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INLEIDING
VoordeNederlandsetuinbouwonderglas,waartoeookdesnijbloementeeltbehoortblijfthetvangrootbelangoverberegeningswater
meteenzolaagmogelijkzoutgehaltetebeschikken.Ditishelaas
nietaltijdhetgeval,omdatdoorverontreiniging zoalsonderandere
deaanwezigheidvangasbronnen,kwel,afwateringssluizenofuitmondingenvanrivierenhetzoutgehalteplaatselijksterkkanwisselen.
Bovendienkanhetzoutgehalteinhetoppervlaktewater tijdenseen
langedrogeperiodesterktoenemen,hetgeenin1969inenkeletuinbouwcentragroteschadeheeftveroorzaakt.VerderwordenindeRijn
nogsteedstehogechloridegehaltengemetenalsgevolgvanhetdagelijkslozenvanca.50000tonzoutinhetvooralvooronzeglastuinbouwbelangrijkewater.
Deteeltvansnijbloemenonderglasisdelaatstejarensterk
uitgebreid.Inhogematedeteeltvankasrozen,waarvanhetareaal
van422hain1970tot615hain1974istoegenomen.Daarderozenstruikenmeestalenkelejareninéénkaswordengekweekt,worden
hogeeisenaandebodemstructuur,deontwatering endevoedingstoestandvandegrondgesteld.Echterbijeenblijvendeverontreiniging
vanhetoppervlaktewaterverdienthetzoutgehalteindebodem,als
gevolgvantoegepasteberegeningen,extraaandacht.
Uitreedsuitgevoerd onderzoekblijkt,datderozenonderstammen
totdeweinigofnietzouttoleranteplantenbehoren(GABRIELS,1972).
DoorBERNSTEIN (1964)iseentolerantiegrensvoordevariëteit
Grenoblebijeengeleidingsvermogenvanca.3mmho/cm

bij25Cin

hetverzadigingsextractwaargenomen.M.C.CALLe.a.(1961)constateerdenechterbijca.1mmho/cm

eenduidelijkeafnameindegroei

bijderoosvar.BetterTime.Hetisnietduidelijkofditverschil

ingevoeligheidverbandhoudtmetdetoegepastevariëteitendanwel
debepalingvanhetgeleidingsvermogeninhetbodemextract.
Volgenshetinonslandgeldendeadvieswordtdeschadelijke
keukenzoutgrensindegrondvoordekasroosoptweemaalhetorganischestofgehalteplusvijftienaangehouden(VANMARSBERGEN, 1968).
Ditbetekent,indienhetzoutgehalteuitgedruktinmilligrammenper
100gramdrogegrondhogerisdantweemaalhetorganischestofcijfer
plusvijftien,degrenswaardewaarbijschadekanontstaanisoverschreden.Bijdezewaardeisdemogelijkheidnietuitgesloten,dat
reedsonzichtbaregewasschadeaanwezigis.
Onderzoeknaardezoutgevoeligheidendebepalingvaneengrenswaardewaarbijgeenreduktieoptreedtisvoorenkeleinonslandonderglasgekweekterozenvangrootbelang.Hiervoorzijndeopde
onderstamRosaCaninageënteeconomischbelangrijkerozenvariëteiten
Carol,SoniaenBaccaragenomen.
Teneindederelatietussendezouttoenameindegrond,degroei
vanhetgewas,dekwaliteitvandebloemendeopbrengstnategaan,
ishetonderzoekviaeenreeksvanzoutconcentratiesinhetberegeningswateruitgevoerd.

PROEFOPZET

Hetuitgevoerdezoutonderzoekmetdeverschillenderozenvariëteitenheeftplaatsgevondenineenklimaatkas,waardoordebijditgewasbehorendeluchttemperatuurenluchtvochtigheid zijntoegepast.De
struikenzijninwaterdichteeternietpottenineenzogenoemdestandaardbloemengrondAalsmeer (pF1,4=64vol.%)geplantenopgekweekt.
Degroeivoorwaardenzoalsbemesting,watervoorziening enziektebestrijding zijnzooptimaalmogelijkuitgevoerd (PLOEGMAN, 1973).
Deberegeninggeschieddevanuitvoorraadoplossingenmetacht
chlorideconcentratiesvariërendvanca.20tot1100mg/l ,overeenkomendmeteentotaalzoutgehaltevan100tot3000mg/l

ofweluit-

gedruktingeleidingsvermogenvan0,15 tot4,80mmho/cm

bij25C.

