TEELTWISSELING

HYGIËNE

Wisselen van teelt is vooral schoonmaken

Hygiëne door schone doeken en juiste o
zame stoffen”, adviseert hij. “Hoe pas je
het middel toe? Remt het organisch materiaal het middel? Welke concentratie is
nodig om de ziekteverwekker af te doden,
wat is de werkingsduur en welke invloed
heeft de temperatuur?”
Het is daarom dat Groen Agro Control in
opdracht van het PT onderzoekt welke
middelen en methoden het beste voldoen
om besmettingen tot staan te brengen.
Met name besmettingen met Clavibacter.
“Dat ligt extra gevoelig, want het is een
quarantaineziekte.” Het literatuuronderzoek zit in de afrondingsfase, nog deze
maand liggen de conclusies en aanbevelingen op tafel, kondigt Groen aan.

Schone kas hermetisch dichthouden
Om besmetting naar een volgende teelt door Clavibacter (links) en het pepinomozaïekvirus
(rechts) te voorkomen adviseert Barend Groen een hygiëne van honderd procent aan te houden.
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Bij de jaarlijks terugkerende klus van het ruimen staat één kwestie voorop:
hygiëne. Niet alleen telers, maar ook toeleverende bedrijven steken daar
steeds meer energie in. Adviesbureaus hebben steeds meer inzicht in de
verschillende ziektekiemen en bijbehorende middelen; loonbedrijven beschikken over steeds geavanceerdere machines voor de teeltwisseling en dus voor
het schoonmaken.
T E K S T: M A R C VA N D E R S T E R R E N

Clavibacter en het pepinomozaïekvirus.
Met het aanbreken van het ruimingseizoen mag een teler de strijd tegen
deze twee gezworen vijanden niet laten
verzwakken. Barend Groen van Groen
Agro Control adviseert een hygiëne
van honderd procent aan te houden
om besmetting naar een volgende teelt
te voorkomen. Het juiste ontsmettingsmiddel is tijdens de teeltwisseling van
groot belang en juist daar zit hem de
kneep. “Er zijn zoveel middelen, de teler
ziet door de bomen het bos niet meer”,
ervaart de directeur van het onderzoeksen adviesbureau.
Telers komen hier met de vraag welk
middel ze het beste kunnen gebruiken. En
dat luistert ontzettend nauw. “Meestal heb
je met zowel Clavibacter als met virussen
te maken. Dat zijn twee heel verschillende
organismen met totaal andere eigen-
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schappen.” Het is daarom dat vorig jaar
het hygiëneprotocol tomaat is aangepast.
Omdat een bacterie heel anders reageert
dan een virus, zijn bepaalde punten
aangescherpt, legt hij uit.
In de praktijk komt het neer op maatregelen als het ontsmetten van vloeren
en betonpaden met bijvoorbeeld natriumhypochloride. Het hygiëneprotocol is op
te vragen bij LTO Groeiservice. “Lees dit
door”, zegt Groen. “Dat is stap één.”

Werkzame stoffen
De middelen die telers gebruiken, zoals
formaline, Easy Clean of Menno Clean,
zijn allemaal commerciële middelen.
“Bij de een wordt de werking nog beter
voorgesteld dan bij de ander.” Groen wil
maar zeggen dat het grote aanbod van
middelen het voor de telers lastig maakt
een keuze te maken. “Kijk naar de werk-

Het onderzoek brengt naar voren over
welke eigenschappen de diverse middelen
beschikken en welke middelen geschikt
zijn om de verschillende ziektes af te doden.
Wat overeind blijft is dat de besmettingen
met plantsappen de grootste bedreiging
vormen. Daarom komt het er op aan de kas
na het ontsmetten schoon te houden.
En daar gaat het nog vaak fout, weet
Groen. “Telers investeren gigantisch in
tijd, arbeid en middelen tijdens de teeltwisseling, maar wanneer er iemand van
buiten het schone bedrijf binnenstapt,
hoeft hij maar één plant te besmetten
en alle investeringen zijn voor niks
geweest.”
Is de kas schoon, houdt deze dan hermetisch dicht, raadt hij aan. “En bewaak de
hygiëne wanneer er bezoekers komen.
Dus ook reparateurs, of arbeids- en kwaliteitscontroleurs.”

