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Wim Sparreboom, akkerbouwer in Stad aan ’t Haringvliet:

“Melody’s goed rustig gehouden”
De Melody tafelaardappelen van Wim Sparreboom kwamen vorig jaar nat en laat binnen
tijdens een warm najaar. Koelen was lastig en de knollen bleken al snel kiemlustig te zijn.
Met 1,4SIGHT kreeg hij de partij onder controle.
“Er zat al snel weer leven in de partij. Binnen een
maand na het inschuren verschenen de eerste witte
puntjes al in de bovenlaag.” Wim Sparreboom zal de
aardappeloogst van 2020 niet snel vergeten. Pas op 20
oktober lagen zij n Melody’s achter de planken. Ze waren
niet alleen laat maar kwamen ook nat in de schuur. De
eerste weken van het bewaarseizoen verliepen relatief
warm. “Drogen was lastig en koelen helemaal”, vertelt
de akkerbouwer. Sparreboom had geen vooropgesteld
plan voor de kiemremming. Dat heeft te maken met zij n
bewaarfaciliteiten en zij n afzetstrategie. De akkerbouwer
beschikt over een oudere schuur met meerdere kleine
bewaarcellen en daarnaast twee modernere gebouwen
met een grotere opslagcapaciteit die ook geschikt zij n

voor langere bewaring. Sparreboom heeft twee van zij n
drie aardappelrassen vrij en streeft ernaar om elke 4 tot
6 weken een deel van de oogst af te zetten. Van vaste
leveringsmomenten is meestal geen sprake. Wel zij n altij d
de kleinere oude cellen het eerst aan de beurt. Tot en met
oogst 2019 behandelde Sparreboom zij n aardappelen met
Chloor-IPC bij het inschuren.

Partij stabiel
Op advies van zij n gewasbeschermingsleverancier en
loongasser Van Iperen besloot Sparreboom om de
Melody’s voor de lange bewaring met een 1,4SIGHT
schema te behandelen. “We zij n met een iets verhoogde
dosering van 15 ml per ton begonnen”, vertelt de

akkerbouwer. “Dat was nodig omdat er al wat witte puntjes
zichtbaar waren in de bovenlaag.” Bij het gassen verleende
Sparreboom hand- en spandiensten. “De klus was zo
geklaard”, herinnert hij zich. “Het gassen gaat heel soepel
en je hebt per keer maar weinig nodig.”
Na de eerste toediening medio november volgden nog
twee halve doseringen (10 ml/ton) in december en januari,
steeds met tussenpozen van ca. 5 weken. “De partij bleef
mooi rustig en stabiel”, constateert Sparreboom tevreden.
Omdat hij voor de afzet de witte puntjes uit de bovenlaag
kwij t wilde, is de partij in maart nog een keer ‘gereset’
met een ander middel. Toen de Melody’s eind mei werden
afgeleverd waren ze nog in prima conditie. “De knollen
waren nog mooi stevig; de afnemer was heel tevreden.”
Een partij Folva’s die iets later werd afgezet kreeg van
Sparreboom nog een vierde 1,4SIGHT behandeling.

Door met
1,4SIGHT
Aan het begin van het nieuwe bewaarseizoen
heeft akkerbouwer Wim Sparreboom
zij n plannen voor de kiemremming alweer
grotendeels klaar. “Voor de lange bewaring wordt
het in principe weer 1,4SIGHT. Dat schema van
afgelopen jaar is me goed bevallen. Dus waarom
zou ik veranderen? De belofte van de 1,4SIGHT
is goed uitgekomen. Ik zou het zo collega’s
aanraden. En ik teel dit jaar voor het eerst ook
Fontane’s. Het ligt voor de hand dat ik die ook
meeneem in het 1,4SIGHT schema.”

Wim Sparreboom

Fokko Prins,
teeltadviseur Agrifirm:

Kees Claassen, teeltadviseur Heyboer BV:

De effectiviteit
van 1,4SIGHT
is geen
discussie

“Lekker lage dosering en
makkelijk toepassen”

Fokko Prins

Van de aardappeltelers die bewaarspecialist Fokko Prins van Agrifirm begeleidt, maakten de
eersten vijf jaar geleden al kennis met de kiemrustverlenger 1,4SIGHT. Veelal hadden ze net
een nieuwe schuur gebouwd en wilden daarin geen Chloor-IPC meer gebruiken. “Vanaf dag 1
vertrouwden we op het nieuwe middel, maar de toepassing was ook voor ons compleet nieuw.
We hebben samen veel geleerd”, aldus Prins. “Er is geen enkele discussie over de kwaliteit van
de knollen en ongewenste bewaarverliezen. Maar je moet met 1,4SIGHT wel heel goed weten
wat je doet, het vraagt écht wel een specialistische begeleiding.”

