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Kiemremming 2020
Jeroen Willemse

Chloorprofam verdwijnt …..

CIPC verdwijnt

5 belangrijke aandachtspunten:

• MRL in de nieuwe situatie

‒ Hoe CIPC verwijderen uit bestaande schuren?

• 3 alternatieve middelen (of 4)

• Aanpassing nodig bewaarplaats en bewaarstrategie

• Ander gas-apparaat of loonwerk !?

• Nieuwe middelen = duurder ! Hogere kostprijs

CIPC uit de schuur verwijderen

• Diverse instanties (o.a. NAO) en 

aardappelafnemers doen onderzoek

• Geen eenvoudige klus, vooral drukkamer 

lastig; hout, beton, isolatiemateriaal

Mogelijke aanpak:

• Stoomcleaner

• Verwarmen schuur en weg-ventileren

Hopelijk niet nodig !!!

MH de ‘nieuwe’ basis

• Starten met MH !

• Geen risico nemen !

Kiemremming 2.0 

?
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Nieuwe middelen

• 1,4Sight: dosering sterk afhankelijk van vulling 

‒ Schuur moet goed dicht zijn, zonder trek, ook géén 

permanente CO2 afzuiging! Minder ventilatie is beter 

‒ Niet bij Melody & Mozart 

‒ 30 dagen wachttermijn: lastig voor tafel/export aardappel

• Biox-M(en Argos): sterke geur in schuur!

‒ Elektro-/Syno-/Crop-fog noodzaak vw brandgevaar!

‒ 12 dagen wachttermijn

• Beide: vocht en grond: minder werking

1,4Sight: dosering en vulling cel

75% 60% 75%

Elektrisch foggen
• Geen brandgevaar

• Meer capaciteit

Electrofog
EWV Cropfog Synofog

Huur € 30.000 € 15.000

Plaats gassen

• Niet toepassen in drukkamer bij ventilatoren!

• Beter tegenover ventilatoren, gas verspreid 

zich over de hoop

• Mogelijk gat in muur maken of door plank(en) 

met gat bij overheaddeur/schuifdeur.

Aanpassen bewaarplaats

• Open cellen, diverse producten

• Open bewaarplaats met werktuigberging of 

sorteerruimte of tegen woning

• (Oude) cellen met veel lekkage

• Cellen met teveel “lucht-ruimte” boven 

aardappel

• Plaatsing gas-apparaat (niet in drukkamer)

• Condens voorkomen (ventilatoren)

• Mechanische koeling lange bewaring ??

NU AAN DE SLAG !!

Aanpassen bewaarplaats
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Kosten .. €ct/kg ( bij 50 ton per ha)

Middel 1 
maart

1 
mei

1 
juli

CIPC grostop alleen 0,15 0,19 0,23
CIPC grostop + MH 0,42 0,46 0,50

1,4Sight + MH 0,68 0,95 1,22
Biox-M + MH 0,91 1,34 1,76
Restrain + MH 0,65 0,67 0,70
Argos + MH ? ? ?

Excl.  
Kosten apparatuur / loonwerkkosten gassen
Aanpassingen bewaarplaats

NB firma’s geven aan dat kosten van middelen zullen stijgen…….

Kosten per 1000 ton 
en per ha

Excl.  
Kosten apparatuur / loonwerkkosten gassen
Aanpassingen bewaarplaats

NB firma’s geven aan dat kosten van middelen zullen stijgen…….

1000 ton per ha (50 ton)
grostop+MH 4.575€          229€                    
1,4 sight 9.500€          475€                    
Biox-M 13.350€       668€                    

Eind conclusie:
Het ‘nieuwe’ kiemremmen start altijd met MH
Duidelijkere keuze wel of niet (lang) bewaren
Aanpassingen cel vooral bij 1,4Sight aan de orde, 
maar geur Biox-M en Argos ook een punt. 

1,4 Sight 1e keuze, wel meer ras-ervaring nodig!
Biox-M / Argos voor afbranden, geur!

Overweeg bij langere bewaring mechanische koeling 
om kosten kiemremming te beperken

Kostprijs stijgt minimaal 0,5-2 ct/kg!!    
Contractprijs of bewaarafspraken pool 
aanpassen

Delphy proef kiemremmingsmiddelen 
Rusthoeve

Bewaarstrategie

• Korte bewaring (< 1 febr)

‒ Lange kiemrustrassen: MH normaal genoeg

‒ Korte kiemrustrassen: + 1-2 x 1,4Sight/Biox-M

• Middellange bewaring (febr-mei)

‒ MH onvoldoende, zet wel goed de rem erop

‒ 3-5 x 1,4Sight/Biox-M

• Lange bewaring (mei-aug)

‒ MH als rem en beter voor interne kieming

‒ Aanvulling met mechanische koeling 

‒ Combi 1,4Sight + Biox-M. 

