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Alle teelten hebben ermee te kampen, maar in de aardappelsector zijn de
laatste jaren zowat op alle fronten basismiddelen weggevallen. Niet te verwonderen dus dat tijdens de online studiedag van het interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelen (PCA) bekeken werd hoe de verschillende strategieën kunnen worden bijgestuurd. Een verhaal apart is dat van de
alternatieve kiemremmingsmiddelen, waardoor de teler het wegvallen van
middelen niet alleen op het veld, maar ook in de loods voelt.
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Dossier Gewasbescherming
met minder middelen in de
aardappelteelt
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Hoe goed zijn de
alternatieven?

Datura blijft
kiemen en
ontsnapt zo
geregeld aan
bestrijding.

en

bo

“De aardappelwereld ontsnapt niet aan de tendens om
gewasbeschermingsmiddelen te schrappen”, stelde coördinator Kurt
Cornelissen van het PCA vast tijdens de verwelkoming op de studiedag
gewasbescherming. “Met linuron verloren we de hoeksteen voor
onkruidbestrijding, met diquat de basis voor loofdoding en met CIPC
die voor kiemremming.”
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Dossier

sing is dan om de handschoenen boven
te halen en de doornappels handmatig
te verwijderen.”

Patrick Dieleman

gemengd, en bij zwaluwtong Novitron
of Proman. Een aandachtspunt is dat bij
aclonifen indirecte buurtschade kan
optreden. Na de toepassing kan een
mist opstijgen uit het perceel die schade
kan veroorzaken op aanliggende percelen, zeker bij bieten. Een aantal rassen
zijn gevoelig aan metribuzin. “Soms
nopen de weersomstandigheden om te
wachten. Zorg dan bij opgekomen
onkruiden zeker voor een product dat ze
afbrandt. In het verleden hadden we
daar Reglone voor, nu hebben we alleen
Gozai. In na-opkomst zijn voor de
meeste onkruiden met uitzondering
van Kamille geen goede combinaties
meer mogelijk.” Demeulemeester liet
voor noodsituaties toch enkele schema’s zien. Spuit dan al bij kleine onkruiden, en met een kort interval bij een
herhaling. Gebruik voldoende water
(350 liter/ha) en spuit bij hoge relatieve
vochtigheid (RV).” Hij liet een schema
zien van mei 2020 waaruit bleek dat de
hogere percentages alleen ’s nachts
voorkwamen, tot 7 of soms 8 uur ’s
morgens. Later op de dag daalde de RV
onder de 50%. “Op dat moment zijn de
onkruiden sterk afgehard. En als we dan
toch te laat zijn en de na-opkomst zijn
werk niet deed, dan moeten we vermijden dat we volwassen planten krijgen,
zeker van doornappel. De enige oplos-
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e rol van mancozeb bij de
plaag- en alternariabestrijding werd niet specifiek
genoemd, hoewel ook dit middel geen
verlenging van erkenning meer kreeg
van de EU. De verkoop is nog toegelaten tot 4 juli, de opgebruiktermijn loopt
tot 4 juli 2022. Wellicht meer daarover
op een studiedag volgend jaar.

Onkruidbeheersing
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Kürt Demeulemeester vertelde dat de
doornappelproblematiek zich al een
tijdje aan het opbouwen is. Andere probleemonkruiden zijn: melganzenvoet,
perzikkruid, zwarte nachtschade en
zwaluwtong. “Bij de vooropkomstbestrijding rekenen we op vochtige ruggen
of regen na de toepassing voor de werking van de bodemherbiciden. Helaas is
dat vorig jaar misgelopen wegens de
droogte.” In totaal hebben we acht
actieve stoffen ter beschikking, zeven in
vooropkomst, waarvan twee ook in naopkomst en ook rimsulfuron (Titus) in
na-opkomst en er zijn enkele co-formuleringen. Specifiek voor problemen
met melganzenvoet raadt hij aan om
Challenge of Stomp in de combinatie te
steken, bij doornappel metribuzin en bij
perzikkruid Stomp of Stallion. Voor de
bestrijding van zwarte nachtschade
wordt best Defi, Centium of Stomp bij-

