
Wim en André Westerbeke, Zaamslag:

“Dat gaan we nog een keer doen!”

Een schema met verlaagde doseringen 1,4SIGHT en zonder MH leverde Wim en 
André Westerbeke eind mei een prachtige partij tafelaardappelen op. Keihard en 
vrijwel niet gekrompen. Ook kon hij warmer bewaren en verlaagde zo de koelkosten.

Wim en André Westerbeke zijn 
tweedejaars gebruiker van 1,4SIGHT 
en steken hun enthousiasme over de 
kiemrustverlenger niet onder stoelen 
of banken. “We hebben ook andere 
natuurlijke producten geprobeerd”, vertelt 
Wim, “Maar die missen allemaal de 
belangrijkste eigenschap van 1,4SIGHT 
namelijk dat het kiemingsproces gewoon 
niet op gang komt. Daardoor blijven de 
knollen mooi hard en verlies je minder 
kilo’s. Klein nadeel voor de wasserij is 
dat de klei minder goed loslaat omdat ze 
amper krimpen”, grijnst Wim.

Thermostaat omhoog
De directe aanleiding voor het gebruik van 
1,4SIGHT lag in de bouw van een nieuwe 
kistenbewaring. “Misschien breiden André 

en ik in de toekomst de pootgoedteelt uit 
en dan wil je geen CIPC in de schuur.” 
De maatschap verbouwt naast pootgoed 
ook fritesaardappelen en tafelaardappelen 
van het ras Concordia. Die werden in het 
eerste jaar gespoten met MH en kregen 
volgens advies 5 keer een volle dosering 
1,4SIGHT. Toen de Westerbeke’s zagen 
hoe mooi de aardappelen uit de schuur 
kwamen, was hun reactie: “Dat gaan we 
nog een keer doen, maar dan met een 
halve dosering.” De broers wilden zo de 
kosten een beetje drukken. In het tweede 
jaar bleef ook de MH achterwege en ging 
de thermostaat 1,5 - 2 graden omhoog. 
Ook dat pakte goed uit. “De 1,4SIGHT 
heeft uitstekend gewerkt”, bevestigt 
Wim, “Slechts af en toe een knol met een 
minuscuul wit puntje. Ik vind het echt 

een prachtig middel. Alleen jammer dat 
je uit de markt of de maatschappij geen 
vergoeding krijgt voor zo’n mooie vorm 
van vergroening.” 

Gert Pons, Wieringerwerf:

“1,4SIGHT draagt positief bij aan kwaliteit chips.”

Voor een goede kwaliteit chips is een constante en niet te lage bewaar
temperatuur cruciaal. Gert Pons ondervond dat zijn chipsaardappelen 
met 1,4SIGHT rustiger blijven en minder ventilatie uren vragen. Ook de 
koudverneveling heeft voordelen.

“De bewaring van chipsaardappelen 
komt heel nauw”, weet Gert Pons uit 
Wieringerwerf. “Je bewaart relatief 
warm en de temperatuur mag niet te 
veel schommelen om versuikering te 
voorkomen.” Pons is langbewaarder 
en daarom altijd gespitst op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van 
kiemremming. “Mijn afnemer wilde zeker 
weten dat toepassing van 1,4SIGHT geen 
schadelijke gevolgen zou hebben en 
heeft daarom eigen onderzoek gedaan”, 
weet Gert. “Daaruit bleek onder andere 
dat 1,4SIGHT geen spoortje residu 
achterlaat. Dat is een belangrijk voordeel. 
En voor mij persoonlijk is ook de 
toedieningsmethode van doorslaggevend 
belang.” Pons legt uit: “1,4SIGHT kan 

prima koud verneveld worden. Je hebt 
dus geen CO2 van de uitlaatgassen. Ook 
dat is positief voor de kwaliteit van de 
chips. En aan de knollen kan ik zien dat 
het middel overal komt. De verdeling is 
prima.”

Verschil met gassen
Met het einde van het bewaarseizoen 
in zicht kan Pons goed de verschillen 
zien tussen de cel met 1,4SIGHT en 
de cel die traditioneel is gegast. “Bij 
de 1,4SIGHT zie ik geen enkele kiem; 
in de andere cel wel. En die heeft ook 
meer ventilatie uren gekregen vanwege 
temperatuurschommelingen.” Om die 
reden verwacht Gert ook netto meer 
kilo’s over te houden van de 1,4SIGHT 
partij. De kennismaking met 1,4SIGHT is 
Gert zo goed bevallen dat hij overweegt 
om de kiemrustverlenger komend 
seizoen ook in z’n andere kistenbewaring 
in te zetten.

