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01/
WETGEVING
Het gebruik van chloorprofam (CIPC) voor kiemremming in aardappelen is in België verboden
sinds 1 juli 2020.
De sector staat voor de grote uitdaging om met andere middelen de kieming onder controle te houden. Niettemin laat CIPC nog altijd sporen na...
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TIJDELIJKE MRL

VERBOD
Het gebruik van chloorprofam
(CIPC) voor kiemremming in aardappelen is in België verboden sinds
1 juli 2020.
Het verbod op chloorprofam geldt
in alle lidstaten van de Europese
Unie.

RESIDUEN
Toen chloorprofam nog erkend
was, bedroeg het maximale toegelaten residu (MRL) 10 mg chloorprofam/kg aardappelen (= 10 ppm).
Voor actieve stoffen die niet
(meer) erkend zijn in een teelt,
wordt de MRL doorgaans snel op
0,01 mg/kg (= 0,01 ppm) gezet.
Voor CIPC is dit nog niet gebeurd.
Er zal eerst nog enige tijd gewerkt
worden met een tijdelijk verhoogde MRL.

Chloorprofam zal nog lange tijd
aanwezig blijven in de bewaarinfrastructuur, aangezien de actieve stof
in de loop der jaren in beton, hout
en andere materialen gedrongen is.
Door vertraagde afgifte kunnen
aardappelen ook in de toekomst
dus nog gecontamineerd worden.
Omwille van deze historische contaminatie, heeft de Europese aardappelcoalitie bij de bevoegde Europese instelling SCOPAFF en bij de
lidstaten aangedrongen op een tijdelijk verhoogde MRL (tMRL).
De tijdelijke MRL zal 0,4 mg/kg (0,4
ppm) bedragen. Dat is laag genoeg
om te verhinderen dat CIPC nog
zou gebruikt worden, maar hoog
genoeg om gedwongen vernietiging
van product dat gecontamineerd
werd met CIPC te voorkomen.
Wanneer deze tMRL ingaat en
voor hoelang is nog niet duidelijk.
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REINIGING
De grondige reiniging van loodsen en materiaal verkleint de kans op ernstige contaminatie. Met
het oog op een tijdelijke MRL en de latere afbouw ervan, moeten resten van CIPC zo snel mogelijk verwijderd worden.
De Europese aardappelketen stelde een protocol op om gecontamineerde loodsen en materialen te reinigen. Op de volgende twee bladzijden wordt dit protocol
kort toegelicht. Alle documenten zijn ook te raadplegen op www.PCAinfo.be
Het is belangrijk na afloop foto’s te nemen van de gereinigde loods en het registratieformulier in te vullen. Dit kan dienen als bewijs van de ondernomen acties.
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Reiniging
Aandachtspunten
Gebruik bij het reinigen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Let ook op de veiligheid bij
het werken op grotere hoogte en
leg de elektriciteit af als je met water werkt.
Houd een schriftelijk verslag en
foto’s bij van wat er gereinigd is,
hoe je dat gedaan hebt en wanneer.
Reinig van boven naar onder.
De voorkeur gaat uit naar droge
reiniging.
Bij natte reiniging moet het waswater opgevangen worden en op
een gepaste wijze verwerkt worden, net zoals de resten van het
spuittoestel.
Schenk speciale aandacht aan de
hotspots of kritieke plaatsen. Dit
zijn plaatsen waar stof ligt en/of
afzettingen van CIPC zichtbaar zijn.
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Tips
Droge reiniging

Natte reiniging

Maak de loods leeg en veeg aardappelresten, grond en stof zo goed
mogelijk bijeen. Voorkom dat stof
bij het vegen weer opvliegt.

Gebruik een stoomreiniger of een
hogedrukreiniger. Geef de oppervlakken eerst een lichte voorbehandeling (inweken) vooraleer je
grondig reinigt.

Voer het afval onmiddellijk af. Stof,
aarde en aardappelresten mag je bij
aardappelafval of sorteergrond
van vorig jaar leggen.

