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Wasmachine
weert uitval in
tulpenbroei
Om een goede kwaliteit tulp op de markt te kunnen brengen,
moet de bedrijfshygiëne op orde zijn. Hoe schoner de prikbakken zijn, hoe kleiner de kans is op Pythium of wortelverslijming
en hoe minder uitval in de broeierij. Limex heeft een bakkenwasser ontwikkeld die de prikbakken in vier stappen reinigt en
desinfecteert.
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L

imex bedenkt, bouwt en ontwikkelt
machines voor het wassen van onder
andere fusten, kratten en trays, met
name voor de tuinbouw. Tulpenbroeier Joost
Wesselman, van Wesselman Flowers in Roelofarendsveen, had behoefte aan een goede
bakkenwasser voor zijn prikbakken. Ze vonden
elkaar in de ontwikkeling van een bakkenwasser die inmiddels een paar maanden draait op
het bedrijf van Wesselman.
“Het verwijderen van schimmels uit trays, bakken en kratten is steeds actueler”, vertelt Joep
Janssen van Limex. Daar spelen we met deze
machine op in. “Voor ons is bedrijfshygiëne
een steeds belangrijker thema geworden”, stelt
Wesselman. “Wij produceren per dag een groot
aantal tulpen en zijn gebaat bij hoge kwaliteit
en minimale uitval. Vanuit die gedachte zijn
we, samen met Alex Buis, teeltvoorlichter van
Tulpenadvies, aan de slag gegaan.”

DROOG BLAZEN
Het resultaat is een wasmachine, of eigenlijk
een wasstraat, die de prikbakken in vier fases
behandelt. Janssen: “In de voorwas wordt
met veel waterkracht de organische stof van
de bakken verwijderd. In de hoofdwas worden de bakken langere tijd op 50°C gewassen
met minder waterkracht. Daarbij werken we
met circulerend water, waardoor we energie
besparen. Fase drie is het afblazen, dan worden de kratten droog geblazen zodat er geen
overtollig water meer op zit. Dan is de bak
klaar voor fase vier waarbij een desinfectiemiddel wordt aangebracht, naar keuze van de
gebruiker. In de kern zetten we vier elementen
in: mechanische kracht in de vorm van water-

druk, temperatuur, chemische inwerking en
tijdsduur.”
En die combinatie werkt voor de broeitulp
blijkbaar goed, want: “We zien in de kas geen
aantasting door Pythium of verslijming meer,
waardoor we minder uitval en minder te korte tulpen hebben en tot betere broeiresultaten
komen”, constateert Wesselman. Hij gebruikt
een middel op basis van waterstofperoxide als
desinfectiemiddel. “Daar hebben wij goede
ervaringen mee.”
De broeier uit Roelofarendsveen is erg tevreden over de bakkenwasser. “Doordat we nu
steeds met schoon fust starten, creëren we
een goede basis voor ons broeiprogramma.
Natuurlijk zijn er ook andere bakkenwassers
op de markt, maar voor zover ik weet, zijn die
niet zo compleet als deze machine. Het idee
om de kratten eerst te drogen voordat het desinfectiemiddel wordt aangebracht, ligt enorm
voor de hand. Daardoor verdunt het middel
veel minder. Maar, het was er nog niet.”

700 PER UUR
We nemen een kijkje bij de machine die op volle toeren draait in de broeierij van Wesselman.
De kratten worden in grote aantallen aangevoerd, omgekiept en in de machine gevoerd.
Zo kunnen er zo’n zevenhonderd kratten per
uur gewassen worden. Wesselman schroeft de
luiken aan de zijkant van de wasmachine open.
“Hier zitten de nozzels, die zijn exact afgesteld
zodat het water alle goede plekken raakt.”
Janssen trekt een filterbak gevuld met schuim
en plantenresten onder de machine vandaan.
“We hebben de machine zo ontwikkeld dat je
hem ook eenvoudig schoon kunt maken. Dat is
heel belangrijk voor de hygiëne. Op die manier
blijf je schoon werken. En dat is toch de basis
voor een gezond product.”

De wasmachine: hij maakt schoon en is eenvoudig
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