Rob Klunder, Lelystad:

“Flexibeler met afzet dankzij 1,4SIGHT.”
Rob Klunder begon met 1,4SIGHT omdat hij zijn schuur CIPCvrij wilde houden. 
Maar het belangrijkste voordeel vindt hij de grotere flexibiliteit met het afzet
moment. “Dit soort groene middelen heeft helemaal de toekomst.”

Er was maar 1 seizoen voor nodig om 
Rob Klunder enthousiast te krijgen over 
1,4SIGHT. Een jaar geleden sprak hij een 
collega die de nieuwe kiemrustverlenger 
had mogen uitproberen. “Die was erg 
enthousiast en mij paste het middel ook 
wel.” In zijn nieuwe schuur kon Rob zijn 
Innovators tot uiterlijk eind januari rustig 
houden met alleen MH en dat zinde hem 
niet. “Ik wil niet per definitie lang bewaren 
maar ik wil wel de mogelijkheid hebben”, 
verklaart Rob. “Daarom was ik blij toen 
1,4SIGHT breed beschikbaar kwam.”

Geen drukplekken
Rob begon half oktober met verlaagde 
1,4SIGHT doseringen nadat hij eind juli 
met MH had gespoten. De herhalingen 

deed hij om de 5 tot 7 weken en hij liet 
de temperatuur niet onder de 7,5 graden 
zakken. “7 weken was net te lang”, geeft 
Rob toe. “Er kwamen dus toch een paar 
witte puntjes op.” De laatste behandeling 
was eind februari omdat de partij half april 
weg zou gaan. “Maar omdat ze rustig 
bleven en ook goed bleven bakken, zijn ze 
pas eind mei opgehaald”, vertelt Rob. “Bij 
het afleveren waren de knollen nog mooi 
stevig en hadden ook geen drukplekken.” 

Qua werking en gebruik kan Klunder 
eigenlijk geen nadelen bedenken van 
1,4SIGHT. “Het is een mooi product en 
ik ga er zeker mee verder. Ik hoop de 
meerkosten terug te verdienen door 
de combinatie van minder verliezen, 

minder ventileren en een betere kwaliteit. 
En gelukkig zijn de vergoedingen voor 
lang bewaren de laatste jaren verbeterd.”

De nieuwe kiemrustverlenger 1,4SIGHT® is afgelopen bewaarseizoen succesvol 

ingezet. Aardappeltelers waarderen de voordelen van 1,4SIGHT. Lees hier enkele 

recente ervaringen.

Ervaringen kiemrustverlenger 1,4SIGHT 2017

Geert Jan van Kempen, Achthuizen:

“Alsof ze zo uit de grond komen.”

Omdat hij een deel van z’n kisten weegt bij de oogst en de aflevering, 
heeft Geert Jan van Kempen hard bewijs dat hij amper 1,5% gewicht 
verliest bij lange bewaring met 1,4SIGHT. En het mooie is dat zijn afnemer 
de behandeling betaalt.

Na teleurstellende ervaringen met 
een ander natuurlijk product, zette 
een proefgebruiker Geert Jan van 
Kempen op het spoor van 1,4SIGHT. 
Hij besloot de Melody’s en Nicola’s in 
zijn kistenbewaring te behandelen met 
de nieuwe kiemrustverlenger. Geert Jan 
was verrast hoe rustig de knollen bleven. 
“Echt ongelofelijk. Geen kiem te zien. 
Normaal gesproken zie je de aardappels 
al gauw een plankje zakken bij bewaring 
tot april maar met 1,4SIGHT bleef de kist 
gewoon vol. Er was amper krimp.” Dat het 
geen optisch bedrog was, bleek wel bij 
afleveren. Geert Jan: “Ik weeg altijd een 
deel van de kisten bij inschuren en bij 
afleveren. Er was maar 1,5% verlies.” 
Omdat de partij rustiger bleef, waren er 
minder temperatuurschommelingen en 
had van Kempen ook beduidend minder 
koel- en ventilatie uren nodig.

Verlaagde doseringen
Geert Jan behaalde zijn resultaat met 
verschillende strategieën. De Melody’s 
zijn gespoten met MH en hebben 
vanaf eind december alleen verlaagde 
doseringen gehad. De Nicola’s gingen 
de schuur in zonder MH en kregen 
(ook vanaf eind december) 1 volle 
startdosering en daarna halve porties. 
Geert Jan had koud willen vernevelen 
maar door praktische omstandigheden 
heeft hij toch z’n Swingfog gebruikt. De 
aardappels kwamen 5 maanden later 
in prima conditie uit de schuur. “Net 
alsof ze zo uit de grond kwamen.” Niet 
alleen Geert Jan was enthousiast over 
het eindresultaat. “Mijn afnemer, een 
akkerbouwer die ook handelt, kende 
1,4SIGHT zelf ook al. Hij wist wat hij kon 
verwachten en heeft de behandeling 
betaald.”
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