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T.: 

De ActivTek UV ontsmetter is een UV lamp die de omgeving lucht circuleert en door 
middel van een UV lamp de virussen, bacteriën, schimmels en fijn stof afdoodt en bindt. 
Toegepast op de planten teelt zouden ziekten geen kans maken. Zie wwwactivtek-
benelux.com 
 
Om de werking van de ActivTek IJV ontsmetter te testen zijn 2 verschillende 
proefsituaties gecreerd. Allereerst is de UV ontsmetter gebruikt in een praktijk omgeving. 
Hierbij zijn 4 cellen gebruikt die 2 verschillende uienkruisingen bevatte, zo is in cel A1 
de UV ontsmetter opgehangen en in cel A2 geen ontsmetter opgehangen. Dit is hetzelfde 
voor cel BI en B2. De tweede proef is in laboratorium omgeving getest, waarbij 3 proeven 
uitgevoerd zijn. 

Proefopzet:  

De ontsmettende werking van de ActivTek UV ontsmetter is in drie proeven getest. In 
proef 1 en 2 is gebruik gemaakt van de schimmel valse meeldauw (Peronospora destructor). 
In proef 3 is gebruik gemaakt van de schimmel die koprot veroorzaakt Botrytis aclada (syn 
Botrytis allii). Proef 1 en 2 zijn op levende planten uitgevoerd die besmet zijn met levende 
meeldauw schimmel. Proef 3 is uitgevoerd op uien bollen. 

Proef 1: 
De opzet van deze proef is als volgt. Er zijn twee plastic kastjes gevuld met planten. Beide 
zijn bespoten met valse meeldauw sporen uit de schimmelkweek. Vervolgens is in de ene 
kast de ActivTek UV lamp gehangen, in de andere kast is niks opgehangen. In deze proef 
wordt de preventieve werking van de UV lamp getest. 

 
In de figuur op de vorig bladzijde is de proefopzet stapsgewijs te volgen. Allereerst zijn 
de planten besmet met valse meeldauw schimmels, en in het donker onder een vuilniszak 
gezet. Dit is nodig om de schimmel te laten groeien. Vervolgens zijn de planten in een 
klimaat-cel geplaatst en regelmatig bijgehouden. 
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 F.   
Proef2: 

De opzet van proef twee is een doorstart van de eerste proef. In deze proef is de ActivTek 
UV lamp omgewisseld van kast. De plant waarbij de schimmel zich vrij heeft kunnen 
ontwikkelen is behandeld met de UV lamp. Zo kan worden bepaald of de UV lamp ook 
een curatieve werking heeft, 

 

In de figuur hierboven is te zien dat de UV ontsmetter van kastje is gewisseld, de linker 
kast is de kast waar de ontsmetter al in heeft gezeten. 



 
Proef 3: 
Bij proef 3 zijn bollen gebruikt. De bol is in twee stukken gesneden, en van iedere bol is 
de ene helft met UV lamp en de andere helft zonder IJV lamp geplaatst. Een aantal bollen 
zijn geinoculeerd met de Botrytis schimmel, dit is om te zien hoe de lucht circulatie van 
het apparaat eventueel van invloed kan zijn,  
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Resultaten: 

In dit stuk komen de resultaten aan bod. ledere proef zal kort besproken worden, onder 
dit stukje tekst zal vervolgens een figuur komen te staan. IJit deze figuur is goed op te 
maken hoe de proef verlopen is. 

Proef 1: 
Zoals te zien in de foto's is er bijna geen valse meeldauw te vinden op de uien planten 
met ActivTek UV lamp, en juist erg veel besmetting bij de planten zonder behandeling. 
Ook is vergeling te zien op de plant met UV ontsmetter. dit is ozon schade aan de plant. 

 
De figuur is een samenvoeging van 4 foto's, foto 1 laat de plant zien waarin de Activtek 
IJV lamp heeft gehangen. Deze is schoon van schimmel, echter de vergeling is goed te 
zien (zoals ook in foto 4). Foto 2 en 3 laten de plant zonder ontsmetter zien, hier is de 
bruinige/zwartige aanslag van ontwikkelende schimmel duidelijk te zien. 
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Merel 5 



 
   
Proef2: 
In deze proef is te zien dat de meeldauw die in proef 1 de vrije loop heeft gehad gestopt 
is met ontwikkelen nadat de IJV lamp is bijgehangen (foto 1, 2 en 3). Wel zijn een aantal 
besmette stengels afgestorven (foto 2 en 3). En in de kast waaruit de UV lamp vandaan is 
gehaald zijn de sporen niet opnieuw gaan ontwikkelen (foto 2). 

