
Afgelopen jaar is het een moei-
lijk Fusarium jaar geweest. Om 
het zuur tegen te gaan is een op-
timale verwerking van de bollen 
essentieel. 

Vandaar dat een aantal promi-
nente ondernemers maatregelen 
heeft genomen om de versme-
ring van ziektes tijdens de ver-
werking te beperken. 

Boloppervakte:

Jan Hopman uit ‘t Zand: “De 
meeste ziektes komen binnen via 
de beschadigingen en wondjes 
op de bol. Dus, wij hebben een 
UV-kap geplaatst op onze ver-
werkingslijn. Het ontsmettende 
UV licht doodt ziektekiemen die 
op de bol en wondjes zitten. Dat 
is een belangrijke reden waarom 
wij in 2016 slechts weinig uitval 
door  zuur hebben opgelopen”.

Dit clipje toont hoe dat in zijn 
werk gaat bij Hopman: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Pu-5hvuuJzk

Arne Aiking van CleanLight licht 
toe: “We hebben deze Tulpenkap-
pen inmiddels mogen installeren 
bij twintig Nederlandse bollente-
lers. Komend seizoen hebben we 
deze nu beschikbaar in drie ver-
schillende breedtes; 80cm, 1,35m 
en 1,60m. Daardoor kunnen we 
er altijd eentje leveren die ergens 
op de verwerkingslijn past”.

Een kleine ondersteuning van de 
overheid voor deze duurzame 
technologie is beschikbaar via 
Mia/Vamil code B-2336.

Spoelwater:

Tevens zien afnemers graag bol-
len die gespoeld zijn. Echter, de 
kans op verspreiding van ziektes 
zoals Fusarium en TVX blijft een 
zorgenpunt.

Wim Wuestenenk uit Creil: “We-
tenschappers hebben vastgesteld 
dat het spoelwater de bron is van 
veel ziekteverspreiding. Ik heb 
besloten de bron aan te pakken 
door dat water te ontsmetten. Zo 
doen waterleidingbedrijven dat, 
dus dat moet ook bij ons kun-
nen”.

David Symanzig van CleanLight 
legt uit: “Natuurlijk is spoelwater 
niet zo helder als kraanwater. Wij 
kunnen die helderheid meten met 

onze apparatuur en uitdrukken in 
een T10 waarde. Dan rekenen we 
uit hoeveel UV-vermogen nodig 
is om de gewenste mate van ont-
smetting te bereiken. 

Dat is nog altijd de meest betaal-
bare manier om spoelwater veilig 
te maken.”.

Rob Kreuk uit Callantsoog: “Wij 
kozen ervoor om ons spoelwater 
met UV-licht te behandelen voor-
namelijk ter bestrijding van het 
TVX-virus en het PlAM-virus, in 
ons kookwater en in ons spoel-
water. Van wat we tot op heden 
hebben gezien denken wij dat we 
daarmee op de goede weg zijn. 
Groot voordeel is dat CleanLight 
een niet-chemische methode 
is. Dan weet ik zeker dat ik de 
komende jaren mijn investering 
in deze apparatuur kan blijven 
terugverdienen met een schoner 
gespoeld product. En met minder 
uitval”.

( Advertorial )

Veilige tulpenverwerking in 2017
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