
INFO

Het bewaren van de geoogste aardappelen is een 

belangrijk onderdeel van de teelt van aardappelen. 

Het is de kunst om bewaar- en kwaliteitsverliezen 

tot een minimum te beperken. Het nieuw toegelaten 

product 1,4SIGHT is het product dat het beste aansluit 

bij de wensen van de aardappelteler. Dit komt omdat 

1,4SIGHT geen kiemremmer is maar een natuurlijk hor-

moon dat de kiemrust verlengt! Dit is het enige product 

waarbij het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT zeer vroeg 

in het kiemproces ligt. Hierdoor komen de meeste in-

terne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van 

de kiem niet op gang. Dit in tegenstelling tot alle andere 
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Het is de kunst om bewaar- en kwaliteitsverliezen tot een minimum te beperken.

1,4SIGHT in aardappelen
•	 Minder bewaarverlies

•	 Behoud van kwaliteit

•	 Betrouwbare kiemrustverlenging

kiemremmers die pas werken als de kiem zich begint te 

ontwikkelen. Het zorgt voor lagere bewaarverliezen en 

voor het optimaal behoud van eigenschappen als hard-

heid, schilkwaliteit, smaak en bakkwaliteit.

1,4SIGHT®  
in consumptie-aardappelen
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1,4SIGHT
1,4SIGHT is een product dat bestaat uit nagenoeg 

100% werkzame stof. De werkzame stof 1,4DiMethyl-

Naphtalene (= 1,4DMN) komt van nature al voor in de 

aardappel, met name in de schil. Het is een natuurlijk 

hormoon dat een functie heeft in de kiemrustfase.  

Tijdens het groeiseizoen maakt de aardappel zelf 

1,4DMN aan die vervolgens zorgt voor de kiemrust.

Vanaf het afrijpen van de aardappel daalt het gehalte 

1,4DMN continue. Zodra het gehalte aan 1,4DMN in de 

aardappel onder een bepaald niveau komt, gaat deze 

kiemen. Bij kiemlustige aardappelen/rassen wordt dit 

moment eerder bereikt dan bij laatkiemende aardap-

pelen/rassen. O.a. de temperatuur tijdens en na de 

groeiperiode heeft grote invloed op de kiemrust van  

de aardappelen. Het beste effect met 1,4SIGHT wordt 

dan ook bereikt indien er zo spoedig mogelijk na het 

inschuren een eerste behandeling met 1,4SIGHT wordt

uitgevoerd. In dat geval kan met een of twee behande-

lingen de kiemrust volledig worden hersteld. Eventuele 

kiemontwikkeling stopt dan ook.

Werking
De werkzame stof van 1,4SIGHT (1,4DMN) is een aard-

appelhormoon dat begin jaren ’70 is ontdekt door Bur-

ton & Meigh van het Norwich Food Research Institute, 

bij onderzoek naar de kiemrust van aardappelen. Uit 

vervolgonderzoek van Beveridge & Duncan in de jaren 

’80 aan de universiteit van Glasgow bleek dat 1,4DMN 

het meest geschikte molecuul is om te gebruiken als 

kiemrustverlenger. 

Het aangrijpingspunt van 1,4DMN ligt heel vroeg in 

het totale kiemproces (zie figuur 1) waardoor het dus 

geen kiemremmer is, maar een kiemrustverlenger. 

1,4DMN zorgt er namelijk voor dat het kiemproces 

niet op gang komt, de aardappel blijft dus langer in 

kiemrust. Ook inwendige veroudering komt niet op 

gang, wat bij alle andere kiemremmers wel het geval is. 

Hierbij zijn alle interne processen op gang gekomen, 

maar wordt alleen de spruitgroei zelf geremd, of de 

spruit wordt afgebrand. Het verschil tussen 1,4SIGHT 

en andere kiemrustverlengers uit zich bijvoorbeeld in 

lagere bewaarverliezen en minder snelle veroudering 

van de knol. Ook is de CO2-productie in een 1,4SIGHT 

bewaarcel een stuk lager. Hierdoor kan ook met minder 

ventilatie worden volstaan. Doordat er minder “leven” in 

de knol zit zijn er minder temperatuurschommelingen 

in de bewaring. Dit resulteert in minder draaiuren van 

een eventueel aanwezige mechanische koeling. Omdat 

de aardappel wat warmer bewaard kan worden scheelt 

dit in het energieverbruik en blijven bakkleur en smaak 

door minder versuikering beter behouden.

