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Teelt de grond uit

Hergebruik drainwater bij teelt van
aardbei op stellingen
Teelt de grondstikstof
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Onderzoek naar hergebruik van het drainwater bij de teelt op stellingen.
Watert

.

De gebruikte methodes voor ontsmetten zijn langzame zandfiltratie
(0,6%) en verhitting (3,4%), op het resterende areaal (9,9%) wordt
geen behandeling toegepast. Telers die het drainwater niet behandelen gebruiken dit voor een andere teelt. De belangrijkste reden
om niet te ontsmetten is het ontbreken van een rendabele techniek.
Ruim de helft van de respondenten geeft aan geen telers te kennen
die het drainwater hergebruiken.
Volgens het Besluit Landbouwactiviteiten dat midden 2012 ingaat,
moet bij de teelt op stellingen het drainwater worden opgevangen
en hergebruikt, tenzij er sprake is van nagenoeg geen drainwater.
Dit houdt in dat het areaal waarop het drainwater hergebruikt wordt
aanzienlijk moet stijgen.

Uitval door Phytophthora?

Daarom richtte het onderzoek in Teelt de grond uit zich in 2010 en
2011 op de vraag hoe verspreiding van Phytophthora cactorum in
het NFT systeem (Nutrient Film Technology: goot met een laagje
water) kan worden voorkomen. Er zijn verschillende NFT-systemen
in het onderzoek opgenomen. Als onbehandeld is een NFT-systeem
zonder toevoeging genomen. Daarnaast zijn bekeken: een NFT-systeem in combinatie met toevoeging van het gewasbeschermingsmiddel Paraat; een NFT-systeem in combinatie met een zandfilter
en een systeem waarin de aardbeiplanten groeien in veensubstraat
in een goot, waarbij Paraat aan het water wordt toegevoegd. In
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