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René Schouten: “Biox-M is een
mooie aanvulling op het pakket”

De natuurlijke kiemremmer Biox-M laat zich met de juiste apparatuur goed te vernevelen en
is snel en gemakkelijk door aardappelen in bewaring trekken. CAV Agrotheek uit Wieringerwerf heeft goede ervaringen met de Electrofog heetvernevelaar, die Certis Europe in bruikleen geeft aan loongassers en distributeurs.

middel preventief. Bij hogere doseringen vanaf 60 milliliter
per ton maak je gebruik van de curatieve werking en gaan
de celmembranen van jonge kiemen kapot, waardoor ze
afsterven. Dat effect noemen we ook wel afbranden,” vertelt Hansma. “Na een eerste behandeling volgen vervolgdoseringen van 30 milliliter per ton. Voor frites- en chipsaardappelen, bewaard bij 6 tot 9 graden Celsius, is het
aanbevolen interval tussen de toepassingen drie weken.
Voor tafelaardappelen, bewaard bij 4 tot 5 graden Celsius,
vier weken. Biox-M is een natuurlijk middel is en laat geen
residu achter in de knol of in de bewaarcel. Verder bedraagt
de wachttermijn voor het afleveren slechts twaalf dagen na
de laatste toepassing”, laat de teeltadviseur weten.

Geen schadelijke gassen
De Electrofog heeft een krachtige elektromotor en werkt op
380 Volt. “We nemen altijd een flink verlengsnoer mee, omdat er niet altijd een aansluiting voor krachtstroom aanwezig
is op de plaats van verneveling”, zegt de uitvoerder terwijl hij

Een voordeel is de relatief korte
veiligheidstermijn.

René Schouten geeft aan dat de Electrofog secuur werk levert. “Het apparaat maakt een fijne mist die zich altijd vlot
en volledig door de gehele aardappelbewaring verdeelt.”

Voor een optimale werking van Biox-M dient de kiemremmer
goed te worden verneveld en verdeeld in de bewaarschuur.
Certis Europe stelt hiervoor de Electrofog heetvernevelaar
beschikbaar. Certis levert deze apparaten vooral aan loongassers of distributiebedrijven die het loongassen zelf uitvoeren.
CAV Agrotheek uit Wieringerwerf is een van de vele leveranciers van Biox-M die de Electrofog daarvoor in gebruik heeft.
Bij de distributeur is zojuist het nieuwste model gearriveerd.

remming. Nu passen we de Electrofog ook toe voor de nieuwe kiemremmer Biox-M.” Schouten geeft aan dat de
heetvernevelaar secuur werk levert. ”Het apparaat maakt
een fijne mist, die zich altijd vlot en volledig door de gehele
aardappelbewaring verdeelt. Zowel bij bulk- als kistenbewaring. In deze regio passen we Biox-M nu onder andere toe in
chips aardappelen.”

Jarenlange ervaring

“Carvon verstoort de aanmaak van groeihormonen in de
knol en voorkomt daarmee de spruitvorming. Bij lagere doseringen creëer je een groeiremmend effect en werkt het

“Dit is niet onze eerste Electrofog”, zegt René Schouten tijdens het uitpakken. “We gebruiken hem al jaren voor kiem-

Preventief en curatief

de pijp aan het apparaat schroeft. “De Electrofog warmt eerst
de lucht op naar 500 tot 600 °C. Als Biox-M de uitstroomopening passeert, warmt het op tot 185 °C. Wat mij erg aanspreekt, is dat deze machine geen schadelijke verbrandingsgassen zoals CO2 produceert. Dat is onder andere goed voor
de bakkleur. Dat was al een belangrijk argument om de Electrofog te gebruiken voor het vernevelen van chloorprofam. Bij
het loongassen speelt de capaciteit ook een rol, want tijd is
geld. De Electrofog kan per uur 30 liter Biox-M vernevelen.
“Daar kunnen we prima mee uit de voeten”, zegt Schouten,
die het middel een mooie aanvulling vindt op het productenpakket. “Omdat je de kiemremmer als een mist toedient en
er slechts weinig in dampfase blijft, ontsnapt het minder snel
via kieren in bewaarschuren die niet hermetisch zijn afgesloten. Een ander voordeel is de relatief korte veiligheidstermijn;
je mag de aardappelen al 12 dagen na toepassing afleveren.
Wij adviseren onze klanten overigens altijd om eerst een veldbehandeling met MH uit te voeren. Zeker bij de relatief hoge
bewaartemperaturen voor chips aardappelen is de kieming
dan beter beheersbaar.” ■
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Loongassers tonen veel vertrouwen
in Biox-M
Het tijdperk bewaren zonder chloorprofam is aangebroken. Een rondgang langs loongassers
in Nederland leert dat ze er klaar voor zijn. Gewapend met moderne vernevelapparatuur en
ervaringen met alternatieve kiemremmers zien ze het komende bewaarseizoen met vertrouwen tegemoet. De natuurlijke kiemremmer Biox-M speelt daarin een belangrijke rol.