Gebruik de juiste druk om te
voorkomen dat vuil en aerosoldeeltjes bij een té hoge druk overmatige verspreid worden.

In het ideale geval gebruik je een
industriële stofzuiger met een
degelijke filter zodat kleine CIPCdeeltjes niet opnieuw in de bewaarloods terecht komen. Vervang
of reinig regelmatig de filter.

Het toevoegen van detergenten
levert geen meerwaarde. Water en
hoge druk doen al veel.
Opgelet, Alle onderdelen die in de
buitenlucht kunnen worden gebracht, moeten buiten de bewaarloods gereinigd worden. Doe dat
op een plaats waar het afvalwater
gemakkelijk kan worden opgevangen (bijv. de vul- en spoelplaats van
het spuittoestel).

Gebruik borstels met zachte haren om het isolatiemateriaal niet te
beschadigen. Gebruik borstels met
harde haren (harde plastic of
staalborstel) om muren en vloeren
te reinigen.
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03/
KIEMING
De kieming van aardappelen hangt af van diverse factoren. De invloed van ras, teelt- en rooiomstandigheden, bewaarinfrastructuur, bewaarklimaat… op het resultaat van de kiemremming was
nog nooit zo groot.
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Kieming
Factoren
De weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen, maar ook
tussen loofdoding en oogst, zijn
zeer bepalend voor de kiemrust.
Na een warme zomer zijn aardappelen doorgaans kiemlustiger dan
na een koel groeiseizoen.

Kiemrust
Normaal bevinden aardappelen
zich kort na de oogst in een fase
van kiemrust. Hoe langer de aardappelen in rust blijven, hoe minder
kiemremming er nodig is.
De kiemrust van aardappelen
wordt bepaald door diverse factoren.

De rijpheid van de knollen en de
aanwezigheid van beschadigingen
zijn eveneens van belang. Beschadigde (gesneden) knollen kiemen
eerder dan intacte knollen.

Tips
Het komt er op aan de aardappelen zo rustig mogelijk binnen te
brengen.
Kies daartoe de meest ideale
rooiomstandigheden: vochtige
bodem en matige temperaturen.
Let er ook op dat het gewas voldoende afgestorven is, zodat de
knollen goed loslaten.

De bewaaromstandigheden
spelen uiteraard ook een rol. Hoge
temperaturen en vocht in de bewaring zetten aan tot kieming.

Voer daartoe ruim 3 weken vóór
de oogst de loofdoding uit op een
gewas dat voor de helft of meer
van nature afgestorven is.

De kiemrustduur is bovendien ook
rasafhankelijk. Vroegrijpe rassen
(Bintje, Innovator…) kiemen sneller dan laatrijpe rassen (Fontane,
Markies…).

Houd de temperatuur tijdens het
bewaarproces nauwlettend in het
oog. Voorkom schommelingen en
vermijd condens en vocht in de
partij.

/8/

04/
KIEMREMMING
Een nieuwe generatie kiemremmers staat klaar, maar de ervaringen zijn beperkt.
Er zijn in België momenteel 5 ACTIEVE

STOFFEN erkend die een bijdrage kunnen leveren in de kiemremming van aardappelen. Eén actieve stof

voor toepassing tijdens de veldfase en vier middelen die enkel tijdens de bewaring kunnen worden ingezet. PCA en Inagro hebben al heel wat onderzoek verricht.
Ook in het kader van het demonstratieproject ‘Residuarme kiemremming’ werd een vergelijking van middelen opgezet.
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/01
Maleïnehydrazide
(MH)
•

MH is in België op de markt onder
vaste vorm (Fazor 60 SG, Himalaya: dosis 5 kg/ha) en onder vloeibare vorm (Crown SL, Itcan SL
270, Magna SL: dosis 11 l/ha).

•

KIEMREMMING

Het remmend effect op de kieming
hangt sterk af van het welslagen
van de toepassing in het veld, de
kiemlust van het ras en de omstandigheden in de schuur (vocht en
temperatuur). MH remt zolang er
voldoende actieve stof (>15 ppm)
in de knollen aanwezig is.