Als adviseur van 1 van de eerste praktijkgebruikers in Flevoland heeft Kees
Claassen van Heyboer BV inmiddels 6 jaar ervaring met 1,4SIGHT. “Er kan vaak
meer met 1,4SIGHT dan je denkt”, stelt de adviseur. “Er wordt in de wandelgangen
nog weleens de nadruk gelegd op de restricties zoals de minimale vullingsgraad
en de afdichting van de bewaarplaats. Maar mijn ervaring is dat dit in de praktijk
zelden een probleem is.” Voordelen ziet Claassen des te meer. “Als je op tijd begint
hou je puntgave knollen zonder drukplekken tot het eind van de bewaring. En met
MH er onder kun je met de meeste rassen probleemloos wachten tot grofweg
december voor de eerste toepassing. 1,4SIGHT werkt met lekker lage doseringen
en de toediening vind ik plezieriger dan bij andere olieachtige middelen. Dankzij
het hoge ontbrandingspunt is het ook een veilig middel. En 1,4SIGHT is het minst
corrosief van alle kiemremmers. Voor zowel de teler als de toepasser zijn dat
belangrijke eigenschappen.”

Op tijd starten cruciaal
De basis onder het bewaaradvies van Prins is een tijdige en effectieve toepassing van MH.
Doet die zijn werk goed, dan kan de teler de aardappelen normaal gesproken prima tot ruim
na de jaarwisseling bewaren. Voor de langere bewaring komt vanaf eind november 1,4SIGHT
in beeld. “Op tijd starten is cruciaal, wacht niet tot je witte puntjes ziet. Met 1,4SIGHT kies je
strategisch, dus wacht je niet op een reactie vanuit de knol.” De vervolgbehandelingen vinden
grofweg iedere vier tot zes weken plaats. Afhankelijk van het aflevermoment loopt dit door tot
begin mei.

Concentratie in schil meten
Prins volgt partijen in bewaring op de voet en meet vanaf de tweede behandeling de
concentratie 1,4SIGHT in de schil van de knol. Daar stemt hij de dosering van volgende
behandelingen op af. Daarnaast houdt hij rekening met zaken als de geplande bewaarperiode,
raskenmerken, bewaartemperatuur en de kwaliteit van de bewaarschuur. “Zeker voor de teler
die langer dan begin april wil bewaren, is het een kwestie van kosten in de hand houden. Want
die moeten wel opwegen tegen de bewaarvergoeding. Maar je ziet nu ook al dat afnemers van
aardappelen bereid zijn hierin mee te denken. Die hechten ook waarde aan zekerheid van een
kwalitatief goede grondstof.”

Kees Claassen

Jozef Backx, teeltadviseur Profytodsd:

“Het aangewezen middel
voor de lange bewaring”
“Met 1,4SIGHT kom je in de lange bewaring gewoon het verst. Niet alleen vanwege de kwaliteit
van de knol maar ook financieel.” Over dat laatste is Jozef Backx nogal stellig. “Het geringe
bewaarverlies bij 1,4SIGHT vind ik onderbelicht. Je houdt gewoon meer kilo’s over. Een paar
procent minder indroging is al gauw een paar ton aardappelen. En dat levert geld op. Het
lastige is dat de teler dat niet altijd meet en dus ziet.”

Jan van der Slik, teeltadviseur Van Iperen:

Jan van der Slik

“De flexibele dosering
werkt heel plezierig”

Jozef Backx is adviseur bij Profytodsd en coördineert daar alle kiemremmings activiteiten.
1,4SIGHT kent hij al vanaf de bewaarproeven in 2013 en het heeft voor hem weinig geheimen
meer. Mede daarom staat het middel bij Backx voor de lange bewaring op nummer 1. “Het
mechanisme van 1,4SIGHT is uniek; het verlengt de natuurlijke kiemrust. Als je daar optimaal
van wilt profiteren, moet je de eerste dosering toedienen voordat de kieming op gang komt.
Maar bij vrijwel alle rassen kun je daar probleemloos mee wachten tot grofweg december, mits
er een geslaagde MH-bespuiting onder ligt.” Backx ziet in zijn praktijk dat niet alleen de telers
enthousiast zijn. “De industrie heeft ook graag aardappelen uit een 1,4SIGHT bewaring. Die
knollen vliegen ook in juli nog soepel en met hoog rendement door de fabriek.”
Jozef Backx