Loofdoding
Veerle De Blauwer verzorgde een toelichting over loofdoding op basis van
proeven in 2020. “Loofdoding was
jarenlang een routine, tot de basismiddelen verdwenen. Vorig jaar was ons
eerste seizoen zonder Reglone. We
hebben in de praktijk twee groepen van
producten, enerzijds producten op
basis van pyraflufen-ethyl (Gozai,
Kabuki, Ramox), anderzijds middelen
op basis van Carfentrazon-ethyl (Spotlight plus, Shark). De middelen op
basis van pelargonzuur (Beloukha,
Kalina, Katamisa) worden nog niet veel
ingezet voor loofdoding, mede doordat
ze moeten gecombineerd worden met
mechanische loofdoding. Ze zijn niet
erkend voor pootgoedteelt.”
Landbouwcentrum Aardappelen legde
proeven aan met Fontane en Markies
in Sint-Niklaas, Poperinge en Tongeren. Inagro had een extra proef in
Rumbeke-Beitem waarin ook Challenger lag. In de schema’s werd gestart op
verschillende tijdstippen en er werd
afgewisseld met Gozai en Spotlight. De
proef werd geholpen door de gunstige
weersomstandigheden op het gebied
van loofdoding. Het was warm, droog
en zonnig, waardoor het loof vroeger
dan normaal afrijpte. Het loof stierf ->
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Het onderwerp van dit bewaarseizoen
werd gebracht door meerdere sprekers.
Eerst gaf Kurt Demeulemeester een
samenvatting van proeven van de afge-

Ilse Eeckhout:

“De kiemremming staat
of valt met een goed
gedimensioneerde
ventilatie en een dichte
loods.”
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“Behandel zeer vroeg
of zeer laat op de
dag, om voldoende
luchtvochtigheid te
hebben.”
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Kiemremming