Spuiten beter dan foggen
Maar voor het bedrijf hermetisch dicht
gaat, adviseert hij nog een laatste behandeling met een ontsmettingsmiddel. Veel
gebruikte middelen zijn natrium-hypochloriet, Easy Clean, MennoClean of Jet 5.
Die laatste is een middel dat ook machinaal loonbedrijf Van Veldhoven veel
gebruikt. “Het is maar wat de klant wil”,
zegt Marcel van Veldhoven. Het foggen
is in opkomst, toch heeft het loonbedrijf
vorig jaar weer een nieuwe machine
aangeschaft om de ontsmettingsmiddelen
te verspuiten.
Foggen gaat veel sneller. De loonwerker:
“Bij een oppervlakte van vijf hectare ben
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e ontsmettingsmiddelen
je met foggen in twee tot tweeënhalf uur
klaar. Bij spuiten doen we daar een hele
werkdag over. Maar met spuiten maakt
het middel zeker overal contact. Het moet
druipen. Dan pas weet je zeker dat je elk
hoekje en gaatje geraakt hebt.”
Telers zijn zich steeds meer bewust van
een goede hygiëne, ervaart Van Veldhoven.
Zijn bedrijf neemt de tomatenteler het
hele pakket aan schoonmaak- en opruimactiviteiten uit handen. Van het machinaal opruimen van bladresten, gewassen
en steenwol tot en met het reinigen en
ontsmetten van kassen.

Eigen doeken
Zo’n 70 procent van zijn klanten in de
tomatenteelt beschikt inmiddels over
eigen doeken, meldt hij. Een teken dat
telers hechten aan hygiëne. Maar eigen
doeken zijn vooral ook erg praktisch.
Per teelt gebruikt een teler ze drie keer.
De eerste keer voor het opvangen van
bladresten, een tweede keer voor het snipperen van de gewasresten en uiteindelijk
voor het verwijderen van de steenwolmatten.
Voor aanvang van de teelt komt het looftrekdoek onder de teeltgoot te liggen. Op
dit doek vangt de teler het hele seizoen
de dieven en het blad op. Eind september
wordt het doek machinaal opgerold om
de bladresten in een bak te persen. Een
shovel rijdt de bak naar buiten.
Daarna legt de teler het doek weer onder
de teeltgoten. In oktober of november
worden de afgedragen gewassen op de
doeken gelegd, deze worden weer opgerold om de gewasresten te versnipperen.

Door met eigen doeken te werken weet
je als teler zeker dat je geen ziekten van
andere bedrijven oploopt.

Met een speciale wasmachine kan een teler zijn doeken laten reinigen en ontsmetten.
Vervolgens gaat het doek voor een derde
keer onder de teeltgoten, dit keer om de
steenwolmatten af te voeren. De doeken
blijven bij de teler.
Van Veldhoven spuit de kas helemaal
schoon. Druppelaars, teeltgoten en ook
de doeken reinigt dit loonbedrijf met een
contactmiddel. Momenteel overweegt de
loonwerker te investeren in apparatuur
om de doeken ook machinaal te reinigen.
“Het is raadzaam dit elke twee jaar te
doen”, vindt Van Veldhoven. “Wie het
echt helemaal schoon wil hebben, doet
het zelfs elk jaar.”

Te koop
De doekenreiniger is een vinding van
Heecon in Hoogstraten (B). Het bedrijf
levert al jaren snippermachines en andere
apparatuur voor de teeltwisseling. Het
bedrijf bouwt niet alleen machines,
maar is ook een loonbedrijf. Ze voeren
vooral plantenresten af. Het enige dat
het bedrijf aan schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, is het machinaal wassen
van doeken.
Deze wasmachine is binnenkort te koop,
kondigt Martijn Heestermans aan. “De
vraag neemt toe en wij hebben er maar
weinig tijd voor”, vertelt hij. Reden om de
machine in productie te gaan nemen.
De wasmachine bestaat uit een motor,
pompen en een hydraulische invoer. Dit
alles is in een container gebouwd. “Het
doek hangen we in een frame, een rem
houdt het doek strak wanneer het langs
twee schraapplanken wordt geleid. Eén

boven, één onder. Daarna maken we het
met veel water grondig nat en loopt het
doek omhoog naar een laatste schraapplaat. Boven die plaat borstelen draaiende
borstels het doek schoon terwijl we het
onder hoge druk schoon spuiten. Vervolgens krijgt het een behandeling met een
ontsmettingsmiddel. Een rolgeleider rolt
het doek strak en glad op. De snelheid
kunnen we regelen”, vertelt Heestermans.
“Het spoelwater dat eruit komt moet
zuiver zijn. Zo niet, dan draaien we de
snelheid omlaag.”
Dit jaar heeft de machine volop gewerkt.
“Telers willen steeds sneller hun teelt
wisselen. We moeten direct na de teeltwisseling de doeken wassen, soms zelfs
tijdens de teeltwisseling. Wij hebben het
er te druk voor. Wellicht doen we deze
machine de deur uit, om ons weer te
richten op de bouw van snippermachines,
spuitkarren en wellicht ook de reinigingsmachine.”
Gebruik na het ruimen het juiste ontsmettingsmiddel. Een virus is een heel andere
ziektekiem dan een bacterie en vraagt dus
ook een andere bestrijdingsmethode. Voorkom insleep van ziektes met eigen looftrekdoeken. Steeds meer telers beschikken over
eigen doeken die jaren meegaan. Inmiddels
zijn er machines ontwikkeld die de doeken
automatisch schoonmaken.
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