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Bij een dossier over licht en belichting denk je eigenlijk meteen aan glassoorten, 

energiezuinige LED-armaturen, schermen, enzovoorts. Dat je met licht ook het gewas kunt 

beschermen, in plaats van alleen te laten groeien, weten we echter ook al een tijd. UV-licht 

wordt namelijk niet alleen gebruikt om (giet)water te ontsmetten, maar ook om planten te 

beschermen tegen schimmels en andere boosdoeners.

Probleemvrije opkweek 

Bejo, gevestigd in Warmenhuizen, levert zaden 
voor diverse vollegrondsteelten. Met Arne Aiking, 
directeur van CleanLight in Nederland en Wil Jorink, 
manager van de biologische groentezaadproductie 
van Bejo, lopen we naar de biologische kas van het 
bedrijf. In een van de eerste kassen die we tegenko-
men, vindt de opkweek van jonge planten plaats.
Wil: “Het is niet eenvoudig om planten op te kweken 
op een biologische wijze. Jonge planten zijn name-
lijk makkelijk vatbaar voor ziektes en infecties en als 
die eenmaal in je gewas zitten, krijg je ze er zonder 
conventionele middelen maar moeilijk uit.”
Teamleider Hans van den Berg van de biologische 
afdeling voegt zich bij het gezelschap en vertelt: 
“We lazen in de vakbladen over de effecten van 
CleanLight en werden daardoor geprikkeld. We 
maakten een afspraak met een tuinder in Aalsmeer 
om eens in de praktijk te gaan bekijken hoe dat 
CleanLight nu precies werkte.”

KiEmfasE
Voor wie het nog niet weet: CleanLight is een UV-
gewasbeschermingstechniek waarmee schimmels, 
bacteriën en virussen op planten worden gedood 
door een relatief lage dosering UV-licht te geven. 
“In de literatuur gaat men er van uit dat je zo’n 250 
milijoule nodig hebt om de plagen te kunnen afdo-
den”, weet Arne. “Dat klopt echter niet. Bij die con-

centratie ben je namelijk niet alleen van je plagen 
af, maar ook van je complete plant. Zonde dus. Wij 
hebben ontdekt dat je al met 5 milijoule schimmels 
kunt afdoden, mits je op het juiste moment belicht. 
Kijk, als je er voor zorgt dat je de schimmel bestrijdt 
in de kiemfase, dus nog voordat de schimmel in het 
gewas doordringt, heb je aan die betrekkelijk lage 
dosering genoeg. Daarom moet je dus ook regelma-
tig de behandeling herhalen.”

ComBinatiE
Hier bij Bejo was het relatief makkelijk om Clean-
Light effectief toe te passen. Wil: “Zoals je ziet heb-
ben we de CleanLight installatie op de al aanwezige 
gietboom gemonteerd. De armaturen zijn vrij 
compact en konden daardoor gemakkelijk aan de 
onderkant van de boom worden bevestigd.“
In de proefkas staan gewassen die tot vijf weken 
oud zijn. “De standaard dosering is hier twee 
seconden per dag”, vertelt Hans. “Dat bereik je 
heel eenvoudig door de snelheid van de gietboom 
daar op in te stellen. Zie je aan het gewas dat je wat 
meer nodig hebt, stel je de gietboom zo in, dat hij 
nog wat meer tijd boven het gewas hangt.”
Het interessante is dat de opkweek uit de biolo-
gische opkweek er op dit moment bij Bejo mooier 
uitziet dan de opkweek waar wel gebruik wordt ge-
maakt van gewasbeschermingsmiddelen. “Ik moet 
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is ook de manier om je plagen de baas te blijven. 
Een schimmel is een zwakteparasiet die toeslaat op 
het moment dat de conditie van de plant al aan het 
verzwakken is. Houd je je gewas schoon, krijgt die 
schimmel simpelweg geen kans.”

Groene vinGers
Nu is het bij Bejo niet zo gek ingewikkeld om het 
gewas dagelijks te behandelen, maar voor kwekers 
zonder gietboom is er ook een oplossing. Arne: 
“We hebben ook Fixed Cleanlight, bestaande uit 
vaste armaturen die aan verschillende kasonder-
delen kunnen worden bevestigd. Bovendien kan 
CleanLight ook op een wagen worden gemonteerd 
waarmee je door het gewas gaat, of, als je zo’n ding 
hebt, kun je met de Railspant van Klimrek je gewas 
behandelen. Ook zijn er kwekers die tijdens het 
verwerkingsproces hun producten nog eens behan-
delen met CleanLight. Het kan allemaal.”
Toch heb je, ook met een gietboom, groene vingers 
nodig om het effect van CleanLight maximaal uit te 
nutten. Hans: “Je moet je teelt gewoon goed in de 
gaten houden en de signalen vroegtijdig leren zien. 
Als je dat kunt heb je een schoon gewas en in ons 
geval een hogere bladmassa met een compactere 
vorm.”

Meer weten? Kijk op www.cleanlight.nl

zeggen dat ik nooit problemen heb met plagen 
sinds we hier CleanLight gebruiken”, geeft Hans 
toe. “Het gewas staat er gewoon echt mooi bij. 
Bovendien heeft het gebruik van CleanLight geen 
enkel negatief effect op de werking van andere bi-
ologische bestrijders, iets wat je van veel reguliere 
gewasbeschermingsmiddelen natuurlijk niet kunt 
zeggen.”
“En anderzijds kun je CleanLight ook prima in com-
binatie met gewasbeschermingsmiddelen gebrui-
ken”, legt Arne uit. “Je zult dan zien dat je middelen 
effectiever worden en je er dus minder van hoeft te 
gebruiken. Overigens dragen andere vormen van 
technologie ook bij aan het plaagvrij houden van 
je gewas. Denk daarbij aan verticale ventilatoren, 
vloerverwarming, een hogere kas, enzovoorts.”

Zwakteparasiet
Volgens Arne zit het succes van CleanLight hem niet 
alleen in het bestrijden van schimmels, bacteriën en 
virussen, maar ook in een algemene UV-deficiëntie. 
Arne: ”Kassen zijn vrij slecht in het doorlaten van 
UV-licht, terwijl UV toch een wezenlijk onderdeel 
van het spectrum uitmaakt. Kennelijk is die golf-
lengte ook gewoon gezond voor je gewas. Je ziet bij 
het gebruik van CleanLight over het algemeen een 
toename van de bladmassa. Belangrijk is wel dat je 
regelmatig en bij voorkeur dagelijks behandelt. Dat 
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