Belangrijk is om
op tijd te beginnen
onrustige partij moet je extra aan de bak met
vervolgbehandelingen. Daar zitten noch Loo,
noch zijn klanten op te wachten. De loongasser: “Ik heb eens een partij tafelaardappelen
behandeld met kiemen die naar ons idee snel
zouden doorgroeien. Die gaven we gelijk 90
ml Biox-M per ton. Daarna bleven ze maar
liefst twaalf weken rustig.”
Een goede bewaarstrategie, met de juiste doseringen en intervallen, vergt kennis van de
bewaarpartij en ervaring met zowel Biox-M als
de toedieningsapparatuur. “Wij hebben nu
vijf Synofog 2H heetvernevelaars in gebruik,
met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 125 liter per uur”, licht de loonwerker
toe. “Volgend seizoen komt er een Cropfog
bij, die in z’n eentje ongeveer 50 liter per uur
kan doseren. Dat moet voldoende zijn om iedereen adequaat te kunnen bedienen.”

Op tijd beginnen
Op tijd beginnen is ook het devies van Steins
Gewasverzorging in het Zuid-Limburgse Hulsberg. “Dat was in het verleden al zo en het is
niet anders met Biox-M”, laat Emile Steins weten. Hij merkt op dat kiemen leiden tot vochtverlies in de knol, wat te allen tijde voorkomen
moet worden. “Vooral de eerste behandeling
is cruciaal. Start zodra je de allereerste kiempuntjes op de knollen ziet komen, vlak daarvoor zou nog beter zijn.”
Loongasser Jos Loo past Biox-M al op flinke schaal toe in zijn werkgebied, dat zich uitstrekt van Limburg tot in
Duitsland en België.

Dagelijks 15.000 ton aardappelen met een
kiemremmer behandelen is geen sinecure.
Loongasser Jos Loo uit Landgraaf heeft hiervoor twee toegewijde teams in dienst, die zes
dagen per week de boer opgaan. Per seizoen
bedienen zij 250 klanten in Limburg en aangrenzende delen van Duitsland en België. Om
overal goed beslagen ten ijs te komen, zijn
degelijke apparatuur met voldoende capaciteit en goed werkende middelen onontbeerlijk. Al in 2018 begon Loo met het toepassen
van nieuwe kiemremmers zoals Biox-M. Vanwege de goede ervaringen gebruikt hij het nu
in zijn hele werkgebied.
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Juiste inschatting per partij
“Belangrijk is dat je op tijd begint in een
droog product, met de juiste startdosering”,
vertelt de Limburger. “Zodra er op de knollen
in de bovenste laag kleine puntjes verschijnen, is het tijd voor een eerste behandeling.
Het is vooral de kunst om de kiemlust van de
partij goed in te schatten. Het ras en de groeien oogstgeschiedenis spelen daarbij een rol.
Afhankelijk van de inschatting kies je de gebruikelijke startdosering van 60 ml/ton of een
hogere dosering van maximaal 90 ml/ton.”
Een juiste of verkeerde inschatting kan veel
uitmaken. Na een te voorzichtige start in een

Steins stemt de startdosering vooral af op het
ras – is dit van nature kiemlustig of niet – en
de algehele conditie van de partij in de cel.
“Zijn ze warm of koud, droog of nat, met of
zonder rot ingeschuurd, heeft er wel of geen
veldbehandeling MH plaatsgevonden en kunnen de groeiomstandigheden in het veld van
invloed zijn op de kieming? De antwoorden
op die vragen zijn cruciaal voor de juiste behandeling.”
Na een eerste behandeling met 60 tot 90 ml
Biox-M per ton aardappelen komt het aan op
goed monitoren. “Met vervolgbehandelingen
wil je de kieming voorblijven om extra vochtverlies te voorkomen”, zegt de ervaren advi-
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LOONGASSERS TONEN VEEL VERTROUWEN IN BIOX-M
seur. “Wij gaan meestal uit van intervallen van
maximaal vier weken en onderhoudsdoseringen van 30 ml/ton.”
Geholpen door vrouw Corry, zoon Sander en
één vaste medewerker bedient Steins klanten
met frites- en tafelaardappelen in een ruime
straal rondom Hulsberg. Hij is te spreken over
de werking van Biox-M in beide productsegmenten, die volgens hem nog beter voorspelbaar wordt na een voorafgaande veldbespuiting met Crown-MH. “Het middel werkt goed,
maar ik vind het te vroeg om nu al te zeggen
welke strategieën het beste zijn voor specifieke rassen en omstandigheden. Die ervaring
bouw je op met de jaren. Een sterk punt van
Biox-M is de korte veiligheidstermijn van
twaalf dagen. Dat is niet alleen van belang
voor tafelaardappelen. Afnemers van fritesaardappelen passen hun planning ook weleens aan en dan is het prettig als je flexibel
kunt zijn in het afleveren.”

Raadzaam om met Crown
MH een goede basis onder
de kiemremming te leggen
Ook curatief toepasbaar
De korte veiligheidstermijn van Biox-M
spreekt ook de adviseurs van Agruniek Rijnvallei te Wageningen aan. “Reuze handig
voor telers en afnemers die minder strak
kunnen of willen plannen”, vertelt teeltadviseur Raymond Heuvels in het late voorjaar.
“Het is één van de redenen dat onze coöpe-

Gewapend met moderne vernevelapparatuur en opgedane ervaring met alternatieve kiemremmers zien loongassers het
nieuwe bewaarseizoen vol vertrouwen tegemoet.

ratie het komende seizoen met Biox-M aan
de slag wil.. In het verleden hielden we ons
niet rechtstreeks met kiemremming bezig.
De meeste telers in ons werkgebied Gelderse Betuwe en Achterhoek deden dat tot nu
toe zelf. Alternatieve middelen zoals Biox-M
vragen echter om specifieke, vaak kostbare
apparatuur. Agruniek Rijnvallei biedt het
gassen daarom als loonwerk.”

