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Schimmels doden met ultravioletlicht
Schimmels als Phythophthora in de bollen en aardappelen doden met
uv-licht. Het kan met de nieuwste techniek die Cleanlight en Dubex op
de markt brengen. De machine bevindt zich nog in het proefstadium.
Maar een praktijkrijpe machine is dichtbij.

M

et vijf kilometer per uur rijdt een
trekker over een bollenveld. Achter
de trekker zit een fel lichtgevende
machine. “Kijk niet in het licht, je krijgt er lasogen van”, worden we gewaarschuwd. Het gaat
om de Cleanlight machine die het gelijknamige
bedrijf uit Wageningen samen met veldspuitfabrikant Dubex uit het Groningse Stadskanaal
op de markt brengt. Op de Agrovak eind vorig
jaar won het span er de eerste prijs voor innovatie in de akkerbouwsector mee.
De machine bestaat uit een frame met een aantal tl-lampen die uv-licht uitstralen. Dat lichtspectrum doodt schimmels en pathogenen als
meeldauw en Phythophthora in aardappelen.
Voor de bestrijding zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig. Onderzoek van Wageningen
Universiteit ondersteunt de werking van de
machine. In bollen kunnen er vuur (botrytis) en
zuur mee bestreden worden. In de tarwe kan
de machine worden ingezet tegen afrijpingsziekte, in de uien tegen valse meeldauw en in
aardbeien eveneens tegen meeldauw. Terwijl
schimmels en pathogenen van nature slecht
tegen licht kunnen, raken insecten door hun
grote ogen blind van het licht en zullen sterven.
Er wordt daarom ook getest of de techniek
werkt tegen de witte koolvlieg en koolmot in
spruitkool. Om te komen tot de beste doseringen zijn er proeven uitgezet met verschillende
rijsnelheden en lichtsterktes in de diverse
gewassen.

Niet bruin worden
Het lichtspectrum is van het type uv-C. Hier
word je niet bruin van en er is geen verhoogde
kans op huidkanker. Het licht heeft immers
geen indringend vermogen. Het is niet schadelijk voor mens en plant tenzij de dosering te
hoog wordt. En ook niet voor de schimmels
wanneer ze onder de bladeren zitten. Want
daar kan de Cleanlight jammer genoeg niet
altijd bij met zijn lampen als die boven het
gewas hangen. Daarnaast bestaan nog uv-B en
uv-A licht. uv-A is gelijk aan zonlicht en heeft
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wel dat indringend vermogen en is dus kankerverwekkend. De zonnebank maakt gebruik van
uv-B licht. Daarvan word je wel bruin, maar er
is minder kans op kanker.

Niet nieuw
Het doden van schimmels met uv-licht is niet
nieuw. Het wordt zelfs al 25 jaar gedaan.
Voorbeelden zijn uv-filters in drinkwaterinstallaties, vijvers en het beschermen van vlees in
slachterijen. Ook het doden van schimmels in
geoogste gewassen is bekend. Nedap heeft er
een installatie voor ontwikkeld in een bollenverwerkingslijn. Het apparaat lijkt op een leestafel waar de bollen overheen rollen. Boven de
band hangen de uv-lampen. Nieuw is het
doden van schimmels op nog te oogsten gewassen. Hierop heeft Cleanlight een patent gekregen. Eerder gebruikte Cleanlight het ook al om
botrytis in tomaten te bestrijden. De techniek
die op robots door tuinbouwkassen rijdt, is een
bestseller van het bedrijf. Voor het doden van
schimmels als Phythophthora op nog te oogsten
gewas is een uv-dosis van ongeveer 10 millijoule per vierkante centimeter nodig. Cleanlight gebruikt een golflengte van 250 nanometer. Voor een goede werking is dus 1 kW tot
800 watt per meter werkbreedte nodig.

