzichtbaar gas

Bo

Argos

Restrain is een volledig
ander concept

er

want de erkende dosering van 90 ml
nadien gevolgd door opeenvolgende
doseringen van 30 ml was te laag om in
voldoende mate kiemen te kunnen
afbranden. Vanaf november wordt het
90 ml en nadien 60 ml met een totaal
van 390 ml per ton. 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.

Argos

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 de mate van luchtdicht-zijn merken. 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 …

Teelttechniek

Tabel 2. De apparaten voor het gebruik van Biox-M, 1,4 Sight en Argos
Electrofog

Synofog

Cropfog

Hotfog Resonator A3

30 l

Dit apparaat werkt op perslucht,
er is dus een compressor nodig.
Toepassing gebeurt in de
bewaring over de hoop.
Capaciteit is lager dan andere
toestellen. Niet zo’n fijne
druppels. Hierdoor in bepaalde
omstandigheden druppels of wat
vettige neerslag voor het
apparaat. Bij toepassing over de
hoop: dan de aardappelen enkele
meters voor de Resonator
afdekken. Dit toestel is voor
bewaarloodsen tot 800 ton.

60 à 80 l

12 l indien 3 vernevelaars

bo

Debiet l per uur

Apparaat met verbrandingsmotor
op ethanol of benzine. Toepassing
gebeurt net als bij vorige apparaten van buiten de bewaring.
Een Cropfog heeft een hoge
capaciteit en is alleen geschikt
voor loodsen vanaf 2000 ton.
De doseringsnelheid kan wel
afgestemd worden op de
ventilatiecapaciteit, toch is in
kleinere loodsen door de hoge
capaciteit van de luchtstroom
het vastzetten van middel op de
knollen soms onvoldoende.
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Deze vernevelapparaten worden aangedreven door
krachtstroom (380 V). Daardoor komen er geen
verbrandingsgassen meer in de bewaarruimte en door het
ontbreken van een open vlam is het risico op brand nihil.
Een ingebouwde ventilator stuwt de mist in de
bewaarruimte. Deze toestellen produceren 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.
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Werking

nd

Toestel

Enkele Synofog: 15 l
Dubbele Synofog: 30 l

Biox-M

Biox-M, Argos, 1,4 Sight

Biox-M, Argos, 1,4 Sight

Biox-M, Argos, 1,4 Sight

Drijfkracht nodig en 18 A*

Drijfkracht nodig en 32 A*

Geen stroombehoefte, werkt op
eigen brandstof

220 V, opgenomen vermogen van
2100 W ofwel ongeveer 10 A

Bo

Toepassing
Nodige stroom

*Voor Electrofog en Synofog : er is dus in de loods voldoende stroom nodig voor de toepassing. De stroombehoefte van respectievelijk 18 A en 32 A is nodig voor de toestellen, maar aangezien ook de
ventilatoren tijdens het gassen moeten draaien, moet je dus ook deze stroombehoefte nog eens bijtellen. Eén ventilator heeft ongeveer 6 à 8 A nodig. Wanneer je een tekort aan stroom vreest, dan best
eerst een test doen ofwel gebruik maken van een externe stroomgenerator.

Vandaag is een dergelijke situatie af te
raden. Immers, het gas is veel te duur
om het op zo een manier te verspillen … Vaak is ook de toegankelijkheid
aan de achterkant of zijkant van het
gebouw niet altijd optimaal om daar
met een apparaat te komen. Op die
plaats moet je dan meestal wel werken
met verlengkabels voor stroomtoevoer.

ht

Plaatsing van apparaat
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Via opening in de drukkamer
Voorheen werd voor het vergassen van
chloorpropham de vernevelpijp via een
opening in de drukkamer gebracht. Dit
was een kort parcours om het gas zo
snel mogelijk doorheen de aardappelen
te sturen. De neerwaartse drukkracht
van de ventilatoren duwen het gas ook
wel tegen de grond en dit zorgde ook
voor een neerslag van middel tegen het
oppervlak (zie neerslag van CIPC).

luchtstroom

py
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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, de hoogte
eveneens best 1 meter nemen.

via een deels geopende sectionale
poort is geen goede optie, want er zal te
veel nevel via kleine openingen ontsnappen. Enige optie is dan een ope- ->

Via opening in buitendeur
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

Opening
apparaat

Neerslag
van CIPC

Afgeraden: vernevelapparaat via opening in
de drukkamer.
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De toepassing
Controleer vooral of …
• je voldoende stroom hebt: 380 V en 32
A voor Synofog en 18 A voor Electrofog;
• het middel (1,4Sight, Argos of Biox-M)
op kamertemperatuur is;
• de aardappelen in de hoop droog zijn;
• minstens 40% van het volume van
loods gevuld is met aardappelen.

Vernevelapparaat via opening in buitendeur.

Het toestel opstellen en resterende opening afdichten met een doek.

nen: witte puntjes tot kiemen van
enkele millimeter. Controleer je partijen en stem de kiemremming hierop
af. 1,4 Sight is een kiemrustverlenger
(toepassen wanneer nog geen kiemen
of puntjes zichtbaar zijn), de etherische
oliën (Biox-M en Argos) zijn erop
gericht de kieming stop te zetten. Met
deze middelen kan er ook iets later en
curatiever worden gestart. n
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We merken dat de eerst ingeschuurde
partijen al tekenen van kieming verto-

rig

2

Ogen worden lichter van kleur, indicatie van
nieuwe kieming (witte punten)

py

Geen kiemen

co

3

Eerste kiemen verschijnen (1 mm)

4
Kiemen van meer dan 1 mm

Witte punten

1

Kiem 1 mm

2

3

1,4 Sight
Biox-M
Argos
ideaal
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mogelijk
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Start toepassing vijf minuten na inschakelen van de interne ventilatie en sluiten
van externe luiken.

Af te raden

Kiem 2 mm
3

Tijdens toepassing de ventilatoren op 80
à 100% capaciteit laten draaien. Wanneer
de behandeling is afgelopen, nog een uur
ventileren tot mist deels is opgetrokken.
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.
Na 48 uur mag je opnieuw loods betreden en kan gewone bewaarregime verder
worden gezet. 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.

Tabel 3. Keuze van kiemremmer
naargelang de kieming van de aardappelen
Geen kiemen

Kort voor de behandeling extern ventileren om aanwezige CO2 af te voeren.

er

Wanneer starten en
keuze van middelen

1

Schat volume aardappelen om middel
juist te kunnen doseren.

en

ning laten boren in de poort. Wanneer
er een grote schuifpoort aanwezig is,
dan kan een isolatieplaat geklemd
worden tussen de schuifpoorten.
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Hoogte van de opening : 1 m
Diameter van de opening : 18 cm

Kiem > 3 mm
4

Regelmatig de knollen controleren op
(nieuwe) kieming. 1,4Sight, Biox-M en
Argos hebben een kenmerkende geur.
Als de geur verdwenen is, dan wil dit
zeggen dat binnenkort een nieuwe behandeling noodzakelijk is. Interval tussen
de behandelingen variëren tussen vier en
zes weken.