Elkebehandeling isinzevenvouduitgevoerd.Derelatievanhet
chloride,hettotaalzoutenhetgeleidingsvermogenvanhetnageboot-

steRijnwaterendebijmengingenmetzeewaterkomtingrotemate
overeenmetdieweergegevenvooroppervlaktewater (BIERHUIZENe.a.,
1967)enwateruitputtenindeVerenigdeStaten(U.S.SALINITY
LABORATORY,1954).
Gedurendedegroeivanderozenzijnregelmatigbodemvochtmonstersviadeonderdrukmethodevoorbodemvochtbemonsteringgenomen
(PLOEGMAN,1974).Hiermeeishetvoordeplantbeschikbarebodemvochtdirectaandegrondonttrokkenendaarnageanalyseerd.Het
gemiddeldevandegemetenchloridegehalten(g/l )enhetgeleidingsvermogen(mmho/cm

bij25C)inhetbodemvochtisindefiguren

weergegeven.Bijdeoogstisvanelkebehandelingperpothetvers
stengelgewicht,hetaantalbloemen,delengtevandestengelsende
diameter aandeonderkantvandestengelsbepaald.

RESULTATEN
Deinvloedvanzoutberegeningswateropdeontwikkelingvanhet
gewasrozenwerdreedsnaongeveer 16wekenwaargenomen.Bijtoenemingvanhetchloridegehalteindegrondistijdensdegroeieenverkleuringvangroennaarroodbruinebladerenopgetreden.Laterkwamen
ookgelebladrandenvoor,terwijlnaderhandhetgeleblad afviel.Bij
dehoogstechloridegehalten inhetberegeningswaternamdegroeivan
hetgewassterkaf(fig.1).Bovendieniseengeringetoenameinde
bladdiktegemeten,maardediametervandebloemstengelsbepaaldbij
hetsnoeivlak,gafgeenmeetbareverschillenweer (PLOEGMAN,1973).
Bijdekwaliteitsbeoordeling vandebloemenisgeenduidelijkeafname
meteentoenemendzoutgehalteindegrondwaargenomen.Bijtoeneming
vanhetchloridegehalteindegrondnaberegening tradbijdedrie
rozenvariëteiteneenafnameinhetversstengelgewichtop.

Fig. 1.Degewasontwikkelingvanderoosvar*Carolbijoplopende
chloridegehalteninhetberegeningswater

Deafnameinhetversstengelgewichtwordtinhoofdzaakdoorde
gemetenafnamevandestengellengtebepaald (tabel1).

Tabel1.Degemiddeldelengtevandebloemstengelsincmvandedrie
rozenvariëteitenbijdeverschillendebehandelingen

Carol

Baccara

Sonia

1970

1971

1972

1973

1972

cm

cm

cm

cm

cm

I

29,0

26,0

56,5

55,5

37,0

II

29,0

26,0

58,0

52,0

35,5

III

28,0

25,0

53,5

51,0

36,5

IV

28,0

26,0

52,0

47,0

36,0

V

26,5

25,5

53,0

45,0

34,0

VI

27,0

25,0

50,0

43,5

32,0

VII

26,5

23,5

49,0

44,0

29,5

VIII

26,0

22,5

48,0

43,0

27,0

Behandeling
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Bijdetoegepasteconcentratiereeksvanhetberegeningswateris
tevenseenafnamevanhetaantalbloemenwaargenomen.Infig.2
wordthetaantalbloemenalspercentagevandewaardenverkregenbij
decontroleplantentegenhetgemiddeldechloridegehalte (g/l )en
hettotaalzoutgehalte(mmho/cm )inhetbodemvochtweergegeven.
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Fig.2.Verband tussenhetaantalbloemeninprocententenopzichte
,-1
vanonbehandeld,hetchloridegehalteing/l (A)enhetgeleidingsvermogen inmmho/cm

bij25C(B)inhetbodemvocht

bijderozenvariëteitenCarol,SoniaenBaccara

Hieruitblijkt,dathetaantalbloemen,bijdedrievariëteiten,
vrijwellineairafneemtbijeentoenamevanzowelhet chloridegehalte
alshettotaalzoutgehalteinhetbodemvocht.Uitdegegevensisberekend,datdegrenswaardevanhetchloridegehalte indegrond,waarbijhetaantalbloemennietafneemtvoorderoosvar.Carolongeveer
ligtbij80mg/l ,bijdevar.Soniaca.90mg/l

enbijdevar.