Kürt Demeulemeester:
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lopen vijf jaar. Hij stelde dat MH
(maleïnehydrazide) zeer belangrijk
wordt als basis gedurende de teelt.
Ethyleen (Restrain of Biofresh) wordt
preventief ingezet. De voordelen zijn
dat er geen geforceerde ventilatie nodig
is, en dat het erkend is voor biologische
teelt. De andere middelen worden verdeeld met een fogapparaat.
Het PCA en Inagro hebben al proeven
sinds 2015. In een proef van vorig jaar
haalden de beproefde rassen met CIPC
in juni een kiemingsscore van rond de 3
(grootste kiemen < 2 mm). De partij
behandeld met 1,4-Sight scoorde iets
beter. Bij Restrain lag de kieming licht
hoger, maar zonder daarom dramatisch
te zijn. Dat was ook ongeveer het niveau
van Argos. Biox-M lag daar iets onder.
Er waren ook verschillen tussen de rassen. Charlotte, bijvoorbeeld, scoorde bij
alle middelen het beste. Voor het effect
op de kwaliteit waren er geen echte verschillen met CIPC, behalve voor interne
kieming en frietkleur. De interne kieming begin mei lag bij Argos en Biox-M
op het niveau van CIPC, bij de andere
twee middelen was dat veel lager. De
bakkleur lag begin februari voor alle
middelen rond de 3, wat behoorlijk
goed is – met uitzondering van Restrain dat naar 4 neigde. Dat verschil
bleef ook in de rest van het bewaarseizoen. Zeker bij Bintje, Markies en Challenger was de bakkleur duidelijk wat
minder. De kostprijs van MH komt op
ongeveer 2 euro/ton, maar Demeulemeester besloot dat de kostprijs zonder
MH toch snel 10 euro/ton hoger ligt. Hij
raadde aan om de brochure ‘Residuarme kiemremming’ na te kijken, die
PCA uitbracht in samenwerking met
Flanders Food.
Ilse Eeckhout ging in op de apparatuur
waarmee de genoemde middelen kunnen worden toegediend (op Restrain
na, dat met een eigen generator werkt).
“Toestellen voor hete verneveling houden een risico op brandgevaar in en
moeten daarom correct gebruikt en
opgesteld worden. Ze verwees naar een
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overal vrij snel af na behandeling, maar
het is de bedoeling dat de stengels
afsterven. In de proef werd dat effect in
Fontane en Challenger sneller bereikt
bij de eerste behandeling in september
dan wanneer reeds eind augustus werd
gespoten. Bij Markies verliep het wat
moeizamer. “We kunnen toch wat ruwe
richtlijnen meegeven. Bij Markies heb
je toch een zestal weken nodig voor je
kan oogsten. Start je half september,
dan kom je al uit rond 21 oktober. Voor
Fontane en Challenger moet je een
viertal weken voor de oogst loofdoden.”
Pas je best eerst Gozai toe, of Spotlight
plus? Veerle vertelde dat in de proef
gestart werd met Gozai, om eerst een
deel van de bladeren af te doden. Een
week later werd Spotlight plus toepgepast, omdat het iets beter werkt op de
stengel. “Eventueel kan je nadien nog
eens teruggekomen met Gozai, maar
uiteraard alleen op voorwaarde dat je
het niet gebruikte als herbicide in het
voorjaar. Er zijn maximaal twee toepassingen toegestaan.”
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aantal branden. “Zeker de olieachtige
middelen zijn zeer brandbaar en in een
aardappelloods zijn altijd brandbare
materialen zoals hout en isolatie aanwezig. “De vorige generatie fogs die
werkten op benzine, zijn uit veiligheidsoverwegingen af te raden voor de
nieuwe middelen. Momenteel wordt er
veel gewerkt met de Electrofog en de
Synofog (beide hebben drijfkracht
nodig). Op veel bedrijven is de stroomhoeveelheid beperkt en gebruikt de
toepasser een generator. De Cropfog
kan een alternatief bieden, aangezien
hiervoor geen elektriciteit nodig is.
Deze is geschikt voor grotere hoeveelheden en beschikt over een flexibele
uitlaat die toelaat het middel toe de
dienen op grotere hoogte – wat nodig
is bij dwarsventilatie. Het werkt op
methanol en benzine en het brandgevaar is kleiner doordat er een fysieke
scheiding is tussen de verbrandingskamer en de inlaat van het middel. Het is
belangrijk dat die toestellen goed
gereinigd worden na de behandeling,
omdat die resten zouden kunnen ontvlammen, zeker wanneer bijvoorbeeld
na Argos 1,4Sight zou worden verneveld. Toestellen voor koudverneveling
creëren een nevel door middel van een
heel fijne spuitdop en perslucht of
vacuüm. “Hiermee is er dus geen
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latoren kan je het toerental laten zakken. Voor 1,4 Sight, dat veel vluchtiger
is, mag het debiet nog lager zijn, een
lichte luchtstroom (30 à 40%) is oké. Bij
hoge luchtsnelheden zie je vaak neerslag van product, bijvoorbeeld op armaturen, zodat die kunnen aangetast worden. Laat de interne ventilatie nog
minstens een uur na de behandeling
doorwerken. Hou de loods minstens
48 uur gesloten en ventileer enkele
keren intern om het middel nog eens
rond te sturen. Vergeet ook niet om het
fogapparaat na afloop te reinigen. Om
een voldoende volume aardappelen te
houden voor een goede werking, kan
het nuttig zijn om de loods op te delen
in compartimenten. “De werking van
de middelen staat of valt met een goed
gedimensioneerde ventilatie en een
goed dichte loods.” Bescherm plastic
zoals lampenkappen, maar ook kabels
van voelers. Die laatste kunnen vettige
sporen nalaten op de knollen, waarna
ze gaan rotten.
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Anders dan bij CIPC moeten de nieuwe kiemremmers om overal
te geraken zeer vlot door de hoop kunnen circuleren.