TOEPASSING

MH kan toegediend worden van
zodra 80% van de knollen de sortering +35mm bereikt hebben. De
toepassing moet ten laatste 3 à 5
weken vóór de afrijping/loofdoding
uitgevoerd zijn.

Voor lange bewaring zijn aanvullende behandelingen met andere
kiemremmingsmiddelen nodig. Hun
dosis en interval kunnen dankzij
MH respectievelijk verlaagd en verlengd worden.

Spuit op een vitaal en groen gewas
voor maximale opname en
transport naar de knollen. De behandeling mag niet gebeuren bij
hitte (>25°C) of stress. Spuit op
een droog gewas en let erop dat er
geen regen valt binnen de 24 uren
na de toepassing.

Uit eigen onderzoek is gebleken
dat de efficiëntie van 1,4DMN,
muntolie, sinaasappelolie en ethyleen duidelijk groter is in combinatie met een MH-toepassing.

/10/

/02

•

Bij de eerste (twee) behandeling(en) wordt doorgaans een hogere
dosis toegepast (15-20 ml/ton). Als
de aardappelen tot rust gekomen
zijn en op streeftemperatuur zitten, kan er verder gegaan worden
met lagere dosissen (10-15 ml/ton).

1,4dimethylnaftaleen
(DMN)
1,4 DMN is in België op de markt
onder de naam 1,4SIGHT.

Het interval van vervolgbehandelingen bedraagt doorgaans 5 à 6 weken, maar is afhankelijk van de
kiemlust. Van zodra de ogen lijken
wakker te worden - dus ruim vóór
het witte puntjesstadium - moet de
behandeling herhaald worden. Bij
de toepassing moet de temperatuur in de partij homogeen zijn en
mag er geen condens aanwezig zijn.

Deze actieve stof houdt de knollen
in hun vegetatieve rust. 1,4SIGHT
moet om die reden worden toegepast van zodra het mogelijk is (na
drogen).

•

DOSIS EN INTERVAL

FOGGEN

De toepassing gebeurt tijdens de
bewaring door heetverneveling.
Hiervoor kan je een beroep doen
op je fytohandelaar. Hij beschikt
ongetwijfeld over een (elektrisch)
fogapparaat dat geschikt is voor
deze toepassing (Synofog, Electrofog...). Koud vernevelen kan ook
als het druppelspectrum goed is.
Hoe kleiner de druppels, hoe beter
de verspreiding van de nevel.

•

MRL EN WACHTTERMIJN

De MRL in aardappelen is vastgesteld op 15 ppm. In andere gewassen bedraagt die 0,01ppm. Let dus
op als andere producten (uien,
wortelen...) in de nabijheid bewaard worden. De wachttermijn
bedraagt 30 dagen.
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•

Muntolie wordt tijdens de bewaring toegepast onder gasvorm,
door middel van een elektrisch
fogapparaat (Elektrofog).
Het fogapparaat moet geschikt zijn
om op hoge temperatuur te vernevelen.

Muntolie
Muntolie is een etherische olie gewonnen uit munt. Het is een volledig natuurlijk product dat ook in de
bewaring van biologische aardappelen is toegelaten. Muntolie is in
België op de markt onder de naam
Biox-M.

•

FOGGEN

•

DOSIS EN INTERVAL

Een eerste behandeling gebeurt bij
voorkeur na de wondheling. De
dosis moet voldoende hoog zijn
om te starten (60 of 90 ml/ton).
Vervolgbehandelingen kunnen om
de 3 weken aan een dosis van 30
ml/ton. Afwisselen met andere
middelen kan ook.

WERKING

De werking van muntolie is erop
gericht het hormonaal systeem van
de kieming te verhinderen
(preventief), maar kan bij een hogere dosis ook kiemen vernietigen
(curatief). Opgelet, laat kiemen niet
groter worden dan 5 mm. Het ideale stadium voor vernietiging van
kiemen is het ‘witte puntjes’ stadium (kiemen van 1 à 2 mm). Een
goed ventilatiesysteem is nodig om
de muntolie homogeen te verdelen
in de partij.