Het grootste deel van de 1,4DMN bevindt zich in 

de schil van de knol. Dit is meetbaar. Als het niveau 

1,4DNM in de schil boven de 2 ppm blijft zal de aard-

appel niet kiemen. De 1,4DMN die zich van nature in 

de knol bevindt vervluchtigt langzaam uit de knol. Dit 

 proces kan al in het veld beginnen! De eerste toepas-

sing van 1,4SIGHT dient dan ook zo snel mogelijk 

na het inschuren plaats te vinden om de kiemrust te 

herstellen. 1,4DMN moet in gasvorm worden toege-

past en wordt dan relatief snel door de aardappelschil 

opgenomen. Vervolgens staat de knol de 1,4DMN weer 

langzaam af aan de omgeving. Over het algemeen is  

na 5 tot 6 weken een herbehandeling nodig. Bij aard-

appelen waarvan de kiemrust al in het veld gebroken is, 

is het verstandig om de tweede toepassing al na  

4 weken te doen om zo het 1,4DMN-niveau in de knol 

goed omhoog te krijgen.

Figuur 1: Aangrijpingspunt 1,4SIGHT en overige kiemremmers.
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•  Aangezien 1,4SIGHT alleen is toegelaten in de bewa-

ring van consumptieaardappelen, dient besmetting van 

aardappelpootgoed middels damp te worden voor-

komen. Daarom dienen opslagruimten en ventilatie-

systemen die in aanraking zijn gekomen met 1,4SIGHT 

tijdig en lang genoeg te worden geventileerd.

•  De termijn tussen de laatste toepassing en het in het 

verkeer brengen is minimaal 30 dagen.

•  Maximaal 6 toepassingen.

•  Maximale dosering per toepassing 20 ml.

•  Minimaal interval tussen de toepassingen is 28 dagen.

Advies
Er zijn verschillende mogelijkheden om 1,4SIGHT in 

te zetten. Als eerste kan dit als enige product in een 

schema, om maximaal te profiteren van de voordelen 

van 1,4SIGHT. In dit geval is het advies om zo vroeg 

mogelijk na inschuren, na het drogen maar voor de 

wondhelingsperiode, de eerste behandeling uit te 

voeren. Afhankelijk van de kiemlust van de aardappelen 

volgt de tweede behandeling na 4 tot 6 weken. Voor 

het vervolgtraject is ons advies bij een bewaarplaats 

met buitenluchtkoeling een interval van 5 weken aan 

te houden tussen de tweede en derde en volgende 

behandelingen. Bij een mechanische koeling kan dat 

interval worden opgerekt tot 6 weken. In geen geval 

is de mate van vorming van nieuwe kiemen (of witte 

puntjes) leidend als het gaat om het bepalen van de 

herhaalbehandeling!

Monitoring heeft uitgewezen dat het gehalte 1,4DMN  

in de aardappel langzaam opbouwt bij een goede  

Figuur 2:  Toepassingsschema solotoepassing  

1,4SIGHT frites- en chips-aardappelen.

Advies
Basisadvies tafelaardappelen

Interval:

Buitenlucht koeling: max. 5 weken

Mechanische koeling: max. 6 weken
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sept okt nov dec jan feb mrt apr junimei

Bevat geen
Chloor-IPC
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Figuur 2: Toepassingsschema solotoepassing 1,4SIGHT tafelaardappelen.

De voordelen van het gebruik 
van 1,4SIGHT op een rijtje:
•  Uitstekende kiemrustverlenging

•  Minimale bewaarverliezen

•  Behoud hardheid

•  Minder drukplekken

•  Minder ventilatie-uren

•  Minder koelkosten

•  Behoud smaak & bakkleur

•  Geen schilbrand

Toepassingsvoorwaarden
Voor het gebruik van 1,4SIGHT in aardappelen gelden 

de volgende toepassingsvoorwaarden:

•  Het middel uitsluitend toepassen in luchtgekoelde 

en/of mechanisch gekoelde bewaarplaatsen. Het 

middel dient te worden toegepast met koud, warm 

of heet-nevelapparatuur. De vernevelingsapparatuur 

dient buiten de bewaarplaats te worden bediend. 

Ook de bediening van de ventilatie dient van buitenaf 

te geschieden. De deuren en ventilatie-openingen 

van de aardappel-opslagplaatsen moeten tijdens de 

behandeling goed gesloten zijn, zodat er tijdens de 

behandeling uitsluitend intern wordt geventileerd.   

Na de behandeling de interne ventilatie nog kort laten 

draaien. Hierna de ruimte nog 24-48 uur gesloten 

houden, waarna op normale wijze extern geventileerd 

kan worden. De behandelde ruimte mag pas betreden 

worden na kort ventileren met buitenlucht.
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Hierbij wordt de tweede 1,4SIGHT-behandeling direct 

voorafgegaan door de eerste CIPC-behandeling. Voor 

een goed resultaat van de CIPC toepassingen dient u de 

gebruiksaanwijzing van de CIPC-formulering te raadplegen.

