NOVITEITEN

‘Groene manier ziektebestrijding’
Tulpenkap nummer één is dit oogstseizoen voor het eerst werkend bij W. van Lierop en Zn bv. Met het speciale uv-licht dat
ontwikkeld is door Clean Light uit Wageningen worden schimmels, bacteriën en virussen bestreden. Dit om de virus- en zuurdruk tegen te gaan.
Tekst en fotografie: Lilian Braakman

I

n de lelies gebruikten W. van Lierop en
Zn bv uit Anna Paulowna al sinds 2015
Clean Light bij het spoelen van lelies. Ron
van Lierop: “Al het water van de spoelerij hergebruiken wij. Dat water gaat langs de lampen
van Clean Light waardoor de schimmels, bacteriën en virussen die in het water zitten worden gedood. Meerdere keren tijdens en aan het
einde van het seizoen hebben wij monsters uit
het water genomen. Ook na het spoelen van
een met PlAMV geïnfecteerde partij. Elke keer
bleek er geen aantoonbaar PlAMV in te zitten.
Het uv-licht doodt wat het hoort te doden.”

SORTEERMACHINE
Na deze ervaring, ook al zaten er nog wat kinderziektes in, had Van Lierop vertrouwen in
Clean Light. Peter van Lierop: “Ron en ik gingen nadenken of we dit ook in de zomer konden gebruiken. Bij de tulp is zuur de laatste
jaren steeds meer een probleem. Net als TVX.
Toen kwamen we op het idee om het te gebruiken bovenop de sorteermachine. Wij namen

contact op met Clean Light die samenwerkt
met Van Dijk-Ruijgrok bv uit Anna Paulowna.
Van Dijk-Ruijgrok kwam met de tekening van
de tulpenkap.”
Plaatsing boven de sorteermachine is een
bewuste keuze. Peter: “De tulpenkap 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. Daarvoor moeten wel alle kanten van
de bol worden belicht. Op de sorteermachine rollen de bollen goed, zodat je het grootste
effect bereikt.”

WERKBAAR
Over de machine zelf is goed nagedacht. Ron:
“Hij moest verrijdbaar zijn, omdat je op de sorteermachine ook de platen moet verwisselen. Daarnaast is hij goed schoon te maken,
onderdelen zijn makkelijk te vervangen, hij
zit keurig in elkaar.” Over de veiligheid van het
uv-licht hoeven medewerkers zich geen zorgen te maken. “Er direct inkijken is niet wen-

selijk, maar door rubberen lappen ervoor kan
dat niet gebeuren. Je kan er veilig naast staan
zonder dat er iets gebeurt.” (Op het moment
dat de foto gemaakt werd, waren deze nog niet
gemonteerd).
Omdat het pas het eerste jaar is dat de tulpenkap in gebruik is, kunnen de broers Van Lierop nog niet inschatten hoe goed hij werkt. Ron:
“Het is een van de schakels in het proces die
je hiermee verbetert. De tijd zal ons leren hoe
effectief het is. Gezien onze ervaring met het
spoelen van de lelies, denken wij dat Clean
Light doet wat het moet doen. Daarbij is het
een groene manier van ziektebestrijding.”
Clean Light werkt ook samen met Agrifirm. Ze
houden open dagen en doen proeven met de
tulpenkap. Jonne van der Hulst van Agrifirm
vertelt over het resultaat van de eerste proef:
“We hebben monsters van de buitenkant van
een tulp genomen (zelfde cultivar). Het ene
monster bleef onbelicht en de andere ging
onder de tulpenkap door. De monsters krijgen een cijfer van 0 tot 6, waarbij zes staat voor
aanwezig en 0 voor niets. Uit de monster bleek
dat het fusariumspoor van 5 naar 0 ging bij de
met Clean Light belichte bollen. Dat is wat we
willen bereiken.”

Bij Van Dijk-Ruijgrok merken ze dat
de belangstelling na een aantal
bijeenkomsten van Agrifirm waar
Clean Light presentaties gaf, is
toegenomen. Michel Ruijter, Project Engineer bij Van Dijk-Ruijgrok:
“Van Lierop was de eerste die de
tulpenkap kocht. Daarna zijn er
nog enkele verkocht. Pas na de
bijeenkomsten werden meerdere ondernemers enthousiast.
Daar hadden we al rekening mee
gehouden door machineonderdelen op voorraad te hebben. Inmiddels zijn er twaalf gebouwd die nu
allemaal in bedrijf zijn. Niet alleen
in het Noordelijk Zandgebied is
belangstelling, ook in Drenthe, de
Bloembollenstreek en de Noordoostpolder.”

Peter van Lierop: ‘Grootste effect
op de sorteermachine’
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