 

Proef3: 
In de figuur hieronder is de ontwikkeling van de schimmel goed te zien. Bij een groot aantal 
van de bollen is de schimmels verder gaan ontwikkelen. Toch is dat bij de bollen waar de 
UV lamp in heeft gehangen een stuk minder geweest. Wel zijn de bollen met UV 
behandeling meer uitgedroogd en hebben ze minder stengel uitgroei. 
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Zaad opbrengst resultaten 

Teelt locatie Zaad opbrengst (in gr per 
plant) 

opmerkingen 

728 ((JV)   

   

906 (UV)   

   

 
 

Conclusie: 

Praktijk proeven; Voor de proeven gedaan in de praktijk is weinig resultaat gezien. Alle 
vier de behandelde cellen laten geen valse meeldauw zien. Ook is er in alle vier de cellen 
weinig tot geen Botrytis te vinden. Verder is in deze cellen ook geen ozon schade te 
vinden, Er is in deze proef geen harde conclusie te maken, er wordt aanbevolen deze 
proef te herhalen. Ditmaal zou het slim zijn om Botrytis of andere schimmel gevoelige 
rassen te gebruiken. In de praktijk proeven is geen abnormaal vlieggedrag waargenomen 
van de bestuivers (bijen). 

(VERGELIJK ZAADOPBRENGST MOET NOG WORDEN INGEVOEGD) 

Voor de drie laboratorium proeven zijn andere conclusies te trekken. Hoewel er in alle 
gevallen UV licht of ozon schade is gezien is dit goed verklaarbaar, de UV lamp heeft een 
overkill aan capaciteit en is gemaakt voor veel grotere ruimtes. Het is namelijk bekend 
dat de ozon een restproduct is, echter in grote ruimtes is dit niet van invloed. 
Verder zijn bij alle gebruikte schimmels verminderde besmettingen te vinden, vooral proef 
1 en 2 laten opzienbarend goede resultaten zien. De valse meeldauw heeft in proef 1 geen 
kans van slagen gehad, ook onder de microscoop zagen deze schimmels er gedeukt en 
hoekig uit (dit in plaats van mooi rond en gezond). In proef 2 is de valse meeldauw een halt 
toegeroepen, wel zijn de stengels die al besmet waren afgestorven. Er is in proef 1 en 2 een 
preventieve en curatieve invloed te zien. 
In proef 3 is de ontwikkeling van de Botrytis met behandeling minder vergevorderd, echter 
hij is in een aantal gevallen wel gewoon doorgezet. Ook zijn de planten met UV behandeling 
veel meer uitgedroogd. Het lijkt in dit geval dat de IJV lamp geen diep reinigende werking 
heeft, waardoor de onderste laat schimmel te kan krijg zich toch te ontwikkelen. 

De lab-proeven hebben over het algemeen een verbazingwekkend goed resultaat laten zien. 
En zorgen ervoor dat het apparaat zeker interessant is. Ook al geneest en voorkomt het niet 
de Botrytis besmetting, het kan wel zo zijn dat dit procentueel minder wordt. Hierdoor wordt 
het apparaat toegepast op de praktijk wel interessant voor Botrytis gevoelige 
rassen/gewassen (bijvoorbeeld Witte ui). 

Discussie: 

Zowel in de praktijk proef als in de lab-proeven is een belangrijk discussie punt dat er bij 
de controle groep geen ventilatie is, Er zou met name in de lab-proeven eigenlijk een 
behandeling bij moeten in de vorm van een kastje zonder UV lamp maar met ventilator. 
Zo kan gekeken worden of en hoeveel invloed de lucht circulatie op zich al heeft.  

Verder is er in de kastjes geen RV en temperatuur gemeten, de IJV lamp geeft wat warmte 
af. Dit kan er voor zorgen dat het gewas minder nat wordt en de schimmel op deze manier 
minder fungeert. In de geinoculeerde proefopstellingen is het apparaat gebruikt dat wordt 
aanbevolen voor een ruimte van 20 vierkante meter. In werkelijkheid zijn de ruimten waarin 
de planten zijn gegroeid ongeveer 0,05 vierkante meter. Dit verschilt een factor 400. 



 
Niet goed beoordeeld kon worden of de plantengroei wordt geremd door de Aktivtek. 
De uien bollen meer, lijken meer in rust te blijven en lopen minder uit in de proeven met 
koprot. Niet beoordeeld kon worden of dit een groeistimulerend effect is van de koprot  
negatief effect van het Aktivtek apparaat. Bij de proef met valse meeldauw was er 
verbrandingsschade door UV of ozon waar te nemen in de behandelde planten. 

Een extra punt van aandacht is de gezondheidsrisico's aangaande deze UV lamp. De lamp 
produceert als restproduct ozon, wat niet bevorderend is voor de gezondheid. Heeft dit 
invloed op de langere termijn? Ook de lamp die waarschijnlijk gebruik maakt van UV-C 
straling kan "gevaarlijk" zijn. De IJV-C straling kan indien men in de lamp kijkt voor las 
ogen zorgen. Ook de straling kan mogelijk nog gevaarlijk zijn? 
(http://www.imkerforum.nl/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=18987 ) 
De producent beweert dat er onderzoek naar is gedaan en dat er geen negatieve gevolgen 
voor mensen bekend zijn. Ook het feit dat de apparaten veel in gebouwen worden geplaatst 
waar veel mensen aanwezig zijn, zoals de producent en verkoper beweren, wijzen niet op 
gevaren voor de volksgezondheid. 
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