
ONTSMETTINGSMETHODE

Voor een gezonde start van de bollenteelt is het belangrijk dat het uitgangsmateriaal 
voor het planten preventief goed wordt behandeld tegen diverse schimmels, eventueel 
mijten en stengelalen. Voor de behandeling van het plantgoed zijn diverse middelen 
met verschillende werkingsmechanismen beschikbaar. Afhankelijk van de eigenschappen 
van het bolgewas en cultivar kiest men voor een middelencombinatie die het efficiëntst 
werkt.

Onderzoek 
De afgelopen vijf jaar heeft CZAV samen met partner CAV Agrotheek onderzoek gedaan naar het InFlow 
schuimen. De effectiviteit en de gewasveiligheid zijn zowel bij Vertify als in de praktijk getoetst. Beide zijn 
positief beoordeeld en minimaal gelijkwaardig aan dompelen. Daarnaast kwam naar voren dat deze wijze van 
ontsmetten het meest efficiënt en flexibel is. Bij gebruik van maximaal 80% van de middelen ten opzichte van 
andere methodes komt dezelfde hoeveelheid aan werkzame stof op de bol. Het middel wordt immers niet 
opgenomen door het fust: er is geen aanvulfactor nodig, er lekt geen vloeistof uit en er is geen restvloeistof. 
Daarnaast is het mogelijk om per partij direct te schakelen tussen de toe te passen middelen.

Toekomstbestendige methode 
Er zijn vier bewezen methodes om uw plantgoed te 
behandelen. Dompelen, douchen, pers-schuimen en 
sinds een aantal jaren ook het InFlow schuimen. De 
klassieke methodes van ontsmetten zoals dompelen 
en douchen hebben als nadeel dat er forse 
piekbelasting van emissie door de middelen kan 
ontstaan. Bij het pers-schuimen wordt deze 
piekbelasting al verminderd. Bij het InFlow schuimen 
is er nagenoeg geen emissie. Dit komt doordat het 
fust uit het ontsmettingsproces wordt gehaald en 
omdat de middelen alleen aangebracht worden daar 
waar ze nodig zijn, namelijk op uw plantgoed. Dit 
maakt InFlow schuimen een toekomstbestendige 
methode van bolontsmetting!

INFLOW SCHUIMEN

InFlow schuimen 
Bij het InFlow schuimen wordt het plantgoed uit het fust gehaald en vervolgens rolt het door een laagje 
schuim heen. De ontsmettingsmiddelen worden meegegeven in een perfect samengestelde schuimhoeveelheid. 
Dit schuim wordt gecreëerd door onder druk een juiste combinatie van water, lucht en Tulipfoam te mengen. 
Tulipfoam is hét middel om plantgoed te schuimen. Veilig en efficiënt!
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Wilt u gebruik maken van onze machines voor de ontsmetting van uw plantgoed of heeft u 
vragen? Neem dan tijdig contact op met Hanko Blok (06 - 20 13 46 71) of uw eigen teeltadviseur.

HUREN OF MEER WETEN?

Verhuur InFlow schuimmachine
CAV Agrotheek heeft naast drie pers-schuimmachines, geïnvesteerd in vier 
mobiele InFlow schuimmachines voor de verhuur. CZAV heeft een InFlow 
schuimmachine beschikbaar voor verhuur in de maand september. Deze 
machines worden gebracht en opgehaald, zijn eenvoudig in gebruik en zorgen 
ervoor dat u uw plantgoed op een juiste manier en in korte tijd kunt behandelen. 
Om ervoor te zorgen dat u uw plantgoed goed kunt behandelen, zal een 
begeleider u helpen bij dit proces.

Voordelen van huren

• Geen aanschafkosten.

• Geen onderhoud en opslag.

• De machine beschikt over een kantelaar mét doseerklep.

• De machine beschikt over een afzuigkap die aangesloten kan worden op de 

beschikbare afzuiging op locatie. Losse vellen en stof worden snel afgezogen. 

Dit vermindert het “stuiven”.

• Twee mengbakken om snel te kunnen schakelen tussen diverse middelen.

• Fustreiniger om lege jerrycans GBM te reinigen.

• Eenvoudige bediening met groot scherm en afstandsbediening om de 

kantelaar te bedienen en de machine te stoppen en te starten.

VOORDELEN INFLOW SCHUIMEN

• Emissiearm

• Circa twee minuten verwerkingstijd per kist

• Perfecte verdeling middelen

• Fust blijft schoon

• Grote besparing middelen mogelijk

• Snel schakelen tussen middelen is mogelijk

• Precieze dosering van de middelen

• Geen lekvloeistof en geen restvloeistof

• Geen kruisbesmettingen tussen partijen

• Halve of minder volle kisten ook efficiënt behandeld