Ter voorbereiding liepen de adviseurs het afgelopen seizoen mee met loonbedrijf Heyboer uit Biddinghuizen, die een Synofog 2H
heetvernevelaar in gebruik heeft. Het heeft
een flinke capaciteit, wat voor de nieuwe generatie kiemremmers ook nodig is, leerde
Heuvels. “Zo’n apparaat kost echter al gauw
20.000 euro, wat voor de meeste telers niet
in verhouding staat tot de verwachte inzet
bij individueel gebruik”, licht hij toe. “Wij
hebben er Inmiddels een aangeschaft en zijn
klaar om de boer op te gaan. Samen met een
paar collega’s zal ik onze klanten dan gaan
bedienen.
Volgens de bewaarspecialist is het voor lang
te bewaren partijen raadzaam om met Crown
MH een goede basis onder de kiemremming
te leggen. “Dan kunnen veel telers in het bewaarseizoen zelf volstaan met twee tot drie
behandelingen Biox-M. Het aantal behandelingen hangt sterk af van het ras, het teeltdoel, de conditie en natuurlijk de bewaarduur. Wat ons aanspreekt aan Biox-M is dat
je het ook curatief kunt toepassen. Het middel brandt beginnende kiempjes en al uitgelopen jonge kiemen effectief af. Daarnaast is
het bruikbaar in de biologische teelt, want
het is goedgekeurd door SKAL.” ■

Vooral de eerste behandeling met Biox-M is cruciaal.
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BIJEENKOMSTEN VOOR BEWAARSPECIALISTEN EN -ADVISEURS UIT
DE NEDERLANDSE AKKERBOUWSECTOR

Aardappelsector oog in oog met
doeltreffende werking Biox-M
Gedurende het aardappelbewaarseizoen 2019/2020 organiseert Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector. Dit
om iedereen kennis te laten maken met de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Zo ook op proefboerderij De Eest te Nagele, onderdeel van PPO-Lelystad. Daar konden de genodigden de
zeer goede werking van Biox-M zien, aangevuld met uitleg door de Certis-bewaaradviseurs.

men remmen of zelfs afbranden. Biox-M heeft
dus zowel een preventieve als een curatieve
werking”, benadrukt de teeltadviseur. Partijen
die al vooraf een veldbehandeling met de
kiemregulator Crown-MH hebben gekregen,
hebben het voordeel dat een eerste behandeling met Biox-M vaak pas vele weken later
hoeft te worden toegepast. Hansma beveelt,
mede daarom, een toepassing van Crown-MH
in het veld altijd aan.

Toediening met Electrofog
Het toedienen van de kiemremmer Biox-M in
de bewaring gebeurt met moderne heetvernevelaars. Zeer geschikt hiervoor is onder meer
de Electrofog van Certis Europe zelf, maar ook
de Synofog en Cropfog zijn prima machines.
“Na een eerste behandeling volgen met intervallen van drie tot vier weken, vervolgdoseringen van 30 milliliter per ton. Voor frites- en
chipsaardappelen bewaard bij 6 tot 9 graden
Celsius is het aanbevolen interval van de toepassingen drie weken. Bij partijen met CrownMH aan de basis kan dat wat langer zijn, in dit
kiemlustige seizoen ongeveer tot vier weken.
Voor tafelaardappelen bewaard bij 3 tot 5 graden Celsius is het interval vier tot vijf weken,
met Crown-MH kan dat vaak wat langer zijn.
Echter, elk interval is uiteraard afhankelijk van
temperatuur, vocht, ras, partij, en bewaaromstandigheden.”

“Biox-M is een natuurlijk kiemremmingsmiddel dat zowel preventief als curatief inzetbaar is”, legt Harry Hansma aan
de nieuwsgierige bewaarspecialisten en adviseurs uit.

Certis Europe is al vanaf het jaar 2018 distributeur van de natuurlijke kiemremmer Biox-M in
Nederland. Sinds de introductie zijn in heel
het land praktijkproeven uitgezet om ervaringen met de kiemremmer op te doen in bewaring van frites-, chips- en tafelaardappelen.
“Wij zien het als een uitstekend alternatief
voor chloorprofam”, legt teeltadviseur Harry
Hansma uit aan de verzamelde vertegenwoordigers. Het middel is behalve op De Eest in
Nagele ook dit bewaarseizoen al in verschillende bewaarschuren ingezet in de praktijk.