brandgevaar, alleen moet je ervoor zorgen dat er een heel fijn druppelspectrum gecreëerd wordt. Op die manier
moet de ventilatie het middel meenemen doorheen de aardappelen. Dit is
het eerste bewaarseizoen waarin een
aantal mensen zich er toch aan
gewaagd hebben. We kennen de Potatofog, de Fontan Starlet en de Fontan
Mobilstar, die een hoger debiet heeft.
Maar er is nog maar weinig praktijkervaring en wellicht weten we meer na
dit bewaarseizoen.”
Controleer voor de behandeling of de
loods er droog bij staat. “Die middelen
reageren agressief wanneer ze in contact komen met vocht. Eventueel moet
je vooraf dit vocht weg ventileren,
indien nodig met ondersteuning van
een warmeluchtkanon.” Controleer ook
de temperatuur van je aardappelen,
omdat de loods 48 uur gesloten blijft en
de temperatuur daardoor wat kan oplopen. Eventueel breng je de temperatuur
vooraf wat lager. Zorg voor een goede
dichting, dek gevoelige materialen af.
Leg de mechanische koeling 24 uur
voordien af, omdat de onderdelen koud
en dus nat kunnen staan. Tijdens de
behandeling ventileer je intern. Bij
Biox-M en Argos doe je dat met halve
capaciteit, omdat ze voldoende tijd
moeten krijgen om in contact te komen
met de kiemen. Met AC-ventilatoren
laat je de helft van de ventilatoren
draaien op volle capaciteit. Wissel halverwege de behandeling. Bij EC-venti-

ook van de kostprijs van de onderdelen.
“Voor een installatie die 25 jaar moet
meegaan, moet je A-merken kiezen. De
energiekosten zijn een belangrijke
variabele kost. Die zijn afhankelijk van
de C.O.P. van de installatie (Coefficient
of Performance, bij een C.O.P. van 4
levert 1 kW elektrisch vermogen 4 kW
koelvermogen).” De onderhoudskosten
hangen samen met het verplicht
onderhoud, dat afhankelijk is van het
gebruikte koelmiddel. De Waal schat
de aanschafprijs van een installatie op
50 tot 75 euro per te koelen ton aardappelen. Hier tegenover zet hij een
aantal voordelen: de constante
bewaartemperatuur vermindert de
drang tot kiemen, maakt langer bewaren mogelijk, geeft de mogelijkheid om
minstens één kiemremmerbehandeling minder te voorzien en reduceert de
bewaarverliezen. “Gemiddeld dalen die
van 8 naar 4%.” In een rekenvoorbeeld
kwam Peter met een afschrijving over
10 jaar op een kostprijs van 6,43 euro
per ton. Hij rekende met een aardappelprijs van 200 euro/ton om het
terugverdieneffect (geringere bewaarverliezen en uitgespaarde kiemremming) te berekenen. Het is wellicht
beter om te stellen dat je de kosten net
kan terugverdienen bij een aardappelprijs van 124 euro/ton. n

Mechanische koeling, een
alternatief?
Peter de Waal van Tolsma wees op het
grote voordeel van mechanische koeling: een constante temperatuur, waardoor het product rustiger blijft en er
ook minder gewichtsverlies optreedt.
De kosten van een installatie hangen
onder meer af van de vereiste koelcapaciteit per ton aardappelen, van het
aantal te koelen compartimenten en

Veerle Deblauwer:

“Loofdoding was
jarenlang een routine,
tot de basismiddelen
verdwenen.”
Boer&Tuinder • 1 april 2021
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Lieven Borms demonstreert dat de
door de Fontan Mobilstar opgewekte
nevel heel goed kan gericht worden,
dankzij de flexibele slang. Op de
voorgrond de kleine Fontan Starlet.

© BORMS
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Hoe moet je nieuwe
kiemremmers doseren?

py

Lieven Borms van de gelijknamige leverancier van grondstoffen en
apparatuur voor land- en tuinbouw deed de voorbije maanden heel wat
ervaring op met koudverneveling van de nieuwe kiemremmers. Met zijn
verhaal wil hij aardappeltelers waarschuwen voor de gevaren, maar
vooral ook oplossingen aanreiken.

co

Patrick Dieleman

“W

e verkopen allerlei vernevel
apparatuur, onder meer
voor de glastuinbouw, maar
ook voor bijvoorbeeld ongediertebestrijding en het ontsmetten in ziekenhuizen of in de industrie”, begint Lieven zijn verhaal. “We geven advies bij
de apparaten die we verkopen, en zorgen ter plaatse dat die optimaal zijn
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afgestemd op de voorziene toepassing.”
Zo kwam Lieven de laatste maanden
ook bij heel wat aardappeltelers, waar
hij apparatuur leverde voor het koudvernevelen van kiemremmers.

