CleanLight Bollenkap

Tijdens de verwerking van bloembollen kunnen ziektes
verspreid worden door middel van versmering.
De CleanLight Bollenkap ontsmet de oppervlakte van bollen en
voorkomt daarmee verspreiding van ziektes zoals Fusarium,
PlamV, TVX, en Erwinia.
Deze kap wordt gemonteerd op de verwerkingslijn. Bijvoorbeeld op de pelmachine, op de lappendroger of op de leesband.
Indien gewenst wordt er een rollenband bij geleverd om te
zorgen dat de bollen mooi draaien zodat alle kanten van de bol
grondig ontsmet worden.
In de 2 of 3 seconden dat de bollen onder de kap doorrollen
worden ook de kleine onzichtbare wondjes goed ontsmet,
waarmee verspreiding van ziektes wordt voorkomen.
Het ontwerp van de kap is zodanig dat de hoeveelheid strooilicht onder de Nederlandse ARBO normen ligt.
Ingebouwde ventilatoren zorgen door middel van koeling dat de
lampen altijd op optimale temperatuur functioneren en dus het
maximale reinigende eﬀect waarborgen.

Speciﬁcaties:

Voordelen:

• Leverbaar in de meest
• Geen giftige residu op uw
gangbare bandbreedtes: 80 cm, bollen.
135 cm, en 160 cm.
• Valt buiten de regelgeving
• 230 Volt. 3 polige stekker.
van het CTGB.
• Inclusief ventilatie, luchtfilter, • Momenteel (2017) nog
temperatuur sensor, en
steeds subsidie beschikbaar
schakelkast.
onder regeling MIA/VAMIl,
A:2336
• Toegepast bij verwerking van
o.a. tulp, lelie, en hyacint (en
aardappel)

Resultaten DNA Multiscan

“

Onbelicht

Belicht

Fusarium Oxysporum
Level 6

Fusarium Oxysporum
Level 1

Ik heb me verdiept in de
mogelijkheden van schimmel en
bacteriebestrijding met
CleanLight Uv-licht. Daar heb ik
in geïnvesteerd, en nu draait er
een mooi door mij ontwikkeld
drie-traps-bandsysteem onder
mijn Bollenkap tot mijn
tevredenheid. De bollen
worden nu van alle kanten
belicht voor een zo optimaal
mogelijk resultaat.

Contact
CleanLight
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0317 497 620

“

Wij gebruiken deze technologie
in onze verwerkingslijn. En wij
kunnen bevestigen dat wij het
afgelopen jaar een afname
hebben gezien van uitval aan
zuur. Iedere ondernemer die de
toekomst van onze sector aan
het hart heeft zou deze technologie moeten overwegen. Het
ontsmettende CleanLight
Uv-licht doodt ziektekiemen die
op de bol en wondjes zitten.

“

De Bollenkap moest na de
pelmachine komen. Doordat de
tulpen daar lichte wondjes
kunnen oplopen, kunnen
virussen, bacteriën en schimmels zich verspreiden. Als ze
daarna onder de lampen door
gaan op de sorteermachine,
worden deze direct gedood.
Het is een van de schakels in
het proces die je hiermee
verbetert. Daarbij is het een
groene manier van ziektebestrijding.