Residu-vrije knollen afleveren
Op de locatie De Eest zijn diverse resultaten
van kiemremming met Biox-M uitgestald. Het
is dan begin maart, een mooi tijdstip om een
eerste en tussentijdse indruk te krijgen van de
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werking. Hansma vat de voorlopige conclusies
kort samen. “Een aanbevolen dosering van

Geen residu in de knol
of in de bewaarschuur
Biox-M voor een eerste behandeling is
60 milliliter per ton. Een preventieve behandeling start ongeveer drie weken na de oogst en,
indien de partij met Crown-MH is behandeld,
zodra je de eerste witte puntjes ziet”, adviseert Hansma de aanwezige vertegenwoordigers. “Mochten de kiemen op dat moment al
groter zijn, dan is de dosering van de eerste
toepassing te verhogen tot maximaal 90
milliliter per ton. Het middel kan namelijk zowel de kiemgroei voorkomen, als de kleine kie-

Na toepassing bewaarruimte 48 uur
dichthouden
“Biox-M is een natuurlijk middel en laat geen
residu achter in de knol of in de bewaarschuur.
De wachttermijn voor het afleveren bedraagt
slechts twaalf dagen na de laatste toepassing”, laat de teeltadviseur weten. “Uit resultaten van de proeven blijkt dat de tijdsduur van
het dichthouden van de bewaarcel na toepassing, van grote invloed is op de werking van
het middel.” Hansma toont het positieve effect hiervan aan bij de rondgang langs de bakken met proefmonsters. “Ons huidige advies is
om de cel minimaal 48 uur na toepassing dicht
te houden en dan dus niet extern te ventileren.
Wel is het advies om in die periode een aantal
malen per dag intern te ventileren”, legt
Hansma uit. ■
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FLEXIBILITEIT NOODZAAK IN DE HUIDIGE AARDAPPELMARKT

Aardappelen langer bewaarbaar
dankzij Crown-MH en Biox-M
Afgelopen voorjaar had aardappelteler Martin de Ruiter uit Strijen zowel een negatieve als
een positieve ervaring te melden. Vanwege de marktsituatie als gevolg van corona waren
zijn aardappelen op dat moment niets waard. Het lichtpuntje was dat hij zijn aardappelen
dankzij de kiemremmers Crown-MH en Biox-M langer kon bewaren, in afwachting van (iets)
betere tijden.

Robuuste aanpak
kwaliteit in de schuur heeft, dat hij langer dan
gebruikelijk kan bewaren. Daar wijst hij uiteenlopende redenen voor aan.

Veldbehandeling met Crown-MH
De Ruiter kon zijn Fontane in 2019 op tijd en
onder optimale omstandigheden rooien en
inschuren. “In de laatste week van september
waren de knollen al goed afgerijpt, alleen was
het op dat moment wel erg droog. Toch heb ik
besloten om ze te rooien. In de nacht voordat
de loonwerker kwam viel de eerste regenbui
van het najaar: 10 millimeter. Ideaal om de 5,4
hectare netjes achter de planken te krijgen.”
Een bijkomend voordeel was dat de knollen al
een geslaagde veldbehandeling met de kiemremmer Crown MH hadden gekregen. “Pas op
27 januari zagen we de eerste witte puntjes op
de knollen, bijna vier maanden na inschuren”,
zegt de teler enthousiast. “Toen hebben we
een eerste ruimtebehandeling met de natuurlijke kiemremmer Biox-M laten uitvoeren. Dat
had ik vorig jaar ook laten doen, en met zeer
goed resultaat. Gelet op het naderende
chloorprofam-verbod en het daarmee samenhangende residuvraagstuk, leek het me beter
om opnieuw te kiezen voor Biox-M.”

Biox-M werkt prima

“Biox-M werkt prima, ik ben blij dat ik er nu al ervaring mee heb opgedaan, dan kan ik er volgend seizoen zonder
instelproblemen mee aan de slag,” laat Martin de Ruiter (l) tevreden weten.

De 300 ton aardappelen van het fritesras Fontane liggen er in april prachtig bij. De drie afzonderlijke cellen in de bewaarschuur zijn
mooi vlak afgevuld en er is nog geen enkel
teken van kieming te zien. De Ruiter is enthousiast over de kwaliteit van het product, maar
teleurgesteld dat ze nog in de schuur liggen.
Normaliter levert hij zijn aardappelen rond
half mei af voor de heersende marktprijs, omdat ze in deze al wat oudere bewaarschuur
meestal niet veel langer houdbaar zijn. Dit jaar
loopt het anders.
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Vraag naar frites ingestort
Door de coronacrisis neemt de internationale
horeca nauwelijks frites af en kampt Nederland met een groot overschot aan fritesaardappelen. “Mijn afnemer heeft aangeraden om
ze zo lang mogelijk goed te houden; mogelijk
komt de vraag straks weer op gang en kunnen
we er toch iets voor beuren. Dat hoop ik dan
maar”, zegt de teler gelaten. Hij sluit niet uit
dat hij het uiteindelijk zal moeten doen met
een overheidsvergoeding . Een geluk bij een
ongeluk is dat hij een product van opperbeste

Loongasser Daan Biesheuvel paste eind januari de startdosering van 60 ml/ton toe met een
Electrofog heetvernevelaar. Telkens een
maand later vonden de vervolgbehandelingen
plaats. “Het is weliswaar duurder dan chloorprofam, maar de werking is prima”, aldus De
Ruiter. “Evenals vorig jaar heb ik de indruk dat
de nevel van deze kiemremmer beter inwerkt
en minder snel via kieren ontsnapt dan alternatieven. In een wat oudere schuur zoals deze
is dat een pré. Dankzij deze ervaringen kan ik
er volgend seizoen direct mee aan de slag. De
veldbehandeling met Crown MH is me ook
wederom goed bevallen.” ■
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OP DE JUISTE WIJZE TOEGEDIEND IS BIOX-M EEN PERFECTE KIEMREMMER