•

MRL EN WACHTTERMIJN

De wachttermijn na de toepassing
bedraagt officieel 6 dagen. Om de
meeste muntgeur kwijt te geraken,
is het aangewezen de aardappelen
ten vroegste na 12 dagen uit te
schuren. Er is geen MRL.
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/04
Sinaasappelolie
Sinaasappelolie is een etherische
olie gewonnen uit de schil van sinaasappelen. Het is een 100% natuurlijk product dat recent in België werd erkend onder de naam
Argos.

•

•

Een veldtoepassing met MH vormt
een belangrijke basis voor een goede kiemremming met Argos. Afhankelijk hiervan kan de eerste
behandeling gebeuren na de wondheling of bij de eerste symptomen
van kieming. De aardappelen moeten bij de toepassing droog zijn.

WERKING

Argos brandt kleine kiempjes af en
houdt vervolgens nieuwe kiemgroei even tegen. Hierdoor werkt
het product (beperkt) preventief
en voornamelijk curatief.

•

DOSIS EN INTERVAL

Er wordt gedoseerd aan 100 ml/
ton per keer, met een maximum
van 9 toepassingen. Het interval
bedraagt (minimaal) 3 weken.

FOGGEN

Een elektrisch fogapparaat is aangewezen om op een veilige manier op
hoge temperatuur (190°C) te kunnen vernevelen. Koud vernevelen
kan ook, mits een voldoende fijn
druppelspectrum. Bij de toepassing
is een goede verdeling van Argos
door geforceerde ventilatie in de
bewaring belangrijk.

•

MRL EN WACHTTERMIJN

Door de natuurlijke oorsprong van
deze kiemremmer hebben behandelde aardappelen geen residu en is
er ook geen wachttijd. Er wordt
evenwel aangeraden na de toepassing 48u te wachten vooraleer uit
te schuren.
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/05
Ethyleen

ppm) gehouden worden. Ethyleen
stimuleert de ademhaling van de
knollen. De behandeling wordt om
die reden pas opgestart nadat de
knollen droog en ingekoeld zijn
(10°C)). Let op met partijen die
vóór die tijd al beginnen kiemen!

Ethyleen is een zeer vluchtig gas
dat in de bewaarloods gebracht
wordt en zich gemakkelijk een weg
zoekt tussen de aardappelen.
In het Restrain-concept gebeurt
de toepassing met een generator
die ethanol omzet in ethyleen om
de ruimte op een vooraf ingestelde
concentratie te houden.

•

Om problemen met bakkleur te
voorkomen, wordt ethyleen alleen
aangeraden in rassen die van nature een goede bakkleur hebben
(Fontane, VR808, …). Om die reden is gebruik van ethyleen af te
raden voor de lange bewaring van
Bintje, Challenger, Innovator... Met
het oog op het behoud van bakkleur is het van groot belang het
CO2-gehalte gedurende de hele
bewaarperiode onder de drempel
van 0,25% te houden. Ventilatie of
afzuiging is nodig.

Ethyleen kan ook in flessen aangeboden worden in combinatie met
een verdeelunit (firma Biofresh).
Beide systemen vragen specifieke
verdeelapparatuur die uitsluitend
via de genoemde firma’s te verkrijgen is.

•

AANDACHTSPUNTEN

HOE WERKT HET?

Ethyleen vertraagt de kieming en
de lengtegroei van kiemen. De
concentratie moet - na een geleidelijke opbouw - op niveau (bv. 10

Er is geen MRL en er moet geen
wachttijd aangehouden worden.
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Maleïnehydrazide (MH)

1,4 DMN

Muntolie

Sinaasappelolie

Handelsproduct

Fazor/Himalaya/Itcan/Crown

1,4Sight

Biox-M

Argos

Restrain

Biofresh Safestore

Firma

Bayer/UPL/Kreglinger/Certis

BASF

Certis

UPL

Restrain

Biofresh

preventief

preventief

preventief/curatief

preventief

remt celdeling

verlengt de kiemrust

verbrandt kiempjes en kiembeginselen

blokkeert kiemstrekking

Type
Werking
Toepassing

op het veld

Ethyleen

tijdens de bewaring
ethyleen
verspreiden

gewasbespuiting

heet of koud vernevelen

Dosis (max.)

