Bewaarcoach
Voor menig aardappelbewaarder is dit winterseizoen een regelrechte ramp. Regen,
wind en vooral hoge temperaturen maken de toch al moeilijk in de hand te houden
aardappelpartijen soms tot een speelbal van de natuur. Zoals u weet heb ik dit najaar
ook een aardappel ‘in eigen beheer’ om zelf praktijkvoorbeelden bij de hand te
hebben. Van de twee boxen in de cel is er nu één onder controle. De situatie is
stabiel, om in medische termen te spreken. Voor de andere cel van 750 ton is de
omschrijving “de toestand is zorgelijk”, meer van toepassing. Daar blijven de
waterzakken lekken, maar gelukkig niet zo erg dat je de gevolgen in de
ventilatiekanalen terugvindt. Ik heb in de koudste week van de afgelopen periode
gedurende vier à vijf dagen de nachtelijke kou benut voor ventilatie. Dat was lucht
met een temperatuur van drie tot vier graden die ik tot negen graden Celsius heb
opgewarmd. Met deze strategie daalde de producttemperatuur in de box met drie
graden. Dat is geen goed teken, want dat geeft aan dat het product niet droog is en
daar schrok ik behoorlijk van. Na deze waarschuwing ben ik gaan ventileren met een
luchttemperatuur van acht graden in het ventilatiekanaal. Die acht graden was de
temperatuur die de onderste temperatuurmeter op dat moment aangaf. Na vier
dagen ventileren met deze temperatuur liep de producttemperatuur eindelijk op naar
zeven graden Celsius. Daarna ben ik gestopt met de continu ventilatie. Een paar
dagen later ontdekte ik echter de lekkende aardappelen in deze box. Dat was weer
het sein om te beslissen door te gaan met volledige ventilatie tot het voor honderd
procent zeker was dat heel de aardappelpartij droog was. De omstandigheden waren
niet makkelijk door te weinig beschikbare momenten voor externe ventilatie. In de
laatste week had ik maar drie uur met een geschikte buitenluchttemperatuur! Dat is
natuurlijk veel te weinig. Ik geeft u even de urenstanden van ventilatie en kachel om
een indruk te krijgen van de toestand in de box: extern 600 uur, intern 560 uur en
kachel 345 uur. U ziet dat de kachel heel veel heeft moeten bijspringen, veel meer
dan in andere jaren. Dat was ook beslist noodzakelijk, want we hebben het wel over
een aardappelpartij met twintig procent drijvers. Mijn eigen praktijksituatie staat niet
op zich. Veel klanten van ons bedrijf melden dezelfde ervaringen. Aardappelpartijen,
hoe droog ze ook lijken, blijven lekkende aardappelen opleveren. Dus blijf
controleren en ventileren bij signalering van vrijkomend vocht. Alleen op dit moment
is het haast een onmogelijk opgave met die enorm hoge wintertemperaturen.
Harry Goos