Eind conclusie (2):

1,4Sight: minder verversen, korter ventileren 
met groter temperatuursverschil ! Warmer 
bewaren !? Kortom: nieuwe bewaarstrategie!

NIEUW: dus leertraject ! Ervaringen met diverse 
rassen, jaarsinvloeden, dosering, etc.

Rotgevoelige rassen, doorwas, natte oogst = veel 
ventileren/drogen = lastig voor 1,4 Sight en 
ethyleen !! Biox-M/Argos lijkt dan beste keuze. 
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Aanpassen bewaarplaats 1,4Sight dosering
MH basis 
Start 2-3 mnd na oogst (afh. van ras, 
omstandigheden, temp, MH)
Dosering per ton, afh. van vulling cel
Max. 6 toepassingen, interval 28 dgn

Vulling MH basis
1e 2x

Géén MH
1e 2x

Vervolg 

50% 10 ml 20 ml 10 ml
60% 9 ml 18 ml 9 ml
70% 8 ml 16 ml 8 ml
> 80% 7 ml 14 ml 7 ml

1,4Sight dosering
‘Spelen’ met dosering/interval:
– MH
– Mechanische koeling
– Ras
– Vulling cel
– Kiemrust
– Bewaartemperatuur
– Jaarsinvloeden

Biox-M

Muntolie
Hormoon-huishouding (preventief) en 
vernietigen celwand (curatief)
Intense geur
Afbranden van kiem
Ook in bio teelt, geen MRL !
Elektrisch foggen!
12 dagen wachttijd

Plaats gassen Biox-M doseringMH aan de basis !
Start na wondheling en op droge aardappelen

Vervolg na ca. 3-4 wkn (bewaartemperatuur)
Max. 390 ml per ton (max 11 keer toepassen, 
minimaal interval 21 dgn)

Omschrijving 1e toepassing vervolg

Kiemen < 5 mm 60 ml 30 ml

Kiemen > 5 mm 90 ml 30 ml

Bij MH met witte 
puntjes

60 ml 30 ml
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Biox-M conclusie• Minder voorwaarden cel, hoeft niet vol
• Sterk in afbranden
• Geur !? (in de hele schuur!)
• Wel vocht- en condensvrij gassen
• Alleen met cropfog, synofog of electrofog! duurder
• Risico op interne kieming (altijd MH! gebruiken)
• Duurste vorm

Argos   (Q1 2020?)

Sinaasappelolie (natuurlijke oorsprong)
Afbranden van kiem (vergelijkbaar Biox M)
Makkelijk te vergassen. Wel hoge dosering
– Langer werk en/of loonwerk-gassen

Heet en koud vernevelen
In alle typen bewaarschuren (geforceerde 
ventilatie is nodig!)
Geen residu  / Geen wachttijd

Argos toedienen
Heet vernevelen: Idem Biox M
Resonator Cold Fogger:
– Vernevelaar + compressor
– Capaciteit 3 nozzles: 14-15 ltr/uur
– Prijs: Ca €2640 + €500 voor 

compressor
– Vettigheid?

Argos (Q1-2020?)
Geen residu, geen veiligheidstermijn, geen 
wachttijd, kan kort voor afleveren nog 
gebruikt worden (i.v.m. shelf-life)
Ook intense geur! Na wassen verdwijnt dit
Ook net als bij Biox-M oppassen bij gassen 
voor condens ivm verbranding bovenste 
aardappel

Argos dosering

Starten bij witte puntjes (ca. 2-3 maanden na 
inschuren
Dosering 75-100 ml/ton! (Ras, MH-
toepassing, type bewaring)
Interval 3-6 weken
Maximaal 9 toepassingen!
Combinatie met MH verbeterd werking

Overzicht middelen
Middel 1,4Sight Restrain Biox-M Argos

Lange bewaring +++ + ++ +
Inwendige kieming ++ +++ - -
Bakkleur ++ -/+ ++ ++
Shelf-life + - ++ +/+
Aanpassingen schuur -- +/- +/- +/-
Vulling cel -- ++ ++ ++
Flexibiliteit - +++ + +++
Kostprijs tov cipc -/-- - -- ?
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Rassen reageren verschillend

1,4Sight:  Melody en Mozart aantal problemen met rot. 
Redenen nog onbekend. Nu op etiket uitgezonderd! Andere 
rassen ?
Biox-M: niet ieder ras reageert hetzelfde
Restrain: bakkleur problemen verschillend per ras

Komende jaren meer ervaringen !! Risico’s?
Onderzoek nodig!


