
 

 Mede mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland” 

 

 

Warmtebehandeling voor alliumsoorten 
 

 

 

Schimmels en bacteriën zorgen in de bewaring van 

biologische alliumsoorten (sjalotten, uien, knoflook) 

voor veel uitval. De biologische telers Sjaak Twisk en 

Aga Sulik in Dronten hebben samen met DLV Bouw, 

Milieu en Techniek BV en Dijksma Koudetechniek 

een energiezuinige warmtebehandeling voor de alli-

ums ontwikkeld. Uit eenjarig onderzoek blijkt dat er 

in elk geval doding van koprot ontstaat. Het lijkt ook 

effect te hebben om meeldauw, stengelaaltjes enz.  

 

In deze factsheet meer achtergrond bij deze methode. 

 

 

HET RESULTAAT 

Door het gebruik van een temperatuur van boven de  

32 °C ontstaat stilstand van de groei van koprot. Dit kan 

de aantasting meer dan halveren. Bij een temperatuur 

van 42 °C ontstaat daadwerkelijke doding van de koprot-

schimmel. 
 

TEMPERATUUR KOPROT 

Afland 40% 

35,0 °C 20% 

40,0 °C 16% 

42,4 °C 4% 

 

 

DE INSTALLATIE 

Om een goede warmteverdeling te realiseren, is een 

verwarming met verwarmingsblokken nodig. Deze war-

men de lucht intern op, direct na de droogperiode.  

Er komt dan geen buitenlucht in de cel.  
 

 

 

 

  

 

+ KOST WEINIG ENERGIE 

De methode kost heel weinig energie:  

+  De partij wordt direct na het drogen opgewarmd. Deze 

is dan al op een redelijke temperatuur. 

+   Er wordt geen lucht ververst, waardoor alle warmte in    

de cel blijft. 

+  Het opwarmen wordt direct gecombineerd met nadro-

gen.  

+   De eigen warmteproductie van de ui blijft in de cel.  
   

 
 

 

+ LUCHTVOCHTIGHEID BLIJFT HOOG 

Tijdens het opwarmen van de lucht onttrekt nog vocht uit 

de uien. Er wordt geen vocht afgevoerd. Hierdoor blijft de 

Relatieve Luchtvochtigheid tussen 70-75%. 
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+ GOED STUURBAAR 

Met een verwarmingsblok is het heel eenvoudig om de 

energie te temperen.  

+  Maximaal vermogen: de partij wordt één dag 10 °C 

opgewarmd.  

+  Lagere aanvoertemperatuur: Beheerste opwarming als 

de uien dicht bij de kritieke temperatuur komen. 

+  Buitenluiken open: voor snel afkoelen.   
 

 
 

 

  

  
 

-  TE HOGE TEMPERATUUR 

Uien worden bij een temperatuur van ca. 44 °C gedood. 

Een te hoge temperatuur zou dus enorme schade geven. 

Deze methode kan alleen in combinatie met: 

 Zeer goed en regelmatig meten op veel plaatsen. 

 Een handmeter geijkt op 40 °C. 

 Een zeer goede luchtverdeling. 
 

 

 

-  JAARKOSTEN 

Positief (+) voor lage jaarkosten is: 

+  de aanwezigheid van  een (zware) mechanische koe-

ling; 

+  behandeling van veel partijen; 

+  als 40-42 °C vereist is wegens plantmateriaal. 

 

Negatief (-) voor lage jaarkosten is: 

-   als men dit systeem slechts een keer per jaar gebruikt; 

-  als 30-32 °C nodig, dit is ook met normale propaan-

kachels en >10% luchtverversing te halen.  
 

 
 

 

VOOR MEER INFORMATIE 

 

Wilt u meer informatie over advies rondom de aanschaf 

van dit systeem of een ander klimaatsysteem? Wilt u 

vergelijkbare offertes laten opvragen en beoordelen? 

 

Neem dan contact op met Harrie Versluis via tel.  

06 – 22 93 00 47 of h.versluis@dlv.nl of zie onderstaand 

voor de contactgegevens van onze kantoren. 

- RISICO’S  
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