Weten wat je doet
Lieven vindt het heel belangrijk dat de
teler weet wat hij doet. “Vooral Argos

en Biox-M werken merkelijk beter
wanneer de ventilatie met een verlaagd
toerental draait. Bij ventilatie met een
hoog toerental – maar ook bij dienstverleners met zware toestellen met een
hoog debiet – kunnen de druppeltjes
door de snelheid tegen elkaar botsen.
Daardoor klitten ze samen tot grotere
druppels die op de grond vallen. Hier
raden de fabrikanten aan de ventilatie
te reduceren tot 50 of 30%. Maar het is
preciezer om – zoals in Engeland – te
spreken over windsnelheden van 1 tot
maximaal 2 meter/seconde. Ik gebruik
een anemometer om de windsnelheid
te meten en de ventilatie daarop af te
stellen. Wie de ventilatiesnelheid niet
kan regelen zou het product trager

Dossier
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en zeer grote loodsen, maar die kost
12.000 tot 13.000 euro. Er is een tussentype van 20 liter/uur in ontwikkeling, dat volgend seizoen op de markt
komt. Wie een loods heeft van
1000 ton zou ook kunnen werken met
twee kleine toestellen.” Lieven toont
met filmpjes dat de nevel van deze
toestellen zich mooi verdeelt over de
aardappelhoop. “Bij koudvernevelaars
kan je de nevel beter richten dan bij
heetvernevelaars, waarvan de nevel
eerst verticaal opstijgt om nadien te
zakken en zich te verdelen. Het is ook
eenvoudiger om het middel binnen te
brengen, want het lukt altijd wel om
ergens een slang binnen te steken.”
Maar de apparatuur moet in orde zijn.
“Koudvernevelen heeft zijn slechte
reputatie te danken aan onbetrouwbare apparatuur. 80% van de markt
deugt niet. Soms komt men af met
veredelde verfpistolen of met slechte
Aziatische kopieën. De druppels moeten fijn genoeg zijn, anders krijg je
problemen. Bij de minste onzuiverheid krijg je turbulentie, waardoor de
druppeltjes tegen elkaar botsen en
grote druppels vormen, die neervallen.” Ook verstoppingen zijn legio.
Lieven waarschuwt dat je niet zomaar
een gewone compressor mag gebruiken. Die brengt waterdamp en smeermiddel mee, dat samenklit met het
kiemremmingsmiddel waardoor leidingen en de sproeikop gaan verstoppen. De overige 20% is echter zeer
degelijk, maar wordt wat meegesleurd
met de slechte naam van de minderwaardige toestellen. Een kwalitatieve
vernevelaar maakt een toepassing via
koudeverneveling perfect mogelijk
– op voorwaarde dat hij correct is
afgeregeld en onderhouden.“ Een elegantere oplossing is koudvernevelen ->
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Lieven heeft weet van één afgebrande
loods, vier toestellen die in vlammen
opgingen en twee die intern ontploft
zijn. Door hun lagere zelfontbrandingstemperatuur en vlampunt brengen de
alternatieve kiemremmers meer gevaar
mee bij toepassing met heetvernevelaars. De zelfontbrandingstemperatuur
voor Argos (waarbij het middel begint
te branden zonder vlam in de buurt) is
248 °C, maar het vlampunt ligt bij
51,5 °C (de temperatuur waarbij het
begint te branden met een vlam in de
buurt). Bij Biox-M is dit respectievelijk
301 en 92 °C, bij 1,4 Sight kent men
alleen het vlampunt, circa 122 °C.
Lieven legt uit dat de gekende foggers
ontwikkeld zijn op basis van de straalmotor van de vroegere V1-raketten.
“Het is een misvatting dat je om de
kiemremmer fijn te verdelen een hoge
temperatuur nodig hebt. Dit systeem
wordt gebruikt omdat het goedkoop en
simpel is.” De opeenvolgende ontploffingen in de verbrandingskamer (in het
Engels resonator) zorgen alternerend
voor explosie en implosie, waardoor de
lucht achtereenvolgens samengeperst
en uit elkaar getrokken wordt. Dat doet
de fijne druppeltjes ontstaan en ook
een snelle luchtstroom die de druppeltjes meeneemt. “Als je de warmte nodig
had, dan zou men de vloeistof moeten
toevoegen in de verbrandingskamer,
want de temperatuur neemt snel af in
de loop van het apparaat. Maar dat
doet men niet, om ontbranding te
vermijden.” Lieven vertelt ook dat er
indicaties zijn dat aromatische olieën,
zoals Argos en Biox-M, kunnen wijzigen door de hitte, wat hun werking kan
verminderen.

