
De teelt zit er weer op, tijd voor een grondige schoonmaak en op naar een nieuw teeltjaar. 
Gebruik tijdens deze schoonmaak de juiste middelen met voldoende water, om zeker te zijn 
van een effectieve reiniging én ontsmetting. Voor iedere toepassing is vaak een ander middel 
benodigd. Echter haal je met Intra Hydrocare een multifunctionele biocide voor verschillende 
toepassingen in huis.

Intra Hydrocare is een veel gebruikte en bekende reiniger en desinfectant voor de druppelleidingen gedurende 
de teelt, maar kan ook toegepast worden als desinfecant tijdens de teeltwissel. Daarnaast zijn er nog veel meer 
mogelijkheden met dit vriendelijke en milieubewuste product. Daarom alle mogelijkheden op een rij. 

Naast sprayen en foamen is Intra Hydrocare ook uitermate geschikt om als ruimtebehandeling toe te passen. Met een 
LVM of fog-machine kun je de ruimte vol zetten met een oplossing van Hydrocare, zelfs de dag voor het poten van 
het gewas. Vaak zijn er nog veel mensen en materialen binnen geweest om de kas gereed te maken voor een nieuwe 
ronde, dan neem je dus risico’s mee naar binnen. Door met Intra Hydrocare te foggen net voordat de planten de kas in 
komen neem je deze risico’s weg. 

Desinfectie van materialen
Naast desinfectie van lege kassen, kan Intra Hydrocare ook gebruikt worden voor het ontsmetten van teelttafels, 
bevloeiingsmatten, plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekerkisten, antiworteldoek en handgereedschap. Opnieuw is 
het grote voordeel dat je deze niet hoeft na te spoelen en bovendien is Intra Hydrocare met de gebruiksoplossing niet 
corrosief voor materiaal. 

Ook hier kan het ontsmetten van de materialen gedaan worden met een schuimoplossing, in combinatie met Intra 
Horti-foam voor een betere en langere oppervlakte dekking en hechting.
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Desinfecteren lege kassen
Intra Hydrocare is uitermate geschikt voor het ontsmetten van de 
lege kas. Van onder andere de teeltgoten en opstanden en dat 
in verschillende toepassingen. Zoals bekend valt Intra Hydrocare 
uiteen in water en zuurstof en laat daarmee geen residuen achter na 
gebruik. Naspoelen is dan ook niet nodig en planten kunnen direct na 
ontsmetten gepoot worden.

Nieuw is de mogelijkheid om Intra Hydrocare naast sprayen ook 
schuimend toe te passen. Door middel van de schuim-activator, 
genaamd Intra Horti-foam, kun je Intra Hydrocare schuimend op de 
oppervlaktes spuiten en heb je vele voordelen:

  Schuim zorgt voor een betere en langere oppervlakte dekking

  Schuim zorgt dat Intra Hydrocare langer hecht aan verticale 
oppervlaktes

  Door met schuim te werken heb je minder desinfectiemiddel en 
water nodig

  Schuimen maakt desinfecteren zichtbaar



Reinigen en desinfecteren van druppelsystemen
Zoals gezegd is Intra Hydrocare wel bekend als reinigings- en ontsmettingsmiddel voor druppelsystemen. Dit is zowel 
tijdens de teeltwissel als gedurende de teelt met een lage veilige dosering. Het is belangrijk om het irrigatiesysteem 
te allen tijde vrij te houden van biofi lm. Door meststoffen en nutriënten aan het gietwater toe te voegen, neemt de 
vorming van biofi lm toe, wat resulteert in organische vervuiling in het irrigatie systeem. Biofi lm is de broedplaats van 
en voor pathogene micro-organismen. Er zijn veel ziekteverwekkers die via het irrigatiesysteem worden overgedragen, 
zoals Agrobacterium, Pythium, Fusarium, Phytophtora of Clavibacter. Als dergelijke ziekteverwekkers eenmaal in het 
irrigatiesysteem aanwezig zijn, kan het snel de gewassen infecteren. Door de biofi lm te verwijderen, worden 99% van 
alle micro-organismen al verwijderd. En de resterende ziekteverwekkers krijgen geen kans tegen Intra Hydrocare met 
een totale afdoding van 99,999%. 

Intrahorti hygiëne programma
Intra Hydrocare, Intra Multi-Des GA en Intra Horti-foam zijn onderdeel van de Intrahorti hygiëne programma, het nummer 
1 programma als het gaat om optimale bio-security voor de kas en omgeving. Wij denken graag mee in een totale 
oplossing als het gaat om hygiëne en het buiten houden van ziekteverwekkers. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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