“Het etiket van 1,4SIGHT biedt veel speelruimte; je kunt de dosering aanpassen
naar behoefte. Die flexibiliteit werkt heel plezierig.” Jan van der Slik heeft
kiemrustverlenger 1,4SIGHT sinds de praktijkintroductie al regelmatig in diverse
schuren ingezet. Ook afgelopen najaar toen in het Zuidwesten door de late warme
oogst de aardappelen vaak al kiemlustig de schuur in gingen, kregen de 1,4SIGHT
gebruikers hun partijen goed rustig. “Ik heb toen wel eens een iets hogere
startdosering geadviseerd, maar die speelruimte heb je. En je moet scherp zijn op
het juiste startmoment”, weet de adviseur. “Meestal begin ik als de eerste knollen
een minuscuul puntje tonen. Eenmaal toegediend zet 1,4SIGHT de knol op een
natuurlijke manier perfect stil. En het heeft een mooie lange duurwerking.”
Bij telers die lang bewaren en een geschikte schuur hebben, kiest Van der Slik in
zijn adviespraktijk relatief makkelijk voor 1,4SIGHT, beaamt hij. “Het middel geeft
perfecte kiemregulering en is makkelijk in het gebruik. En je haalt in juli knollen uit
de schuur alsof ze net gerooid zijn.”

Bert Westhoff en Guus Bergmans,
technisch productadviseurs BASF:

“Onderbouwd advies
dankzij zes jaar ervaring”
Bert Westhoff en Guus Bergmans van BASF zijn blij met hun
jarenlange ervaring met 1,4SIGHT. Het is de basis voor hun
advisering over de kiemrustverlenger. “Telers zien dat onze
aanpak heel effectief is. Het resultaat is vaak beter dan verwacht.”
“We hebben de afgelopen jaren niet alleen
veel ervaring opgedaan, maar dat ook
gedeeld met de hele aardappelketen.
Adviseurs, de gewasbeschermingshandel,
bewaarspecialisten en natuurlijk de
afnemers en verwerkers. Dat is heel
belangrijk geweest.” Bert Westhoff en
Guus Bergmans blikken tevreden terug
op de introductieperiode van 1,4SIGHT.
“Voordat Chloor-IPC verdween hadden wij
al bij tientallen telers ervaring opgedaan
met variaties in startmoment, doseringen,
intervallen en natuurlijk de combinatie
met MH. In onze adviezen zaten geen
kinderziekten meer.”
De technisch product adviseurs zien dat
telers die 1,4SIGHT al langer gebruiken
steeds dichter tegen het praktijkadvies
van BASF aan kruipen. Bergmans: “Deze
telers zijn zelf al aan het experimenteren
geweest en weten dat je niet moet wachten
tot je witte puntjes ziet. En dus beginnen

ze steeds iets eerder. Want hoe eerder een
partij rustig is, hoe meer je profiteert van
weinig opwarming, minder ventileren en
amper indroging. Deze telers halen hele
beste bewaarresultaten. Op tijd beginnen
betekent ook dat er geen noodingrepen
nodig zijn; het geeft heel veel rust.”

1,4SIGHT valt altijd mee
Volgens de productadviseurs laten
praktijkervaringen zien dat de omschakeling
naar 1,4SIGHT vrijwel nooit tot problemen
leidt. Bergmans: “Natuurlijk moet je wennen
aan een nieuwe methode. Al je oude ideeën
over kiemremming moeten overboord.
Goede begeleiding is belangrijk, zeker in
het begin. Je moet een goed compromis
zoeken tussen de ventilatiebehoefte van
de partij en de start van de 1,4SIGHTtoediening. Maar daar heb je je adviseur
voor.” Ook het voorkomen van condensatie
tijdens de toepassing in de bewaring is een
aandachtspunt. Het is zaak de 1,4SIGHT

