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Anton Bom vernevelt kiemremmers met Hot Fog Resonator LVM

Resonator breed toepasbaar

Bewaring Tekst: Franka Loman

Beeld: Ellen Meinen

De aanschaf van zijn Hot Fog Resonator LVM was voor Anton Bom 

uit Fijnaart geen moeilijke keuze. „Mijn Swing Fog was stuk en op 

koudvernevelen was ik helemaal uitgekeken”, vertelt de teler. In 

de nieuwe vernevelaar ziet hij een degelijk apparaat met een brede 

toepassing. De hoge prijs is tot nu toe het enige nadeel.

Terwijl de aardappelen bij Anton Bom in de 
bewaring zitten, wordt er nog volop gewerkt 
op het Fijnaartse akkerbouwbedrijf. De teler 
cultiveert het laatste stukje grond, zodat dat 
klaarligt voor de winter. In de schuur worden 
tafelaardappelen vanuit de bewaarruimte 
klaargemaakt voor de huisverkoop. De tafel- en 
fritesaardappelen voor afnemer Nedato blijven 
waar ze liggen. Bom denkt dat deze beter dan 

de afgelopen jaren in kiemrust blijven met 
zijn nieuwe vernevelaar. Met de aankoop van 
zijn Hot Fog Resonator schakelde hij voor de 
tweede keer over op een andere techniek. 

Koudvernevelen 
Vijf jaar geleden stapte de aardappelteler 
nog over van heet- naar koudvernevelen. Zijn 

Swing Fog was stuk gegaan en er kwamen 
middelen op de markt die met heetvernevelen 
minder veilig toepasbaar zijn. „De nieuwere 
middelen, zoals Neonet en Nogerma vloeibaar 
500, hebben een lager vlampunt dan Gro-
Stop Fog en Brabant kiemremmer.” Ook 
Talent werd toegelaten en mocht toen nog 
toegediend worden in tafelaardappelen. „Ik 
heb dit middel eens zien ontvlammen bij 

Bedrijfsgegevens
Anton Bom uit Fijnaart is buitendienstmedewerker bij van 
Iperen uit Westmaas en teelt samen met Jan Noteboom 
uit Klundert 38 hectare aardappelen, 45 hectare uien, 
60 hectare wintertarwe en 15 hectare suikerbieten. De 
grond bestaat uit lichte zeeklei met een afslibbaarheid 
van 18 tot 40 procent. Het areaal aan aardappelrassen 
was afgelopen seizoen als volgt: Melody 9 hectare, Bintje 
7, Bildtstar 4, Ramos 10 en Frieslanders 8 hectare. Om 
de Resonator zo rendabel mogelijk te maken, wordt deze 
ook in loonwerk ingezet.


