Ongedierte
onder druk
Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen in
de omgeving van producten voor menselijke of dierlijke
consumptie wordt steeds moeilijker en is steeds vaker

HET BEDRIJF
DKSH Netherlands BV te Dordrecht (voorh een
LenersanPoortman BV) h eeft d eze m ethode binnen
het eige n bedrijf naar eigen inzicht verd er ontwikkeld. Deze verdere ontwikkeling van het proces
werd fin a ncieel gesteund do or de overheid. Het
bedrijf handelt al 200 jaar in granen, zaden, peulvruchten , producten voor m en selijke con sumpti e,
diervoeding en bijproducten voor di eren.

ongewenst. Het onttrekken van zuurstof is een
alternatief dat in ontwikkeling is.
ALTERNATIEVEN

D

Zeker als het gaat om beh andeling van m et
voorraadaantast ers besmette producten is h et
moeilijk, zo niet onmogelijk, om een bestrijdin gs middel toe te passen . Om die reden neemt
h et onderzo ek naar, en de ontwikkeling van
altern atieve bestrijdingsm ethoden de laatste
jaren toe . Verhitten , bevriezen, straling of andere m ethoden worden weliswaar al op besmette
producten toegepast, maa r stuiten vaak op problem en met betrekking tot h et te behandelen
product. Een andere methode is h et onttrekken
van zuurstof waa rbij alle stadia van pl aagdi eren
worden gedood.

DE GESCHIEDENIS

In 1994 zijn d e grondbeginselen gelegd van h et huidige High Pressure
Treatment systeem. Het begon m et een cilinder di e was ge plaatst o p
een aanhan ge r en waarmee C0 2 werd losgelaten op producten. Al
ga uw bleek dat d e C0 2 een bevriezend effect h ad en dat het systeem
niet werkte. De hulp van Hoek Loos (leverancier van C0 2) werd ingeroepen . Hi erna werden nieuwe proeven succesvol uitgevoerd . Ee n
nieuwe ontwikkeling was geboren. In 1998 is men gestart m et het
b o uwen van een gasdichte silo (verticale autoclaaf) en een gassingsinstallatie voor de toepassing van C0 2 . Dit keer met subsidie van de
overh eid. Doo r de jaren heen is h et systeem aangepast. Op dit
m o m ent gebruikt m en n og steed s deze autoclaaf en is een tweed e
hori zontale autoclaaf gebouwd o m ook pall ets m et producten te
behandelen .
Het systeem kent beha lve de voordelen van h et gebruik va n
Foodgraded kooldioxide E290, h etgeen gewo nnen wordt uit m est ,
n og m eer voo rdelen . Het systeem vraagt veel minder en ergie dan bij
bevriezing en de totale behandelingstijd bedraagt niet m eer dan 4 uur,
waa rbij 100% afdodin g wo rdt gegarandeerd. Dit 100% resultaat wo rdt
onderst eund d oor een door TNO opgesteld rapport.

(adverten tie)

Op snelle en biologische wijze uw producten verduurzamen?

Dan is High Pressure Treatment dé oplossing.
Op een milieuvriendelijke, biologische manier worden
uw producten efficiënt verduurzaamd in onze autoclaven. Binnen 4 uur zijn granen, zaden, peulvruchten,
ba kkerijproducten, specerijen en kruiden vrij van
alle levensfasen van ongedierte: zelfs de eitjes worden
onschadelijk gemaakt!
Geen pesticiden, geen bestrijdingsmiddelen. Wel deskundige medewerkers en 100 % garantie op de
behandeling. Wij beschikken over een autoclaaf met
70 m' inhoud voor bulkartikelen en één waarin 14
europallets tegelijkertijd kunnen worden behandeld .
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Ons bedrijf handelt al meer dan 200 jaar in producten
voor de menselijke consumptie, diervoeding en bijproducten voor dieren .