Kies passende apparatuur voor
verneveling Biox-M
De natuurlijke kiemremmer Biox-M op basis van zuivere muntolie is efficiënt te vernevelen en
verspreidt zich snel en gemakkelijk door de gehele aardappelbewaring. Belangrijk is de inzet
van passende apparatuur voor heetverneveling. Op de juiste wijze toegediend is Biox-M een
perfecte kiemremmer voor alle aardappelrassen die in bulk of in kisten worden bewaard.

stof worden er ook geen verbrandingsgassen
zoals CO2 en ethyleen gevormd, waardoor de
bakkleur uitstekend blijft. Bij de Cropfog
hoort een lange, flexibele slang, waarmee de
nevel eenvoudig op grotere hoogte in de bewaarruimte is te brengen.

Synofog leverbaar in twee modellen
Frans Veugen uit Nederweert levert twee modellen Synofog heetvernevelaars die geschikt
zijn voor Biox-M. Ook deze produceren een
zeer fijne mist. Het verschil tussen de beide
modellen zit hem vooral in de capaciteit. De
Synofog 1H (11 kW) kan tot 15 liter/uur doseren , terwijl de 2H (22 kW) tot 30 liter vloeistof
per uur vernevelt. Qua werking en functionaliteit lijkt de Synofog sterk op de Electrofog,
met wie hij ook de automatische stopfunctie
gemeen heeft. De 66 kg zware vernevelaar is
leverbaar op een karretje met een in hoogte
verstelbaar plateau, waardoor hij gemakkelijk
bij de inlaatopeningen van bewaarruimten is
te plaatsen.

Hotfog Resonator voor individueel
gebruik

Een vereiste voor het optimaal vernevelen van Biox-M is het gebruik van heetvernevelapparatuur, zoals de Electrofog.

Heetverneveling is een vereiste voor het optimaal toedienen van Biox-M. Certis Europe,
brengt de Electrofog onder de aandacht Dit
apparaat maakt van de natuurlijke kiemremmer een zeer fijne mist, die zich via interne
ventilatie vlot en volledig door de gehele
aardappelbewaring verdeelt. De Electrofog is
uitgerust met een elektromotor en werkt op
krachtstroom, oftewel 380 volt. De lucht warmt
op naar 500 tot 600 °C. Wanneer de vloeistof
de verdamper passeert, wordt deze in en fractie van een seconde verhit tot zo’n 185 °C, en
spat dan uiteen in vele zeer kleine druppeltjes.

Zeer fijne mist
De Electrofog zuigt de vloeistof rechtstreeks
en automatisch aan uit het voorraadvat. Na
verhitting komt de vloeistof in de vernevelkamer, die een mist van zeer fijne druppels
vormt. De vernevelaar produceert geen voor
de aardappel schadelijke verbrandingsgassen
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als CO2 of ethyleen waardoor de bakkleur
goed blijft. Verder is deze vernevelaar geluidsarm en weinig storingsgevoelig. De capaciteit van het apparaat, dat vooral gebruikte
wordt door loongassers en distributeurs, is
ongeveer 30 liter per uur.

Electrofog maakt van de
natuurlijke kiemremmer
een zeer fijne mist
Cropfog levert veel capaciteit
Voor professionele loongassers die klanten
met een grotere bewaarcapaciteit bedienen is
er de Cropfog heetvernevelaar. Dit forse apparaat van Britse makelij heeft een capaciteit
van zo’n 50 liter per uur. De elektriciteit voor
het aandrijven van de ingebouwde ventilator
wordt opgewekt door een 11 pk motor die
methanol gebruikt. Door deze speciale brand-

Besteman Techno Support uit Akersloot is leverancier van een kleine heetvernevelaar die
geschikt is voor individueel gebruik. De Hotfog Resonator werkt op 220 volt en heeft een
apart verwarmingselement om de lucht te verhitten tot ongeveer 450 °C. Hiermee wordt de
kiemremmingsvloeistof verwarmd tot maximaal 200 °C. De vloeistof botst vervolgens
met zeer hoge snelheid tegen een metalen
staafje, de ‘’Resonator’’, en spat uiteen in zeer
vele en kleine druppeltjes, die dan als een
mist zichtbaar zijn. Een ventilator verspreidt
de nevel verder in de bewaarruimte. De capaciteit loopt uiteen van 3 tot 9 liter per uur afhankelijk van het type: A1 met 1 dop, of A3
met 3 doppen. Voor de deze vernevelaar is
wel een aparte luchtcompressor vereist.