Bert Westhoff en Guus Bergmans

in gasfase te brengen en te houden, geeft
Bergmans aan.
Uit de grote groep akkerbouwers die
afgelopen seizoen is overgeschakeld naar
1,4SIGHT krijgt Westhoff voornamelijk
positieve reacties. “De meeste gebruikers
constateren meevallers. Als je zorgt
voor een geslaagde MH-bespuiting kun
je naar een halve dosering en vallen de
kosten mee. Ik ken geen teler die de
volle etiketdosering heeft gebruikt. De

vullingsgraad is alleen een probleem als
de opbrengst tegenvalt. En telers die over
een langere periode afleveren, lossen
dat praktisch op door compartimenten
te maken.” Ook de lage dosering en het
lange interval spreken veel telers aan, weet
Westhoff. “Wij wisten het al langer, maar
1,4SIGHT wordt een blijvertje”, besluit hij
lachend.

Akkerbouwer Pieter Evenhuis, Giethoorn:

“Bij uitschuren zijn de knollen harder en vitaler”
Met 430 ha aardappelen is het 700 hectare
tellende akkerbouwbedrijf van Pieter
Evenhuis in Giethoorn volledig afgestemd
op de teelt en afzet van frietaardappelen.
Ongeveer 70 procent van de oogst gaat
af-land naar de verwerkende industrie.
De rest gaat in opslag en wordt vanaf
januari tot mei afgeleverd. Evenhuis
werkt in de afzet samen met vier andere
akkerbouwers. Door het gezamenlijke
volume en het kunnen bieden van flexibele
leveringsgaranties, zijn ze een waardevolle
contractpartij voor de frietindustrie. Met
name ook doordat ze partijen op afroep
voorgesorteerd en gespoeld kunnen
leveren.

Late levering wordt interessanter
Kiemremming met Chloor-IPC was
voor Evenhuis niet gebruikelijk. Door
goed te sturen op temperatuur en de
mogelijkheden maximaal te benutten, kon
hij zijn aardappelen in het voorjaar goed
houden. Ook doordat er niet écht sprake
was van lange bewaring. De laatste jaren
ziet hij echter een trend dat late levering
interessant kan zijn. Om die reden koos
hij drie jaar geleden al om met 1,4SIGHT
te starten. Ook doordat hij bij voorkeur
geen MH toepast. “We zitten met heel
veel percelen op tal van grondsoorten
waarvan we het oogstmoment pas kort
voor de oogst vaststellen. Dat maakt het
lastig om de MH op het optimale moment
te spuiten.” Naast kiemrustverlenging neigt
Pieter Evenhuis

Evenhuis er naar om ook meer te gaan
doen met mechanische koeling.

Elke partij is maatwerk
Veelal vult Evenhuis de bewaarcellen met
aardappelen van verschillende percelen
zand- en dalgrond met variaties van 2 tot
8 procent humus. Vanaf het moment van
inschuren inventariseert hij de kwaliteit
van de partij en beoordeelt hij welke voor
kortere en welke voor langere bewaring
geschikt zijn. Op basis daarvan bepaalt hij
ook zijn strategie voor kiemrustverlenging.
De eerste toepassing met 1,4SIGHT is
begin december. “Door onderling veel
kennis en ervaring te delen én door de
begeleiding van de aardappelverwerker
en Agrifirm, leren we steeds meer over de
gewenste doseringen”, vertelt Evenhuis.

Harde en vitale knollen
Afgelopen jaar begon hij met 15 ml
gevolgd door twee behandelingen met
10 ml. Maar per partij kan dat verschillen.
Mede op basis van grondsoort, bewaring,
temperatuurregime en het aflevermoment.
“Ik zie de toepassing van 1,4SIGHT als
maatwerk. Zolang je maar op tijd begint én
de aardappel niet de kans geeft de witte
puntjes te vormen, blijft de partij opvallend
goed. Bij uitschuren zijn de knollen harder
en ogen ook vitaler. De behandelde
partijen die we in juni afleverden waren
beter dan de onbehandelde in januari. Dat
zegt mij genoeg.”

