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Met het spoelen van lelies wil iedere kweker
schoon water gebruiken. Dit om te voorkomen dat virussen zich via het water kunnen
verspreiden. CleanLight-lampen kunnen het
water PlAMV-vrij maken en houden.
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leanLight-lampen worden op het bedrijf Gebr. De Wit Bloembollen uit Espel gebruikt in de spoelerij en op de verwerkingslijn. Het bedrijf teelt zelf zo’n 50 hectare lelies en teelt daarnaast 45 hectare lelies op contract. Het spoelen gebeurt niet op het
eigen bedrijf, maar bij een loonbedrijf dat alleen lelies voor Gebr. De
Wit spoelt. Daarom hebben ze een mobiele Water Purifier XL van
CleanLight.
Theo de Wit legt uit hoe het werkt: “Alle lelies worden gespoeld. We
doen eerst de schoonste partijen. De oudere partijen zijn daarna aan
de beurt. Dit doen we om een eventuele besmettingskans uit te sluiten. We kunnen indien nodig ook nog water uit een ander gesloten
bassin gebruiken. Al het spoelwater gaat door de Water Purifier XL,
waar UV-lampen in zitten. De lampen doden virussen zoals PlAMV.”

EIWITMANTEL
Zekerheid is belangrijk voor De Wit. Zo wordt van elke spoelbeurt
een monster genomen om te testen of het water PlAMV-vrij is. “De
resultaten van het monster zijn na drie weken bekend. Dit is de tijd
die het door de lampen beschadigde eiwitmantel nodig heeft om te
verdwijnen. De besmettingskans is direct over, alleen is het resultaat
pas meetbaar na deze drie weken.” Dat noemt De Wit een nadeel.
“Direct resultaat zien, dat is wat je wilt als ondernemer.”

KANSBEREKENING
In de spoelerij gebruikt De Wit de lampen altijd. Het water uit het
gesloten bassin van de spoelerij gaat dag en nacht langs de CleanLight-lampen. “We praten dan over honderd kuub per uur wat er
langs gaat. Dit doen we om het water maar zo vaak mogelijk langs de
lampen te laten gaan. Je kunt het ook zien als een kansberekening.
Al het water komt wel een keer dichtbij de lampen in een bepaalde
tijd.” Alhoewel het spoelwater dag en nacht door de installatie gaat,
wordt de spoelerij niet direct gevuld vanuit het bassin. “Al het water
gaat ook voor het spoelen nogmaals door de installatie.”
Een groot voordeel vindt De Wit dat er bijna geen onderhoud is aan
de machine. “Daarnaast is de bediening heel simpel. Gewoon de
schakelaar aan of uit zetten.” Het grootste voordeel van CleanLight
noemt De Wit al eerder: “dat de besmettingskans van PlAMV direct
over is, mits de capaciteit van de UV-installatie groot genoeg is en de
transmissiewaarde hoog genoeg.”
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De Wit zou graag zien dat de buizen waar het water doorheen gaat
smaller zijn. “Nu hebben de buizen een diameter van twintig centimeter qua. Bij een smallere buis komt het water dichter bij de lampen en is de kans nog groter dat het werkt. Dit is ook beter als de
transmissiewaarde (doorlaatbaarheid/helderheid van het water) verminderd is vanwege donkere grond. Hoe schoner het water, des te
hoger de transmissiewaarde.”