5 kg/ha of 11 l/ha

6 x 20 ml/ton

Tijdstip 1ste

sortering > 35mm
tot 5 weken voor loofdoding

na drogen

na drogen, wondhelen / bij ogen los

na drogen, wondhelen en inkoelen

geen

ogen wakker

witte puntjes (2 mm)

continu

éénmalig

4 à 6 weken

3 weken

continu

Tijdstip volgende

Interval
Ventilatie tijdens/na
MRL
Wachttijd
Eisen aan de loods
Ventilatie
Voordelen

Aandachtspunten

Kostprijs (per beurt)

-

heet vernevelen (foggen)

ethanol
omzetten

Wijze

90 + 10x30 ml/ton
of 60 + 10x30 ml/ton

9 x 100 ml/ton

interne ventilatie 30%
interne ventilatie 50%
tot alle nevel neergeslagen is. Loods 48u gesloten, regelmatig intern ventileren.

normaal

60 ppm

15 ppm

21/35 dagen ngl. product

30 dagen

6 dagen (liever 12 dagen)

geen (liever 48u)

geen

geen

luchtdicht, min. 40% gevuld

luchtdicht, droog

luchtdicht

redelijk luchtdicht

-

geen

10 ppm

geen

noodzakelijk voor een goede verdeling van het product

luchtverversing (CO2)

ondersteunt andere kiemremmers
beperkt interne kieming
geen aangepaste loods vereist

brengt rust in de partij

specifieke spuitomstandigheden
trage opname (2 à 3 w)

penetrante geur
condens vermijden!

zeer sterke muntgeur
condens vermijden!

sinaasappelgeur

CO2 < 2500 ppm (bakkleur!)
niet geschikt: Bintje, Challenger...

2 à 3 euro/ton

2,5 à 4 euro/ton

2,5 à 4,5 euro/ton

2,6 à 2,8 euro/ton

3,5 à 5 euro/ton (totaalprijs Restrain)
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kan kiemen vernietigen (max. 5 mm)

minder eisen aan de loods,
eenvoudige opstelling

05/
LOODS GESCHIKT?
De nieuwste generatie kiemremmers vraagt een aangepaste infrastructuur.
Meer dan ooit zal het welslagen van de toepassing met kiemremmers afhangen van het product (de aardappelen) en de bewaarinfrastructuur. Afdichting, vullingsgraad en ventilatie zijn enkele belangrijke aspecten.
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Eisen aan de
loods
Luchtdicht
Omdat de huidige kiemremmers
zeer vluchtig zijn, is het van groot
belang deze gassen zo goed mogelijk in de loods te houden. Verliezen beperken, betekent product
besparen en de concentratie op
niveau houden. Loodsen waar
1,4DMN, muntolie en sinaasappelolie worden toegepast, moeten
zoveel mogelijk luchtdicht gemaakt
worden. Ook ethyleen is vluchtig,
maar de concentratie wordt continu op peil gehouden.
Het weglekken van 1,4DMN naar
andere bewaarde producten moet
voorkomen worden met het oog
op contaminatie (bv. niet toegelaten residu in uien).

Vullingsgraad
Hoe groter het aandeel aardappelen ten opzichte van het totaal volume van de loods, hoe beter de
gassen in voldoende concentratie in de aardappelen kunnen dringen of in contact komen met vroege kiemen. Grote lege ruimtes leiden tot verdunning van de toegepaste, erkende dosis of tot een
hoger verbruik van ethyleen.

