Vrijstelling voor
desinfectiemiddel
kook- en spoelwater
ECA-water heeft van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een
vrijstelling gekregen voor gebruik als desinfectiemiddel van water voor spoel- en
kookbaden voor bloembollen. Fabrikant Lonza BlueSense werkt ondertussen aan een
toelating voor het water. De KAVB besprak de ontheffing al tijdens een bijeenkomst met
verschillende overheden over Het Nieuwe Verwerken, vorige week in Utrecht.
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”W

ater blijft noodzakelijk bij de verwerking van bloembollen. Dat is een risico,
maar oplossingen zijn onder handbereik.” Dat concludeerde adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB vorige week tijdens de
bijeenkomst met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) in Utrecht.
“Met de ontheffing hebben we een forse stap gezet, maar we
zijn er nog niet. We vragen fabrikanten met de sector mee

te werken aan nieuwe toelatingen en we verwachten van
teeltadviseurs dat ze alleen legale middelen adviseren.”
Sinds het verbod op formaline in 2007 is de KAVB op zoek
naar alternatieven voor desinfectie van kook-, spoel- en
dompelwater. Omdat een direct alternatief ontbreekt, wordt
gezocht naar meerdere oplossingen. Heetstook kan in een
aantal gevallen in plaats van koken, terwijl schuimen of
coaten soms mogelijk is als ontsmetting. Gebruik van water
blijft echter noodzakelijk. “Desinfecteren van dat water voorkomt verspreiding van ziekten. Bacteriën en schimmels zijn
een bekend probleem, maar ook de bestrijding van virussen
wordt steeds belangrijker. Daar hebben we ook middelen
voor nodig. Desinfectie van proceswater is een belangrijke
hygiënemaatregel om de risico’s in de teelt te verkleinen.”

FORMALINE KOMT NIET TERUG
Op de terugkeer van formaline hoeft de sector niet te
rekenen, verzekerde projectleider Jacobijn van Etten van
het Ctgb vorige week. “Er zijn in het verleden wel vrijstellingen geweest, maar formaldehyde is nooit een actieve stof
geweest, waar een toelating voor aangevraagd kan worden.
We verwachten niet dat het ooit een actieve stof wordt en
daarom is het goed dat naar alternatieven is gezocht.” Formaldehyde is namelijk kankerverwekkend, is gebleken.
Het Ctgb ziet net als de KAVB de vrijstelling als een eerste
stap. Van Etten: “ECA-water is geen duizenddingendoekje,
maar een aantal knelpunten bij het tegengaan van verspreidingen van ziekten tijdens de verwerking is tijdelijk opgelost
met de vrijstelling. We gaan ervan uit dat er een toelating
komt, met medewerking van de fabrikant.”

TOELATINGEN VOOR 2020
Binnen ‘Het Nieuwe Verwerken’ wordt gezocht naar extra alternatieven
voor de ontsmetting van proceswater in de bollenteelt.
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De bloembollensector blijft investeren in onderzoek naar
heetstook, schuimen en coaten en desinfecteren, verzekerde
Hoogendijk zijn gehoor. Er wordt ondertussen hard gewerkt
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Lonza BlueSense, het bedrijf achter het ECA-water, werkt met de KAVB
aan een definitieve toelating.

om voor 2020 toelatingen te krijgen voor fungiciden die
in schuim en coatings gebruikt worden en voor desinfectiemiddelen. “Het gaat dan behalve om ECA-water ook om
natriumhypochloriet, ultraviolet en waterstofperoxide. Die
middelen willen we veilig en legaal kunnen inzetten. We
verwachten binnenkort ook meer nieuws over de mogelijkheden van coating. We zijn positief over de mogelijkheden
op korte termijn voor heetstookbehandelingen die nu worden onderzocht voor lelie en narcis.”
Om de knelpunten bij desinfectie van proceswater aan te
pakken, heeft de KAVB twee jaar geleden een brede werkgroep ingericht met verschillende overheden. Behalve de
KAVB, het Ctgb en het ministerie van LNV zitten daarin
ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het RIVM,
brancheorganisatie Agrodis voor de gewasbeschermingsmiddelenhandel en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Het Ctgb zet zich er onder meer voor in om
de toelating van ECA-water zo spoedig mogelijk te laten
verlopen. ECA-water wordt op het bollenbedrijf zelf gemaakt
met elektrolyse van water met keukenzout. Dat verschilt
van andere gewasbeschermingsmiddelen die kant-en-klaar
worden aangekocht van een leverancier. De regels zijn niet
toegesneden op het zelf produceren van gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor is deze toelating voor het Ctgb
ook nieuw. De fabrikant moet overigens wel voldoen aan
alle eisen op het gebied van veiligheid en werkzaamheid die
horen bij een toelating.

ALTERNATIEVEN VOOR LANGE TERMIJN
Tijdens de bijeenkomst vorige week is een soort tussenbalans
opgemaakt. De organisatie van de vrijstelling voor ECA-water door alle betrokken instanties was een succes. Ondertussen praten de partijen verder over andere alternatieven die
voor de lange termijn bruikbaar zijn. Het landbouwministerie benadrukt daarbij dat effectiviteit en veiligheid voorop

staan. ‘Voor ECA-water is dat in ieder geval vastgesteld en de
keuze voor een vrijstelling is uit te leggen aan de politiek’,
aldus het ministerie.
De vrijstelling geldt voor een periode van 120 dagen, van
19 juni tot en met 16 oktober 2018. Verlenging van deze
periode op verzoek van de KAVB is mogelijk totdat er een
reguliere toelating is, heeft LNV al aangegeven. De KAVB
blijft samenwerken met overheid en fabrikant om dat voor
elkaar te krijgen.

Het Nieuwe Verwerken
De KAVB zoekt met project ‘Het Nieuwe Verwerken’ naar een geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van
bloembollen. Alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken zonder emissie en blootstelling zijn de kern van die aanpak. Het project
is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw
& Uitgangsmateriaal. De uitvoering van de publiek-private samenwerking is in handen van zes partijen: KAVB, Anthos, Wageningen
UR, PPO Bloembollen, GMN, machinefabrikant Akerboom en elektrolysespecialist Lonza BlueSense. De Rabobank draagt financieel bij
vanuit het Innovatiefonds van de bank. Overigens regelt de KAVB het
overleg over de voortgang en de knelpunten bij toelatingen met de
overheid. Commerciële partijen zitten niet bij de overheid aan tafel.
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