10 toepassingtips
1,4SIGHT
1. 1,4SIGHT wordt in gasfase toegepast.
2. De bewaring moet minimaal 40% gevuld zijn met
aardappelen.
3. Start zodra de aardappelen droog zijn.
4. Temperatuur in bewaring en koelgang moet
minimaal 5°C zijn.
5. Blijf tijdens het toepassen rustig intern ventileren.
Milos Zivkovic

Milos Zivkovic, agrotechnisch manager Pepsico:

“Perfecte kwaliteit na lange
bewaring”
Jaarrond aanvoer van hoge kwaliteit aardappelen is van cruciaal voor
Pepsico Europe, producent van onder andere Lays chips. Agrotechnisch
manager Milos Zivkovic ziet dat Pepsico-telers positief reageren op
gebruik van kiemrustverlenger 1,4SIGHT. “De kwaliteit na lange bewaring
is beter dan met Chloor-IPC.”
“Je moet bij 1,4SIGHT verder kijken dan de
prijs. De lagere bewaarverliezen en het lagere
energieverbruik in de bewaring maken echt
het verschil. En de kwaliteit van de knollen is
na lange bewaring net zo goed als van een
vers geoogste knol.” Milos Zivkovic heeft nog
scherp op zijn netvlies hoe de introductie van
1,4SIGHT bij de Pepsico-telers is verlopen. “We
volgden de proeven van BASF al vanaf 2012
maar in het begin waren we sceptisch over de
prijs. Maar toen bekend werd dat Chloor-IPC
ging verdwijnen, zijn we het middel vanaf 2015
serieus gaan testen bij onze telers. We wilden
weten of 1,4SIGHT genoeg voordelen bood om te
concurreren met Chloor-IPC.”

Telersnetwerk
De aardappelen voor de Lays chips worden
geteeld op ca. 6000 ha bij telers in de Benelux,
Frankrijk en Duitsland. In Nederland gaat het
om ca. 50 akkerbouwers. “We grow together” is
een belangrijke slogan van het bedrijf. “Wij delen
al onze kennis met onze telers en omgekeerd
leren we ook veel van hen”, vertelt Zivkovic, “We
steken heel veel energie in de contacten met
onze telers. We kennen ze allemaal persoonlijk
en organiseren regelmatig telerbijeenkomsten
over rassen- en areaalplanning, teeltzaken en
kwaliteitsverbetering. Ook is er zeer frequent
mailcontact. De telergroepen functioneren als

6. Ventileer na toepassingen 2 tot 3 keer per dag
kort intern.
7. Houd de bewaring na toepassing 48 uur gesloten.
8. Voorkom overmatig (extern) ventileren na
toepassen.
9. Schakel permanente CO2 afzuiging uit.
10.Voorkom condensatie van 1,4SIGHT in de
bewaring.

netwerken om teeltkennis en ervaring te delen.
Nieuwe telers leren weer van collega’s, die al
vanaf het begin 1,4SIGHT toepassen.

Leerzame reis
De kennismaking met 1,4SIGHT beschrijft
Zivkovic als een leerzame reis. “Je mag veel van
1,4SIGHT verwachten als je je maar verdiept
in het juiste gebruik. Zo kwamen we er achter
dat de benodigde dosering veel lager kon dan
op het etiket. Tegelijkertijd ontdekten we dat
de bewaarverliezen 30 procent lager liggen
dan bij kiemremming met Chloor-IPC. Ook het
energieverbruik daalde met een vergelijkbaar
percentage. Dat is het directe effect van de
aanhoudende rusttoestand van de knollen.” Die
voordelen zijn niet alleen belangrijk voor de teler,
vertelt de manager. “De eigenschappen van
1,4SIGHT passen goed bij de duurzaamheidsvisie
van Pepsico. Wij streven naar een zo hoog
mogelijke productie met zo weinig mogelijk input.
Met 1,4SIGHT houden we meer kilo’s over en
ook nog van uitstekende kwaliteit.” Een jaar na
het verdwijnen van Chloor-IPC ziet Zivkovic dat
veel van zijn lange termijn bewaarders hebben
gekozen voor 1,4SIGHT. “We hebben het genoeg
getest om het te kunnen aanbevelen. De telers
die vanaf het begin meededen zijn positief over
1,4SIGHT. Het is voor ons een belangrijk product
voor de lange bewaring.”

Geïnteresseerd in de
overzichtelijke bewaarhandleiding 1,4SIGHT?

Colofon
Het Bewaarbulletin is een uitgave van BASF Nederland BV, Agricultural
Solutions. Wilt u meer weten over de specifieke eigenschappen van
producten van BASF, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier van
gewasbeschermingsmiddelen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket
en de productinformatie.
1,4SIGHT is een geregistreerd handelsmerk van DormFresh ltd.

Vraag hem aan door een e-mail te sturen naar
agro-nl@basf.com of download hem op onze website
agro.basf.nl.
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