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Secuur werkende apparatuur maakt
mooie mist van Biox-M
Het belang van een nauwkeurige toediening van kiemremmers in
aardappelen, kent loongasser Leon Wisse uit Kamperland als geen ander.
Al meer dan 25 jaar houdt hij de kiemgroei in vele bewaarschuren onder
controle, zowel in Zuid-Nederland als in heel België. Die ervaring komt
goed van pas bij het werken met nieuwe middelen zoals Biox-M. Wat daarbij
ook van belang is, geeft Wisse aan, is secuur werkende apparatuur. De
kiemremmer-specialist heeft hierin al volop geïnvesteerd.

De fijne mist van de Biox M verdeelt zich in
de bulkbewaring goed door de aardappelen.

“Een voordeel van
Biox-M, is dat telers de
aardappelen al twaalf
dagen na de laatste
behandeling mogen
afleveren”, weet
Leon Wisse.

Wisse heeft zijn bedrijfswagen met
aanhanger vol apparatuur vlak bij het
inlaatpunt van een aardappelschuur
geparkeerd. Het betreft een van de
bewaarplaatsen van grootlandbouwbedrijf
Koninklijke
Maatschappij
Wilhelminapolder, dat gevestigd is
aan de rand van het Zeeuwse
Wilhelminadorp. Hier mag hij aan
de slag om een flinke partij Fontane
fritesaardappelen te behandelen met
het kiemremmingsmiddel Biox-M.
“Biox-M is een kiemremmer op basis
van muntolie en een alternatief voor
chloorprofam. De toelating daarvan
staat momenteel onder Europese
druk”, licht Wisse toe. Biox-M
laat zich volgens hem goed in de
aardappelhoop verdelen met behulp
van de nieuwe apparatuur die hij
hiervoor heeft aangeschaft. Vandaag
gebruikt hij de Cropfog. Dit is een
apparaat dat geschikt is voor het
vernevelen van producten met een
laag vlampunt, legt de loongasser uit.
Mist verdeelt zich goed
“De Cropfog is geschikt voor de
behandeling van grote partijen. Voor
kleinere hoeveelheden aard appelen
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gebruik ik de Electrofog. Beide werken
even goed als het gaat om de verdeling
van Biox-M, ze produceren een even
goede mist”, weet de loongasser.
Die ervaring heeft hij opgedaan in
diverse aardappelschuren, die hij al
enkele jaren achtereen met succes
met Biox-M heeft behandeld. “Een
voordeel van Biox-M, is dat telers de
aardappelen al twaalf dagen na de
laatste behandeling mogen afleveren.
Een bijkomend pluspunt is dat ze ook
na het wassen en in de verpakking nog
relatief lang kiemvrij blijven”, heeft hij
gezien. Terwijl Wisse zijn toelichting
geeft, sluit hij ondertussen de
20-literbus met de kiemremmer aan
op de Cropfog en start hij de motor.
Aan de machine heeft hij een lange
flexibele slang bevestigd, waarvan hij
het uiteinde via het inlaatpunt van de
schuur naar binnen heeft gebracht.
Daarna kunnen de ventilatoren in de
bewaring aan en kan de fijne mist
van de Biox-M zich goed door de
hoop fritesaardappelen verdelen. Na
een half uur is de 900 ton Fontane
behandeld en duwt Wisse de Cropfog
weer terug in de aanhanger. “Op naar
de volgende klant”, lacht hij tevreden.
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De tandem Crown SL en Biox-M
doet meer dan zijn werk
In het centrum van West-Vlaanderen,
in de gemeente Ledegem, baat Kristof
Hoornaert een familiaal landbouwbedrijf uit. Naast zijn intensieve
activiteiten op zijn varkensbedrijf,
teelt Kristof onder andere maïs en
aardappelen. De maïs wordt geteeld
om te verwerken als varkensvoer. In
2018 bouwde Kristof ook een nieuw
loods om aardappelen te bewaren.

Productspecial Biox-M
van Certis Europe B.V.

Sector maakt kennis met
natuurlijke kiemremmer

Een nieuwe loods, een nieuwe keuze
Gedurende de zomer van 2018 werd
een nieuwe bewaarloods gebouwd
voor de opslag van aardappelen.
Om ook andere gewassen zoals
korrelmaïs tijdelijk te kunnen opslaan,
zocht Kristof naar een alternatief
van chloorprofam. Na overleg koos
Kristof voor een systeem waar tijdens
de zomer Crown SL en tijdens de
bewaring Biox-M werd toegepast.
Dubbel doel loods
Het deel van de bewaarloods bestemt
om aardappelen op te slaan beschikt
over een volledige roostervloer en de
dwars-ventilatie gebeurt van uit een
drukkamer. In het voorste deel van de
bewaarloods kunnen de aardappelen
of eventueel korrelmaïs tijdens het
tussenseizoen opslagen worden op
een betonnen vloer waar de dwarsventilatie gebeurt via bovengrondse