Wees je bewust van de
gevaren van foggen.

er

Brandgevaar

Ruim 20 jaar geleden werd de eerste
heetvernevelaar ontwikkeld, maar ook
die hebben nog nadelen. “Dergelijke
apparaten zijn nooit doorgebroken in
andere sectoren, omdat ze moeilijk te
configureren zijn voor een precieze
dosering en beïnvloed worden door het
aanzuigen van koude omgevingslucht.
Vergelijk het met een elektrisch kookvuur. Het regelen van de temperatuur
gebeurt door het verwarmingselement
alternerend aan- en uit te zetten. Op
stand 1 slaat de kookplaat af en toe aan,
op de stand 9 slaat ze maar af en toe af.
Maar het is niet omdat je water begint
te koken, dat het plots allemaal verdampt is. Daardoor loogt geregeld een
deel van de kiemremmer uit de loop
van het toestel, waardoor je er een
emmer onder moet zetten. Doe je dat
niet, dan krijg je rotte aardappelen
waar de vloeistof neerkwam.” Er is wat
verschil tussen de verschillende types.
Lieven raadt de systemen aan waarbij
de inlaat voor de vloeistof zo ver mogelijk verwijderd is van de vlam en de
hogere temperaturen, om ontbranden
en degradatie te voorkomen. Een goede
afregeling is volgens hem essentieel.
Hij wijst ook op het gevaar van productresten. Er moet goed gereinigd
worden, om te vermijden dat middel
aankoekt en op termijn kan ontbranden (zoals roet in de schouw).

Bo

kunnen verdelen, maar dan verlengt
uiteraard de toepassingsduur. Nog liever dan met luchtsnelheid zou ik graag
een aanbeveling zien van een hoeveelheid lucht per ton aardappelen. Ik hoop
dat onderzoek dat snel zal uitwijzen.”