Brandveiligheid
Certis Europe wijst telers en loonwerkers uitdrukkelijk op het feit dat traditionele fogapparaten zoals de Swingfog en Pulsfog vanwege de brandveiligheid niet geschikt zijn voor
toepassing van Biox-M. Elektrische heetvernevelaars hebben bovendien als voordeel dat zij
geen verbrandingsgassen in de bewaarruimte
brengen die de bewaarcondities nadelig beïnvloeden. ■
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Halverwege mei nog steeds kiemvrij,
dankzij Crown-MH aan de basis
In samenwerking met zijn middelenleverancier en afnemer heeft akkerbouwer Jaap Vos uit
Vlissingen aan de basis Crown-MH toegepast in het fritesras Bondi en de behandeling vervolgd met de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Nu halverwege de meimaand zijn de aardappelen nog steeds nagenoeg kiemvrij, constateert hij tevreden.

geoogst, maar gezond binnengekomen. Eind
december is – nadat zich de eerste witte kiempuntjes op de knollen vertoonden – een startbehandeling met 60 milliliter Biox-M per ton gegeven. Dit is uitgevoerd door loongasser Leon
Wisse met een Cropfog-vernevelaar. Voor een
goede verdeling zijn boven bij de celdeur gaten
gemaakt om daar de toevoerslang van de vernevelaar door te kunnen steken. “Die eerste behandeling verliep prima”, vertelt teelt- en bewaaradviseur Leon Kramer van CZAV uit
Wemeldinge. “Pas na zes weken zijn we overgegaan op de tweede behandeling. Ook tussen de
derde en vierde vervolgdoseringen konden we
ruim hetzelfde interval hanteren. Gangbaar advies bij een met MH behandelde partij is een interval van ongeveer drie tot vier weken, maar dit
ras is van zichzelf weinig kiemlustig en dan hoef
je niet zo vaak terug te komen met een gasbeurt.” Volgens Vos en Kramer is het bij toepassing van Biox-M gewenst dat de bewaarruimte
goed afgesloten is voor het beste resultaat en de
langste werking. Maar bij deze kiemremmer is
dat niet per se noodzakelijk. Wel is het van belang dat de partij winddroog is.

Lopend over de Bondi-aardappelen zien Jaap Vos (l) en Leon Kramer een nagenoeg kiemvrij product.

Sowieso altijd Crown-MH in het veld

Op het erf van aardappelteler Jaap Vos aan de
rand van Vlissingen staat de chauffeur van de
vrachtauto geduldig te wachten tot zijn onderlosser is vol gedraaid met fritesaardappelen.
Broer Andy is verantwoordelijk voor het uitschuren en schept in rap tempo en met een flinke
JCB-lader een van de bewaarcellen leeg. De verwerker wil de aardappelen eerder afnemen dan
gepland, vertelt Jaap die bij het uitschuren assisteert. Normaliter gaat de eerste partij pas in de
maand juni weg, terwijl het nu half mei is. Een
bijzonderheid daarbij is dat de verwerking, vanwege de coronacrisis, slechts op halve kracht

“Bij toepassing van Biox-M is het vooral van belang om de cel minimaal 48 uur dicht te houden.
In die periode mag je alleen intern ventileren.
Dan kun je dus geen droogacties uitvoeren, wat
bij nat product met eventueel rot erin wel nodig
is.” Lopend over de Bondi-aardappelen zien Vos
en Kramer een nagenoeg kiemvrij product. Een
enkele wat kleinere knol, die waarschijnlijk minder Crown-MH heeft opgenomen, vertoont een
enkele kiem. Kramer laat zien dat hier echter
weinig leven meer in zit, doordat deze aan het
uiteinde zwart zien: de Biox-M kiemremmer
heeft het groeipunt vernietigd en de groei stopgezet. “Dit afbrandeffect is typisch voor Biox-M
en geeft aan dat het middel zowel een preventieve als curatieve werking heeft”, verklaart Kramer. Vos en Kramer zijn tot nu toe best tevreden
over de werking. “Zowel de kwaliteit bij afleveren als de uiteindelijke kostprijs zal mede bepalen welke aanpak voor kiemremming ik komend
bewaarseizoen zal kiezen. Sowieso zal ik CrownMH in het veld gebruiken, dat is in ieder geval de
basis voor een goede kiemremming. En uiteraard zijn ook het advies en de ondersteuning
door zowel CZAV als mijn afnemer van belang”,
laat Vos lachend weten, vlak voordat hij zijn broer
weer bijspringt met het uitschuren. ■

Crown-MH is de basis voor
een goede kiemremming
draait. “Waarschijnlijk is deze partij juist nu welkom vanwege de goede kwaliteit”, lacht Vos
breeduit. Die constatering is niet overdreven,
want de knollen zijn op dat tijdstip nog zeer stevig en kiemvrij.

Crown-MH als belangrijke voorbehandeling
Alle fritesaardappelen, ongeveer 2000 ton
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afkomstig van ruim 35 hectare, liggen in goed
geïsoleerde bewaarcellen met alleen buitenluchtventilatie. Vos is daarom extra alert op kieming en het constant houden van de bewaartemperatuur om de knollen rustig te houden.
Dat lukt tot nu toe altijd uitstekend met CrownMH, aangevuld met andere kiemremmingsbehandelingen. Tot nu toe is hij al jaren gewend
hiermee een behandeling uit te voeren in het
veld. Daarna volgt vrijwel altijd een inschuurbehandeling met de chloorprofam-bevattende
kiemremmer Gro Stop Ready. Vanaf Oogst 2020
is de toepassing van chloorprofam echter niet
meer toegestaan. Daarom test de teler op verzoek van zijn afnemer en in samenwerking met
zijn bewaaradviseur, alvast enkele alternatieve
kiemremmers uit.