Compartimentering
Met het oog op een goede vullingsgraad is het aangewezen grote
loodsen op te splitsen in volledig
afgescheiden compartimenten waar
uitsluitend aardappelen liggen.
Machines horen niet thuis in de
aardappelbewaring. Bescherm ook
de bewaarcomputer, want sommige materialen kunnen bij blootstelling aan olieachtige producten worden aangetast.
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Tips
Plaatsing toestel
Overleg met je leverancier waar de
kiemremmer het best wordt toegediend. In geval van foggen moet
het toestel buiten de loods worden opgesteld. Via een gat in de
wand of deuropening wordt het
gas in de loods gebracht. Informeer
u ook over het (hoge) elektriciteitsverbruik van sommige fogtoestellen. Toestellen die ethyleen
verspreiden staan in de loods.

Ventilatie
De meeste kiemremmers hebben
ventilatie nodig voor een homogene verspreiding.
Alleen ethyleen is zonder ventilatie
vluchtig genoeg. Echter, om te verhinderen dat het CO2-gehalte te
hoog oploopt, moet er ook bij gebruik van ethyleen kunnen geventileerd worden (luchtverversing).
Breng kort vóór de fogtoepassing (0,5u) de interne ventilatie op
gang. Laat de ventilatoren tijdens
en na het foggen op half debiet
draaien tot wanneer de nevel neergeslagen is. Na de toepassing moet
de loods liefst 48u gesloten blijven,
terwijl er regelmatig intern wordt
geventileerd.
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Geen rot!
Door overmatig extern ventileren van probleempartijen (rot)
zullen de nieuwe kiemremmingsmiddelen nu sneller hun effectiviteit verliezen. Het is dus belangrijk dat de aardappelen er tegen de
eerste gasbeurt droog en gezond
bij liggen.
Heb je te maken met rot in het
veld? Schuur dergelijke partijen niet
in of hou ze apart!

Suboptimale omstandigheden? Start
onmiddellijk met drogen. Ventileer
met lucht die kouder is dan de
aardappelen. Gebruik desnoods
een warmeluchtkanon.

06/
RESULTATEN
Op 2 locaties werden tijdens de winter 2019-2020 vergelijkende demonstratieproeven aangelegd.
In Kruishoutem (PCA) werden 3 rassen vergeleken die gedurende het hele bewaarseizoen 1,4Sight, Biox-M of CIPC kregen toegediend. In Beitem (Inagro) werden
4 rassen vergeleken die gedurende het bewaarseizoen 1,4Sight, Biox-M, Restrain of CIPC kregen toegediend. Er werden ook 5 praktijkloodsen opgevolgd (4 loodsen met 1,4Sight en 1 loods met Restrain).
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In de gegeven omstandigheden
werd de kieming (schaal 1-9) het
best geremd in de partij die voorafgaand MH kreeg toegediend op het
veld. Hieruit blijkt duidelijk het belang van een goede MH-toepassing
als ondersteuning voor andere
kiemremmers. Uit de proef bleek
ook dat de curatieve werking van
Biox-M (afbranden van kiempjes)
moet gebeuren op kleine kiemen
van idealiter 2 mm. Zo niet groeit
de kiembasis door.
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12/11/19

KIEMREMMING

Challenger + MH

9

Kiemindex (1-9)

•

1

Kiemindex (1-9)

In Kruishoutem werd een kleinschalige demonstratieproef uitgevoerd in bewaarboxen met een
inhoud van 600 kg. Drie rassen
werden gedurende het hele bewaarseizoen behandeld met
1,4Sight, Biox-M of Gro Stop Electro (CIPC). De toepassing gebeurde door koudverneveling.

•

INWENDIGE KIEMING

In Fontane en in Challenger zonder
MH trad inwendige kieming op en
dit bij alle kiemremmers (1,4Sight,
Biox-M en Gro Stop Electro). Inwendige kieming trad niet op in de
partij Challenger die voorafgaand
MH had gekregen op het veld.
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Dit bewijst nog maar eens het belang van MH ter ondersteuning van
andere kiemremmers tijdens de
bewaring.