kanalen. De drukkamer is verdeeld in
een 5-tal segmenten zodat ieder deel
apart geventileerd kan worden.
Crown SL als kiemremmer toonde
zijn waarde
Door de warme zomer en het zoeken naar
een alternatief om aardappelen kiemvrij
te houden, koos Kristof om de variëteit
Fontane te spuiten met Crown SL.
Deze bespuiting werd gedurende
de tweede helft van de maand
augustus uitgevoerd. De werking van
Crown SL op het ras Fontane had
een langdurig effect, zodat de eerste
toepassing van Biox-M kon worden
uitgesteld.
Biox-M laat toegepast
De eerste toepassing gebeurde op 21
december. Op dit ogenblik vertoonden
slechts 5% van de aardappelen een
kiem van maximum 3 mm. Wegens het
gering aantal kiemen, werd slechts een
dosis van 45 mm/ton toegepast. Deze
dosis gaf in combinatie met Crown
SL een goede preventieve werking,
zodat de kiemvrije aardappelen
kiemvrij bleven tot eind januari.
De tweede toepassing gebeurde op
29 januari met 30 ml Biox-M. Deze
dosis gaf terug een goede preventieve
werking, zodat de aardappelen kiemvrij bleven tot bij aflevering.

“Biox-M is een natuurlijke kiemremmer dat
toegepast wordt met een Electrofog”, laat de
teeltadviseur Johan Maelfeyt weten.

Kiemvrij bewaard tot aan de aflevering
Eind februari, 4 weken na de laatste
toepassing, werden de aardappelen
geleverd aan de frietindustrie. De
inwendige en uitwendige kwaliteit
van de kiemvrije aardappelen werd
geapprecieerd. Kristof besluit dan ook
dat de tandem Crown SL en Biox-M
een mooi alternatief zijn om CIPC te
vervangen. De ervaring van het eerste
jaar, daagt ons uit om de alternatieven
nog beter te leren kennen.
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Sector maakt kennis met natuurlijke kiemremmer
“Biox-M is een natuurlijk middel die spruitvorming voorkomt, maar hiernaast ook spruiten
kan afbranden”, legt Harry Hansma (rechts)
de adviseurs en bewaarspecialisten uit.

Ervaring opdoen met nieuwe kiemremmers
Landbouwer Kevin Bertens heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf in het Vlaams-Brabantse Perk, in de
omgeving van de nationale luchthaven van Zaventem, waar aardappelen en granen worden geteeld. Twee jaar
geleden bouwde Kevin een nieuwe loods om aardappelen te bewaren. Om vrij te blijven van residu’s, koos Kevin
voor het gebruik van alternatieven voor CIPC. Tijdens het bewaarseizoen 2018-2019 werd Biox-M met succes
toegepast en dit gaf bij de aflevering kiemvrije aardappelen.

Zichtbaar betere
kiemremming
Gedurende het aardappelbewaar-seizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten
en -adviseurs uit de Nederlandse en Belgische akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke
kiemremmer Biox-M. Zo ook op PPO-proefboerderij Westmaas. Daar konden de genodigden met eigen ogen de
trefzekere werking van het middel aanschouwen, met aanvullende tekst en uitleg door deskundigen.
Certis Europe is sinds vorig jaar
distributeur van de natuurlijke kiemremmer Biox-M. Het middel is in
Nederland al enige jaren op beperkte
schaal toegepast. In landen als Frankrijk
en Groot-Brittannië is het middel al
een begrip. Dit jaar zijn in Nederland
praktijkproeven uitgezet om ervaringen
met Biox-M op te doen in bewaring van
frites- en tafelaardappelen. “Wij zien
het als een uitstekend alternatief voor
chloorprofam dat weldra zijn toelating
zal verliezen.”, legt teeltadviseur
Harry Hansma uit aan de verzamelde
vertegenwoordigers. Het middel wordt
behalve op praktijklocaties eveneens
beproefd op De Eest te Nagele en
PPO Westmaas, twee proeflocaties
van Wageningen University & Research.
Geen residu
Op de locatie Westmaas zijn de eerste
resultaten uitgestald. Het is dan begin
maart, een mooi tijdstip om een beeld
te krijgen van de werking. Hansma vat
de voorlopige conclusies kort samen.
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“Een aanbevolen dosering van Biox-M
voor een eerste behandeling is 60
milliliter per ton. Begin daarmee zodra
je de eerste witte puntjes ziet. Mochten
de kiemen al wat groter zijn tot een
maximum kiemlengte van 5 millimeter,
dan is dat geen enkel probleem. Bij de
met Crown-SL behandelde partijen
zal een eerste toepassing vele weken
later zijn dan bij partijen zonder deze
veldbehandeling. Zijn de kiemen langer
dan 5 millimeter dan is 90 milliliter per
ton de adviesdosering voor een eerste
behandeling. Het toedienen van Biox-M
gebeurt met moderne apparatuur voor
heetverneveling, zoals een Electrofog.
“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 van de herhalingen
drie weken en voor tafelaardappelen
bewaard bij 4 tot 5 graden Celsius vier
weken. Biox-M is een natuurlijk middel
en laat geen residu achter in de knol
en de bewaarcel. Verder bedraagt de