Koudvernevelaars
Tijdens de studiedag van het PCA
stelde men dat er nog weinig ervaring
is met koudvernevelaars. Lieven heeft
wel al heel wat ervaring, omdat hij
dergelijke toestellen verkoopt en
afstelt bij klanten. “We hebben de
Fontan Starlet, een relatief traag toestel dat 3 tot 6 liter per uur kan doseren – ideaal voor kleine loodsen. Het
nadeel is dat dit vijf keer minder snel
is dan een doorsnee fogger, en toch
enkele honderden euro’s duurder is.
De Fontan Mobilstar haalt 55 tot 60
liter per uur, ideaal voor middelgrote
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Uitbreiding
erkenning
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Voor Biox-M en Argos is er nog een
probleem met de erkenning, die voorlopig alleen maar geldt voor heetvernevelen.
Bert Callebaut van Certis bevestigt
dat ze bezig zijn met de uitbreiding
van de erkenning voor Biox-M, maar
dat het moeilijk te voorspellen valt
wanneer ze die precies zullen krijgen. Wat koudvernevelen betreft, is
Certis een aantal aspecten van deze
machines aan het testen. Want ieder
type is anders en heeft een ander
druppelspectrum. “De fijnheid van
de druppels is erg belangrijk om een
optimale verdeling in heel de loods
te bekomen. Ook willen we kunnen
uitmaken of de toepassing veilig kan
verlopen en of deze de aardappelen
niet beschadigt. We verwachten tegen
het einde van het bewaarseizoen
voldoende informatie uit proeven te
hebben om hier uitsluitsel te kunnen
in geven.”
Ook Tom Van Craenem van UPL bevestigt dat er geen technische bezwaren zijn om Argos toe te dienen door
koudverneveling. “Ik heb dit bewaarseizoen in een aantal loodsen goede
resultaten gezien. Voorwaarde is wel
dat het correct wordt toegediend. De
toepassingswijze moet afgestemd
worden op de aard van de loods.
Ventilatie, tijdstip van toediening
en debiet spelen een grote rol. De
luchtstroom, bijvoorbeeld, hebben we
nodig om de nevel te laten circuleren,
maar die is best niet te krachtig. Het
middel moet tijd krijgen om in contact
te komen met de kleine kiemen. Telers of handelaars die willen starten
met Argos nemen best contact op om
een aantal vuistregels te overlopen.
In Nederland is de toepassing via
koudverneveling erkend, in België zit
die er aan te komen. Ik verwacht dat
dit een van de komende weken rond
zal zijn.”

aanvragen voor het isoleren van een
loods.” Ook lichtarmaturen kunnen te
lijden hebben van de middelen. 80%
van de lichtarmaturen is gemaakt van
polycarbonaat (PC), wat gevoelig is.
PMMA (polymethylmethacrylaat) is
dat niet, maar de mechanische eigenschappen zijn slechter. Bovendien zijn
deze een beetje duurder en minder
gemakkelijk te vinden. “Ik vraag me af
of men in de drukkamers niet beter
aansluitingen voorziet waar je een
looplamp kan inpluggen, of gebruikmaakt van een zaklamp. In de rest van
de loods zou je de lampenkappen om
de vijf jaar kunnen vervangen. Vermijd
dat ze naar beneden vallen, want dan
bestaat het risico dat stukjes polycarbonaat meegaan naar de verwerking.”
Tot slot benadrukt Lieven nog dat alle
fogapparatuur keuringsplichtig is; ook
al gebeurt de keuring op zich nog niet.
“Er is nog geen keuringsprotocol, maar
men werkt eraan om daar in de volgende cyclus mee te starten. Je moet
wel al je apparaat aanmelden bij de
keuringsdienst van het ILVO. Wij doen
dat al voor onze klanten.” n

Corrosie

rig

ht

met vacuüm zonder perslucht. Een
snelle luchtstroom zuigt het product
mee. Wanneer de luchtstroom stilvalt,
stopt ook de aanvoer. “Bij deze techniek heb je geen pompjes, drukmeters
en dergelijke nodig, je moet alleen af
en toe een luchtfilter vervangen. Een
nadeel is de luchtsnelheid. Je moet bij
het opstellen zorgen dat het toestel
niet ergens tegenaan blaast.
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In sommige omstandigheden kunnen alternatieve kiemremmers corrosief
werken, bijvoorbeeld op polycarbonaat beschermkappen van lampen (links op de
linkerfoto). Het middel kan zich ook hechten aan de kabels van sensoren. Op de
foto rechts is te zien dat de aardappelen gingen rotten waar een kabel lag.
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De alternatieve kiemremmers leveren
op zich niet echt problemen, maar in
sommige omstandigheden ontstaan er
aantastingen. “Bij hoge luchtvochtigheid zal condensatie optreden, vooral
op lichtarmaturen en bedrading. Soms
wordt de isolatie aangetast.” Lieven
legt uit dat hij zelf de corrosiviteit uitprobeerde en vaststelde dat polyurethaan goed bestand is tegen de
nieuwe middelen, maar polystyreen
(Styrofoam, Isomo ...) niet. “Mijn
advies is om er een laag polyurethaan
schuim bovenop te laten aanbrengen.
Wacht daar geen jaren mee of de platen
komen los. Je kan overigens subsidie
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