Ook tevreden over de werking Biox-M
Een ervan is de natuurlijke kiemremmer Biox-M.
Die is toegepast in een cel waarin fritesaardappelen van het ras Bondi liggen. Ook deze partij is
al behandeld in het veld met de kiemremmer
Crown-MH. Een zekere en goede start, waarmee
de partij heel wat rustiger de bewaring in gaat, is
de ervaring van Vos. De Bondi-aardappelen zijn
weliswaar
onder
natte
omstandigheden
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Bijzondere positieve kennismaking
met Biox-M
In het bijzonder natte najaar van 2019 maakte de maatschap Schouwenaars uit Langeweg
onbedoeld voor het eerst kennis met de natuurlijke kiemremmer Biox-M. We zijn bijzonder
blij met deze kennismaking, anders was het met de kieming van de Milva wellicht gigantisch uit de hand gelopen, vertelt medevennoot Guus Schouwenaars.

We zijn bijzonder blij met de kennismaking met Biox-M, anders was het met de kieming van de Milva wellicht
gigantisch uit de hand gelopen, laten Guus Schouwenaars (l) en Kunard Strootman weten.

Een nog vrij recent geïsoleerde bewaarschuur, voorzien van mechanische koeling en
zelfs luchtbevochtiging, is een prima plek
om lang en probleemloos tafelaardappelen
te bewaren. Zeker wanneer ze ook nog eens
in kuubskisten gaan en al in het veld zijn behandeld met maleïne hydrazide (MH) als
kiemremmer. Normaal is dat voldoende –
gecombineerd met koude bewaring – voor
het leveren van een goede kwaliteit van de
drie aardappelrassen, die Guus Schouwenaars samen met zijn broer Joost en beide
ouders teelt. Behalve in het najaar van 2019,
toen liep het net even anders. Het is overal
in Nederland erg nat in de oogstmaanden en
het rooien verloopt moeizaam. Het is op dat
moment erg koud en de knoltemperatuur is
slechts 3 graden Celsius, vertelt Schouwenaars. Toch gaat de rooier het land op, dan
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maar opwarmen na het inschuren om alsnog
de wondheling goed te laten verlopen.
“Wanneer je aardappelen van 3 naar 14 graden Celsius opstookt en daarna weer langzaam terugzet in temperatuur, dan gebeurt
er wel het een en ander in de knol, zeker bij
de Milva, zo zagen we. Eind november kwamen de knollen al los en verschenen overal
witte puntjes op de knollen. We dachten meteen: als we niet rigoureus ingrijpen, dan
loopt dit gigantisch uit de hand. Ik heb onmiddellijk Kunard gebeld en samen hebben
we overlegd wat te doen.”

Spannende periode
Kunard Strootman is vertegenwoordiger bij
middelenleverancier Theunisse bv uit Steenbergen en ondersteunt de maatschap met
onder meer bewaaradvies. Schouwenaars:

Biox- M, natuurlijke
kiemremmer volgens
SKAL-richtlijnen
“We hebben hier een schuur waarin nog nooit
een kiemremmer is toegepast, dus ook geen
chloorprofam en dat willen we graag zo houden. Bovendien bewaren we in deze schuur
ook biologische aardappelen voor derden, en
daarvoor is de schuur SKAL gecertificeerd.
We hadden dus een natuurlijke kiemremmer
nodig waarmee we volgens SKAL-richtlijnen
mogen werken. Dan komt al gauw Biox-M in
beeld”, wist Kunard. Zo kwamen Schouwenaars en Strootman ook in contact met loongasser Daan Biesheuvel die al enkele jaren
ervaring heeft met de kiemremmer. “In overleg met Kunard en Daan is besloten om de
Milva meteen een eerste behandeling met 60
milliliter per ton te geven. Daarna brak voor
ons een spannende periode aan, want we
hadden geen ervaring met deze situatie en
ook niet met dit nieuwe middel. Wanneer je
dan veertien dagen moet wachten voordat je
enige werking ziet, dan is dat best lang. Daan
had al aangegeven dat we wat geduld moesten hebben, maar je wilt toch zo gauw mogelijk resultaat waarnemen. Wat je dan ziet zijn
overal zwarte puntjes, het teken dat de groei
is gestopt of de kleine witte puntjes geheel
zijn vernietigd. Ondertussen hebben we, ook
op advies van Kunard, er alles aan gedaan om
de knoltemperatuur zo constant mogelijk te
houden. Ze zaten op 3,8 graden Celsius. De
koeling staat ingesteld op een hysterese van
0,2 graden Celsius, dus als de temperatuur
van de aardappelen oploopt naar 4 graden
Celsius, gaat de koeling aan. Dat heeft enorm
geholpen, want pas na twaalf weken, op 14
maart om precies te zijn, hebben we een vervolgbehandeling met Biox-M laten uitvoeren
met 30 milliliter per ton. Daarbij is het gebleven tot half mei, het moment waarop we de
Milva’s hebben afgeleverd. Kortom, we zijn
zeer tevreden over dit product, maar het
draagt ook bij aan een hogere kostprijs. We
weten nu dat er een veilig en ook een biologisch en goed middel is waarmee we, in een
noodsituatie, de kieming zeer goed onder
controle kunnen houden. En dat is een hele
geruststelling”, meent zowel Schouwenaars
als Strootman. ■
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Met gerichte adviesdosering
kieming volledig onder controle

Oogsten en inschuren viel in het najaar 2019 niet mee, met als gevolg dat de aardappelen
met stress in de schuur kwamen. Enkele chipsrassen van akkerbouwer Jeroen Nieuwhof uit
Slootdorp bleken namelijk al snel erg kiemlustig. Op verzoek van afnemer Frito-Lay beproefde hij in de kistenbewaring de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Dankzij een gerichte
adviesdosering kreeg hij de kieming van de knollen volledig onder controle.