•

AFBRANDEN

Kiemen kunnen in het witte puntjesstadium (2 mm) worden afgebrand. In de praktijk gebeurt dat
vaak te laat, waarna de top zwart
wordt, maar de basis blijft doorgroeien.
Té lange kiem ‘afgebrand’ maar verder doorgegroeid
/21/

Ideaal kiemstadium om af te branden

Kieming - juni 2020
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Demo Inagro 2019
In Beitem werd een vergelijkende
demonstratieproef uitgevoerd in
koelcellen met een inhoud van 3,5
ton. Drie cellen werden behandeld
door heetverneveling met respectievelijk 1,4Sight, Biox-M en Neonet Fog (CIPC). In de vierde cel
werd Restrain toegepast.
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Kieming (0-6)
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Frietkleur - juni 2020
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3
Frietkleur (0-6)

Behandeling met Restrain leidde
tot een minder goede frietkleur
(maar binnen de norm) en iets
meer heterogene frieten, ondanks
een lage dosering (2ppm). De andere kiemremmers hadden geen
effect op de bakkleur.
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Uit de resultaten blijkt een goede
kiemremming (schaal 0-6) met
1,4Sight en Restrain.

•
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Opvolging praktijkloodsen Fontane

Loods

1e fogbeurt

MH

nr.

2e fogbeurt

3e fogbeurt

4e fogbeurt

5e fogbeurt

datum

middel + dosis

datum

middel + dosis

datum

middel + dosis

datum

middel + dosis

datum

middel + dosis

Biox-M, 60 ml/T

8/01/2020

1,4 Sight, 20 ml/T

21/02/2020

Biox-M, 30 ml/T

9/04/2020

1,4 Sight, 20 ml/T

-

-

15/05/2020 1,4 Sight, 20 ml/T

-

-

-

-

1

ja

18/11/2019

2

ja

14/11/2019 1,4 Sight, 20 ml/T

18/12/2019 1,4 Sight, 20 ml/T

19/02/2020

1,4 Sight, 20 ml/T

3

ja

3/12/2019

1,4 Sight, 20 ml/T

16/01/2020 1,4 Sight, 20 ml/T

21/02/2020

1,4 Sight, 15 ml/T

4

nee

17/11/2019 1,4 Sight, 20 ml/T

31/12/2019 1,4 Sight, 20 ml/T

20/02/2020

1,4 Sight, 20 ml/T

5

nee

13/12/2019

continu

Restrain

continu

Restrain

9

Loods 1

8

Loods 2

Loods 3

Loods 4

-

15/04/2020 1,4 Sight 15 ml/T

continu

Kieming praktijkloodsen - juni 2020

28/05/2020 1,4 Sight, 20 ml/T

Restrain

continu

Restrain

Frietkkleur praktijkloodsen - juni 2020
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5
Frietkleur (0-6)

7
Kieming (1-9)

Tijdens het bewaarseizoen 20192020 werden vijf praktijkloodsen
opgevolgd, waar kiemremming
werd toegepast met 1,4Sight, BioxM of Restrain. Ook hier bleek de
kieming het snelst te evolueren in
partijen zonder voorafgaande MHtoepassing. In combinatie met Restrain zette de kieming zich vanaf
april sterk door. De frietkleur bleef
in alle loodsen goed: <2,5 op schaal
0 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht).
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COLOFON
Deze brochure kadert in het
demonstratieproject “Residuarme
bewaring van aardappelen”
van het Departement Landbouw en
Visserij.
Verantwoordelijke uitgever: Interprovinciaal Proefcentrum voor de
Aardappelteelt (PCA) vzw
PCA vzw is niet aansprakelijk voor
eventuele schade die voortvloeit
uit het gebruik van de informatie in
deze brochure.
Gegevens uit deze brochure mogen overgenomen worden mits
bronvermelding.

Het demonstratieproject “Residuarme bewaring van aardappelen” werd mogelijk gemaakt met financiële steun van:

Het project werd uitgevoerd door:

www.PCAinfo.be