De proefmachine
Het werktuig dat nu dient als proefmachine
weegt zo’n 75 kg, is 1,20 meter breed en heeft
twaalf speciale uv tl-lampen met daarboven
een aluminium kap. Op de kap staat een generator die 50 Hz ofwel 3.000 toeren afgeeft. De
reden dat er bij deze relatief kleine machine
niet met de aftakasaandrijving van de trekker
wordt gewerkt, is dat er altijd een constante
hoeveelheid stroom en spanning nodig is. Een
trekker zou de spanning te veel laten wisselen
bij het optrekken en afremmen op de kopakkers en bij wisselende rijweerstand in droge
of natte stukken. Uit de eerste testen blijkt dat
er gereden kan worden met 6 km/h voor een
goede werking tegen Phythophthora.
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Van tl naar led
De uv-C lampen zijn op een punt met de
machine verbonden om zowel bovenin als
onderin het gewas te kunnen belichten. Ze
kunnen ook plat worden aangebracht voor het
werken in de beddenteelt. Ze hebben in tegenstelling tot normale tl-lampen slechts een
starter. De lampen geven 75 Watt af en worden
ingekocht bij bedrijven als Philips. Cleanlight
en Dubex brengen er een beschermbuis van
kwarts met een laagje teflon omheen. Het
kwarts voorkomt dat de lampen snel beschadigen of breken. De teflonlaag is ervoor om
het glas bij elkaar te houden indien het toch
zou breken. Dat is verplicht in het kader van
voedselveiligheid. Als de afstand groter is dan
vijf meter zou je geen risico lopen op lasogen.
De lampen vormen na het aggregaat en
omvormingsapparatuur het meest kostbare
onderdeel van de machine. Een lamp kost
meer dan 300 euro. Voorzichtig mee omgaan
dus. Nadeel van de lampen is dat ze groot zijn.
De grote tl’s kunnen minder gemakkelijk
onderin het gewas komen of zelfs aan een
spuitboom worden bevestigd voor een gecombineerde inzet van het veldspuit. Er lijkt een
oplossing aan te komen. Fabrikanten zijn druk
om led-verlichting te ontwikkelen dat het uv-C
licht spectrum uitstraalt. De led-verlichting
is kleiner en is dus makkelijker op de juiste
positie te plaatsen.

9 meter machine
Er is nog steeds geen echte praktijkmachine.
Daar komt binnenkort een einde aan. Dubex
is bezig met een versie van 9 meter breed. Hij
ligt nu nog op de tekentafel, maar moet eind
van het jaar opgebouwd zijn. Het gaat om
twee geleidebomen die zijwaarts kunnen uit-

Deze machine is als prototype gebouwd door een vooruitstrevende akkerbouwer in samenwerking met
Cleanlight. Hij voldoet niet aan de Arbo-eisen, CE-machinerichtlijn en de warenwet en lijkt ook niet op wat
Dubex van plan is.

klappen. De bomen dragen diverse panelen
met in elk paneel een aantal tl-lampen. Bij
transport schuiven de panelen als lamellen in
elkaar. In het veld zijn ze op dezelfde manier
uit te vouwen. Op deze manier is de machine
vooral te gebruiken in de rijenteelt. Voor de
verre toekomst zou Dubex de lampen wel op
autonome veldrobotjes willen plaatsen. Er is
een machine die Cleanlight zelf samen met
een akkerbouwer maakte, maar niet voldoet
aan de veiligheidseisen.

Kosten
De kostprijs van de machine is volgens de
bouwers vergelijkbaar met een spuitmachine.
Zij denken bij een 9 meter uitvoering aan een

Dit is een vaste opstelling voor het bestrijden van schimmels in geoogst
product zoals Nedap die heeft ontwikkeld in samenwerking met andere
partijen.
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prijs van zo’n 30.000 euro. Natuurlijk kun je
met een veldspuit meer ziekten bestrijden.
Daar tegenover staat dat de uv-machine
bespaart op bestrijdingsmiddelen. Dat scheelt
volgens Cleanlight zo’n 30 euro per hectare.
Aan de andere kant moet je een uv-behandeling vaker uitvoeren dan een bespuiting voor
hetzelfde resultaat. Het aantal arbeidsuren is
dus hoger. Een behandeling uitvoeren met de
Cleanlight is minder nauwkeurig werken en
dus eenvoudiger. Het maakt voor de plant niet
uit of het een uv-dosis van een factor 10 hoger
of lager krijgt. Ook het weertype en gebruik
bij oppervlaktewater is geen probleem met
de machine.

De lampen geven 75 Watt af en zijn door Cleanlight voorzien van een laag
teflon en een kwartslaag. Het kwarts voorkomt dat de lampen snel beschadigen of breken. De teflonlaag is ervoor om het glas bij elkaar te houden indien
het toch zou breken.