Naast CIPC is er ook de mogelijkheid om 1,4SIGHT 

te combineren met een behandeling met maleïne-

hydrazine (MH) in het veld. Uit onderzoek is gebleken 

dat het beste resultaat dan wordt behaald als er tijdig 

begonnen wordt met de toepassing van 1,4SIGHT, er 

kan dan begonnen worden met een dosering van 10 

ml/ton die dan elke 5 tot 6 weken herhaald wordt. Is de 

insteek pas later te beginnen dan is de ervaring dat er 

minimaal 2 behandelingen met 20 ml/ton nodig zijn om 

de aardappel te “resetten”. Daarna kan de dosering ook 

afgebouwd worden tot minimaal 10 ml/ton.

toepassing. Het is dus mogelijk om de dosering in 

de loop van het bewaarseizoen te verlagen zonder 

in te leveren op effectiviteit. De ondergrens voor een 

betrouwbare opname en werking ligt bij 10 ml/ton. Om 

een maximale opname van 1,4DMN in de aardappel te 

krijgen mogen de aardappelen de eerste 48 uur niet 

extern worden geventileerd. Doordat 1,4SIGHT de aard-

appel (bijna) volledig in rust brengt is de CO2-productie 

na toepassing minimaal en is er geen risico op te hoge 

CO2-gehaltes in de bewaring. Door tijdens deze 48 

uur regelmatig (elke 6 á 12 uur) kort intern te ventileren 

wordt de 1,4SIGHT herverdeeld in de bewaring en vindt 

er geen ophoping van CO2 onderin de cel plaats.

 

Omdat tafelaardappelen in de regel koeler bewaard 

worden dan frites- of chips-aardappelen kan de do-

sering bij tafelaardappelen sneller afgebouwd worden 

nadat met de eerste twee toepassingen de aardappel 

“op rust” is gezet. Voor voldoende uitstalleven is het 

dan echter wel belangrijk dat de laatste toepassing 

weer met de volle dosering wordt uitgevoerd.

 

Is er sprake van een schema waarbij 1,4SIGHT alleen 

gebruikt wordt om de, qua schilbrand risicovolle, eerste 

behandeling uit te voeren dan kan dit natuurlijk ook. 

Optimaal is dan om te starten met twee behandelingen 

1,4SIGHT. Het interval tussen de eerste en tweede 

behandeling is dan altijd vier weken. In dit geval geeft

het zogenaamde “Sandwich-shot” het beste resultaat. 

Basisadvies frites- en chipsaardappelen

Interval:

Buitenlucht koeling: max. 5 weken

Mechanische koeling: max. 6 weken

Advies

20 ml/t 20 ml/t 15 ml/t 15 ml/t 10 ml/t 10 ml/t

sept okt nov dec jan feb mrt apr junimei

Bevat geen Chloor-IPC
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Figuur 3: Toepassingsschema solotoepassing 1,4SIGHT frites- en chips-aardappelen.
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Lees voor het gebruik eerst het etiket
  

BASF Nederland B.V. - Divisie Agro - Postbus 1019 - 6801 MC  ARNHEM - Telefoon (026) 3717271 - www.agro.basf.nl

1,4SIGHT® is een gedeponeerd handelsmerk van 1,4GROUP for chemicals for agriculture

Figuur 4: Toepassingsschema toepassing 1,4SIGHT i.c.m. MH in tafel-, frites- en chipsaardappelen.

Interval:

Buitenlucht koeling max. 5 weken 

Mechanische koeling max. 6 weken

Basis advies tafel-, frites- en chipsaardappelen

10 ml/t 10 ml/t 10 ml/t 10 ml/t 10 ml/t 10 ml/t

sept

MH+ MH+ MH+ MH+ MH+ MH+

okt nov dec jan feb mrt apr junimei

Advies: MH + 

Bevat geen Chloor-IPC
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Toepassing
Om optimaal van een behandeling met 1,4SIGHT te

profiteren zijn de volgende aanbevelingen van belang:

•  Er mag geen/nauwelijks natuurlijke trek (lekkage) in de 

schuur zijn.

•  De temperatuur van de aardappelen en de bewaar-

schuur moet minimaal 4° Celcius zijn.

•  Het stolpunt van 1,4SIGHT ligt iets onder de 4° Celcius. 

Voor een makkelijke verwerking is het dus noodzakelijk 

het product en de toepassingsapparatuur warmer is dan 

4° Celcius.

•  De bewaring moet minimaal voor 40% gevuld zijn met 

aardappelen.

•  Voor het gassen kort extern ventileren.

•  Gebruik geschikte apparatuur dat het product in 

gasfase brengt. Het product niet vloeibaar als een 

knolbehandeling toepassen bij het inschuren!

•  Tijdens het gassen met lage capaciteit ventileren.

•  Na het gassen kort intern naventileren.

•  De bewaring 48 uur gesloten houden; tijdens deze 

periode geregeld intern ventileren.

•  Na 48 uur ook weer extern ventileren.

•  Voor een maximaal uitstalleven van tafel-aardappelen de 

laatste gasbeurt met de hoogste dosering uitvoeren.

•  Partijen die (extreem) veel geventileerd moeten wor-

den met buitenlucht altijd met de hoogste dosering 

behandelen met een kort interval (4 á 5 weken), of een 

ander product overwegen.