Goede verdeling door
de gehele partij
gingen de kiemen op het ras Arsenal los en op dat
moment is de gehele cel gegast. Pas daarna kwam
de boel eindelijk tot rust”, laat Nieuwhof tot zijn geruststelling weten. “Inmiddels liggen we op een
schema met een behandeling van 30 milliliter per
ton om de vier weken. Wat scheelt is dat de partijen
in het veld al met MH behandeld zijn. Dat geeft duidelijk nog een extra kiemremming.”

Behoorlijke kluif

Over de verdeling van Biox-M in de bewaring is chipsaardappelteler Jeroen Nieuwhof (l) zeer tevreden.

Na een kletsnat najaar en een zachte winter zonder
vrieskou, komt in Noord-Holland halverwege maart
het veldwerk langzaamaan op gang. Op de lichtste
gronden zijn akkerbouwers druk in de weer met trekker en ploeg als hoofdbewerking voorafgaand aan
het vroegste poot-, plant- en zaaiwerk. Zo ook Jeroen
Nieuwhof. “Het valt me alles mee, onderin is de
grond al aardig droog”, laat hij tevreden weten. Want
dat het nat was heeft hij, evenals vele andere collega’s
in deze regio, aan den lijve ondervonden. De chipsaardappeloogst verliep afgelopen herfst zeer moeizaam en het kostte veel tijd om de knollen na inschuren droog te krijgen, vertelt hij. Een deel, zo’n 5
hectare, is zelfs in de grond blijven zitten. Die hoopt
Nieuwhof alsnog te kunnen rooien. “Dat kan, want ze
zijn vorstvrij de winter doorgekomen. Gelukkig is de
25 hectare die wel in de schuur is gekomen, goed bewaard gebleven, mede dankzij de inzet van de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Vanzelf ging dat overigens niet, want je moet er wel mee leren werken”,
vertelt de chipsaardappelteler als hij een van de bewaarschuren betreedt. En dan doelt hij niet alleen op
het middel, maar op het hele bewaarregime.

Behoorlijke kluif
“Chipsaardappelen bewaren we tussen 8 en 10 graden Celsius. Die vrij hoge temperatuur is nodig om
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de bakkwaliteit te behouden, maar is wel een behoorlijke uitdaging als het gaat om beheersing van
de kiemremming. Bij koude winters in een schuur
met buitenluchtventilatie kan het bijvoorbeeld weleens lastig zijn om aan voldoende draaiuren te komen. Nu is dit een goed geïsoleerde, nog vrij nieuwe bewaarschuur, dus meestal komen we koude
winters wel goed door. Dit bewaarseizoen zijn hierin
kuubskisten van drie verschillende chipsrassen opgeslagen. Het gaat daarbij om de Pirol, Alicante en
Arsenal, bij elkaar ongeveer 600 ton”, vertelt Nieuwhof. Na een normaal oogstjaar is het bewaren van
drie rassen in één bewaarruimte geen probleem,
maar na dit najaar heeft Nieuwhof er een behoorlijke
kluif aan, zo laat hij weten. “Dat komt onder meer
vanwege de verschillen in kiemlust, tijdstip van inschuren en de nat ingeschuurde knollen. Al binnen
een paar weken na inschuren van het vroegst binnengekomen ras Alicante, kwamen hierop de eerste
kiempjes tevoorschijn. Die groeiden zo rap dat volgens het advies er gelijk al een stevige dosering
Biox-M nodig was. Deze is in eerste instantie alleen
op dit ene ras toegediend en niet op de andere
twee rassen in de cel, want daar was nog geen leven
op te bespeuren. Echter, na drie weken kwamen ook
witte puntjes op het ras Pirol tevoorschijn en zijn ook
deze mee behandeld. Nog eens drie weken later

Over de verdeling van Biox-M in de bewaring is hij
eveneens zeer tevreden. Het verdeelt zich – dankzij
de fijne verneveling - gemakkelijk door de gehele
partij. Wel is het van belang om na behandeling de
schuur minimaal 48 uur dicht te houden. Het gassen
met een Electrofog is in loonwerk uitbesteed aan
CAV-Agrotheek uit Wieringerwerf, ook de leverancier van Biox-M. Het middel is wel behoorlijk duurder in gebruik dan Chloor-IPC, laat Nieuwhof weten,
maar de afnemer van zijn chipsaardappelen, Frito-Lay, betaalt hiervoor een redelijke vergoeding.
“We krijgen een aardige plus op de contractprijs.
Tegen de geboden meerprijs moet het mogelijk zijn
om een middel als Biox-M rendabel in te zetten, mits
uiteraard de aardappelen onder betere omstandigheden binnenkomen dan afgelopen najaar”, benadrukt hij stellig. ■
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