geadviseerde wacht-/veiligheidstermijn
voor het afleveren slechts twaalf dagen
na de laatste toepassing”, laat de teeltadviseur weten.
Na toepassing 48 uur dicht
“Uit resultaten van de proeven blijkt
dat de tijdsduur van het dichthouden
van de bewaarcel grote invloed op
de werking van het middel heeft.
De proefobjecten (aardappelen van
drie commerciële rassen) uit een cel
die 72 uur was dichtgehouden (alleen
interne ventilatie, geen externe
ventilatie), vertoonden een zichtbaar
betere kiemremming dan de objecten
uit een cel die slechts 24 uur dicht
bleef. Ons huidige advies is om de cel
48 uur na toepassing niet extern te
ventileren. Zo houden we ook rekening
met het CO² gehalte in de cel”,
legt Hansma uit.

2019: zeer warme en droge zomer
Het zeer warme weer, gevolgd door
een lokale toevallige regenbui, deed
de vrees toenemen voor doorwas
en alle andere narigheid tijdens de
bewaring. Kevin koos daarom resoluut
voor het toepassen van Crown SL
om de nieuwe groei af te remmen
en de kwaliteit tijdens de bewaring
te behouden. Als extra troef gaf de
toepassing van Crown SL ook een
effect op de kieming van de variëteit
Challenger waardoor deze later op
gang kwam.

Om de loods vrij te houden van residu’s,
koos Kevin bewust om geen producten
op basis van CIPC te gebruiken.
Tijdens het bewaarseizoen 2018-2019
gebruikte hij Biox-M om de nodige
ervaring met dit nieuw middel op te
doen.

Rooi bij warme omstandigheden
Ook tijdens de 2de helft van de maand
september bleef het droog en warm.
Om de temperatuur van te warm
gerooide aardappelen in de loods
na de rooi, beheersbaar te houden,
opteerde Kevin om te rooien bij
koudere omstandigheden tijdens de
eerste week van oktober.

Bewaring met Biox-M startte op
8 november
Door de hoge temperaturen tijdens
de zomer en tijdens de eerste periode
van de bewaring werd de kiemrust
snel doorbroken. De eerste Biox-M
toepassing, 60 ml/ton, gebeurde op
8 november op aardappelen met kiemen
van 5 mm. Tijdens de toepassing werd
gewerkt met een gereduceerd ventilatieregime van 50%. Na de toepassing
werd na-geventileerd om het product
continu te verdelen. Na het ventileren
bleef het gebouw 2 dagen dicht.
Op 11 november waren alle kiemen
volledig zwart (zie onderstaande foto).

Nieuwe loods: keuze voor alternatieven
Kevin bouwde in 2017 een nieuwe loods,
dat bestaat uit twee compartimenten.
Vooraan wordt de loods gebruikt voor
de opslag van machines en achteraan
voor het bewaren van aardappelen.
Tussen beide compartimenten werd
een betonnen scheidingsmuur gebouwd,
zodat de aardappelloods als een
apart deel kan worden beschouwd.
De drukkamer werd geconstrueerd
op de gevel aan de overkant van de
toegangspoort. De langs-ventilatie
gebeurt met bovengrondse kanalen.

Volgende toepassingen hielden de
aardappel kiemvrij
De volgende behandelingen met Biox-M
werden uitgevoerd op 11 december
en 17 januari. Deze behandelingen
zorgden voor een preventieve
werking van Biox-M, waardoor
er geen nieuwe kieming werd
vast-gesteld, 30 cm onder het
oppervlak. Na enkele dagen
waren de bestaande kiemen
boven op de hoop telkens
volledig zwart dankzij de
curatieve werking.

Aflevering van kiemvrije aardappel
De aardappelen werden gedurende
laatste weken van februari deels
geleverd naar een schilbedrijf dat
aardappelen levert naar frietkoten
en deels naar de verwerkende
frietindustrie. Kevin bevestigt dat
de aardappelen kiemvrij werden
geleverd en dat beide afnemers zeer
tevreden waren over de kwaliteit van
het eindproduct. Om te besluiten
stelt Kevin dat Biox-M, mits een goede
begeleiding, een mooi alternatief is
om aardappelen residuvrij te bewaren
en hun kwaliteit te behouden.

Biox-M gaf necrose op
alle kiemen na
3 dagen
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