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Vóór het reinigen
Grodan heeft een duurzame teelt hoog in het 
vaandel staan. Vóór het reinigen van de kas 
moeten doeltreffende maatregelen worden 
genomen om de emissie van schoonmaak
middelen in het milieu te minimaliseren.  
Voor meer informatie over het lokale emissie  
en milieubeleid adviseren wij u contact op te 
nemen met uw plaatselijke milieuambtenaar. 

Als het gewas besmet is met een ziekte, bij
voorbeeld verticillium, de bacterieverwelkings
ziekte of een agressief virus, dient u vóór het 
reinigen een specialist te raadplegen. Om een 
effectieve reinigingsstrategie te kunnen plannen, 
is het noodzakelijk over een goed hygiëne
protocol te beschikken dat specifiek op uw 
kwekerij is afgestemd.

Reinigen 
Maak de gehele kas leeg: verwijder al het plant
materiaal, alle matten en al het polyethyleen van 
de grond (indien van toepassing). Gevoelige 
apparatuur, zoals de watergehaltemeter, moet 
worden beschermd en de sensor voor de matten 
moet worden verwijderd. Vanwege het risico van 
plagen en ziekten mogen besmette plantenresten 
niet in de buurt van de kas worden gecomposteerd.

Als de matten niet in een goot worden geplaatst 
en de bodem oneffen is, moet het bodemprofiel 
worden gecorrigeerd. Dit zorgt voor een verbeterde 
irrigatiebeheersing en een lager risico van Pythium
infectie via stilstaand oppervlaktewater. Vergeet niet 
om afwateringskanalen te voorzien met een helling 
van 0,1% richting het einde van de kas.

Als het plastic van een tunnelkas toe is aan 
vervanging, is dit een geschikt moment.

Voordat u de kas desinfecteert, moeten alle 
oppervlakken schoon en vrij van organisch materiaal 
zijn. Raadpleeg uw dealer om te bepalen welk ont
smettingsmiddel het meest geschikt is. Behandel
eerst het deel dat het verst van de deur ligt en 
voorkom dat dit deel opnieuw wordt verontreinigd 
door duidelijk aan te geven welke gebieden al zijn 
gereinigd.
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De kas moet worden schoongemaakt om het 
vuil te verwijderen dat zich er gedurende het 
seizoen op heeft verzameld en om een maximale 
lichtdoorlatendheid te garanderen voor de 
nieuwe teelt. Maak de kasconstructie ook aan de 
binnenkant schoon. Bij een mypexgronddoek dat 
meerdere jaren wordt gebruikt, moet de grond met 
een geschikt ontsmettingsmiddel worden gereinigd.

Werk van achter in de kas terug naar de ingang en 
zorg dat de gereinigde oppervlakken niet opnieuw 
worden betreden. Gebruik een hogedrukreiniger 
met schoon water waar eventueel een reiniger of 
zuur aan kan worden toegevoegd (bijvoorbeeld  
perazijnzuur, waterstoffluoride of oxaalzuur). Gebruik 
voor buiten een zuurconcentratie van 10% en voor 
binnen een concentratie van 1%. Zoals bij alle che
mische middelen dient u de geschikte beschermen
de kleding te dragen tijdens het toepassen. Lees 
vóór gebruik het etiket. Neem bij twijfel contact op 
met uw dealer voor de beste aanpak.

Spoel de kas na 24 uur nogmaals na met schoon 
water om te voorkomen dat het glas wazig wordt.

Het irrigatiesysteem moet ook worden gereinigd.
Raadpleeg het factsheet ‘Reinigen en controleren 
van het irrigatiesysteem’.
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Voorbereiden voor de nieuwe teelt
Na het reinigen kan er indien nodig nieuwe plastic 
grondbedekking worden gelegd. Mypexgronddoek 
dat meerdere jaren wordt gebruikt, moet worden 
ontdaan van alle plantenresten en worden ge
reinigd met een geschikt ontsmettingsmiddel. Zorg 
dat het polyethyleen niet wordt verontreinigd: leg 
het op de droge grond en werk met twee teams 
(een op de grond en een op het plastic). Laat de 
randen voldoende overlappen om te voorkomen 
dat de grond later in het seizoen bloot komt te 
liggen. Let ook op dat de betonnen vloer niet wordt 
verontreinigd met grond door het heen en weer 
lopen van mensen.

Reinig en steriliseer de betonnen vloer opnieuw 
zodra het polyethyleen is gelegd.

Leg de nieuwe matten uit. Zie het factsheet 
‘Transporteren en plaatsen van de matten’.
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Aandachtspunten
Vergeet niet om de gebruikelijke schoonmaak en 
onderhoudstaken uit te voeren voordat de nieuwe teelt 
arriveert. Bijvoorbeeld: 

Reinig en ontsmet de egalisatie en 
oogstapparatuur.

Zorg dat het drainsysteem schoon is.

Stel de ophanging van de spanningsarmen bij om 
ervoor te zorgen dat het water vrij kan wegvloeien.

Kalibreer de CO2meters, de temperatuursensoren 
en de lichtmeter.

a

b

c

d
b

d

a

c