Kijk voor meer informatie op
www.dksh.com / net herla nds
of bel 078 - 622 06 22 .
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DKSH
Market lntelligence

DKSH Netherlands B.V.
Vogelaarsweg 23, 3313 LL Dordrecht
Postbus 889, 3300 AW Dordrecht

HET SYSTEEM
Het complete behandelingsproces bestaat uit
diverse onderdelen: een C0 2 voorraadtank, een
verdamper, een hogedrukvat voor een direct
beschikbare voorraad gasvormige C0 2, een
horizontale en een verticale hogedruktank
(autoclaaf) voor de behandeling en een hogedrukvat voor de opslag van het te gebruiken
C0 2 . Het proces is volledig computergestuurd.
Het systeem staat onder permanent toezicht
van de medewerkers van DKSH .

TOEPASSINGSGEBIED
Vrijwel alle droge producten kunnen met dit
C0 2-systeem worden behandeld, mits h et geen
luchtdichte of vacuümverpakking betreft.
Enkele voo rbeelden: droge levensmiddelen en
di ervoeders, bakkerijproducten, gedroogd fruit,
cacao, kruiden, maar ook hout tegen houtaantasters. DKSH h eeft al veel ervaring opgedaan
met onder andere klanders, motten, rij stmeelkevers, broodkevers en tabakskevers. Hierbij
werden alle levensstadia van ei tot imago
gedood. Ook een toevallig meegekomen muis
overleefde het proces niet.

INWERKING OP PLAAGDIEREN
Het principe is vrij simpel doch geniaal: de C0 2
verdri jft de broodnodige zuurstof uit de autoclaaf en dus uit het product. Daarbij geholpen
door de toegepaste druk. Tevens blijkt in de
prakti jk dat de druk in h et plaagdier zelf zodanig oploopt dat deze, na aflating van de druk,
waarschi jnlijk explodeert. Hiervoor bestaat
geen wetenschappelijke onderbouwing; uit
ervaring is gebl eken dat na de behandeling
voo ral kleine insecten in delen uit elkaar vallen.
Bij de keuze voor deze behandeling moet men
dus wel altijd rekening houden met het gegeven
dat dode insecten en mijten in h et product aanwezig blijven.

In de horizontale
autoclaaf is ruimte
voor maximaal
14 europallets met
product, die met
een vorkheftruck
op een band voor
de autoclaaf worden geplaatst en

met een ra/systeem
in de tank worden
getrokken. De
autoclaaf wordt
hermetisch afgesloten, waarna C02 als
gas in de installatie
wordt gepompt tot
een druk is bereikt
va n ruim 20 bar.
Tijdens het proces
wordt de druk constant gehouden en
continu gecontroleerd. Bij lage temperaturen wordt
ook gecontroleerd
warmte toegevoegd. De zuurstof
wordt via leidin gen
afgevoerd. Na de
behandelingstijd
van 4 uur wordt de
C02 in de aparte
tank gepompt om
opnieuw gebruikt
te worden. Te vens is
er een verbindin g

met de verticale
autoclaa f, zodat
eventueel de C02
direct hierin kan

OOK VOOR DERDEN
DKSH behandelt met dit systeem niet alleen
eigen producten, maar ook producten van derden. Grote levensmiddelenfabrikanten behoren dan ook tot de klantenkring. Vooral het feit
dat de producten die de autoclaven verlaten
100% vri j zijn van alle (levende) stadia van
insecten maakt deze methode uniek. Meer
inform ati e: Rob Strijp, EVM gediplomeerd, chef
Pestcontrol & Special Products en medebedenke r van het High Pressure Treatment systeem .
Tel: (078) 622 06 22.
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In de verticale autoclaaf (silo) vindt hetzelfde proces plaats
als in de horizontale autoclaaf. Deze silo wordt g ebruikt
om bulkproducten hun behandeling te geven . De silo
heeft een inhoud van 70 m'. Voor bijvoorbeeld rijst komt
dat neer op 55 ton per behandeling.
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