Baccaraca.25mg/l .Bijeentoenamevanhetchloridegehalteboven
deaangegevengrenswaarden inhetbodemvocht treedtper0,1 g/l

•/•

?'

eenvrijwellineaireafnameinhetaantalbloemenopenwelvoorde
variëteitenCarol,SoniaenBaccararespectielijk 1,3;1,5en2,0%
(fig.2A).
Uitderesultatenweergegeven infig.2Bisberekend,datde
grenswaardevanhettotaalzoutgehalteindegrond,waarbijhetaantalbloemennietafneemtvoorderoosvar.Carolligtbij2,9mmho/
cm ,bijdevar.Soniaca.3,3mmho/cm

enbijdevar.Baccara

ongeveer2,7mmho/cm .Eentoenamevan 1mmho/cm

inhetbodemvocht

bovendezegrenswaardenveroorzaakteenafnameinbloemproduktievan
respectievelijk5,6en9%.Hieruitblijkt,datbijdekasroosbinnendevariëteiteneenwisselendezoutgevoeligheidvoorkomt.Vande
bijditonderzoekbetrokkenrozenvariëteiten isdevar.Baccaraals
demeestgevoeligenaarvorengekomen.
Doordatkasrozenmeestalopverschillendeonderstammenwordengeent,istevensdeinvloedvandeonderstamopdegroeienproduktie
nagegaan.HierbijisdevariëteitBaccarageëntopRosaCaninaenop
RosaIndicaMajorinhetzoutonderzoekopgenomen.Uitdeverkregen
gegevensblijkt,datgeenverschilleningewasontwikkelingzijnwaargenomen.Degrenswaardewaarbijinhetaantalbloemengeenafname
optrad isvoorbeideonderstammenca.0,02gramchlorideperliter
inhetbodemvochtberekend.Delineaireopbrengstafnamebovendeze
grenswaardewas,evenalsinheteersteonderzoek,bijeentoename
van0,1 gramchlorideperliterinhetbodemvocht2,0%(fig.3).
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INVLOEDGRONDSOORTENBEREGENINGSWATER
Bijhetbepalenvanopbrengstenvoorgewassenspelenmeerdere
factoreneenrolenwelindeeersteplaatsdegrondwaarindeplantengroeien.Naarmatedezoutconcentratievanhetberegeningswater
hoger iszalhetzoutgehalteineengrond sneller toenemendanwanneerbijéénzelfderegengiftdezoutconcentratie laagis.
Zodoendezullendevochtvoorraad indegrond,degroeiperiodeendevochtbehoeftevanhetgewasalsmededezoutconcentratievanhet
beregeningswater inhogematedetoenamevanhetzoutgehalteingrondenbepalen.
Uiteigenonderzoekisgebleken,datbijhetgebruikvanéénzelfde
chlorideconcentratie (200mg/l )inhetberegeningswaterdechloride-

^

l'

toenameineenkleigrond0,89mgpermmenineenzandgrond 1,32mg
permmbedraagt (PLOEGMAN,1973).Ditwordtinhoofdzaakveroorzaakt
doordatdevochtvoorraad ineenkleigrondhogerisdanineenzandgrond.Deberegeningsfrequentieineenzandgrond ishogerwaardoor
eengewas,onderdezelfdeomstandighedengeteelt,ineenzandgrond
eerderzoutschadezalondervindendanineenkleigrond.
Alsnudegrenswaardevanhetzoutgehalteindegrondvooreen
gewaswaarbijgeenschade(opbrengstreduktie)optreedtbekendis,
danishetuiteraardbelangrijktewetenhoegrootdeopbrengstdaling
isnaoverschrijdingvandiegrenswaarde.Bijvar.Carolwasde
grenswaarde0,08g/l

chlorideinhetbodemvochtwaarbijgeendaling

indebloemproduktieoptrad.Bovendezegrenswaardeisdeafnamein
produktie 1,3%perextra0,1 g/l

chlorideinhetbodemvocht.In-

diengedurendeeenteeltdevar.Carolberegendwordtmeteengemiddeldchloridegehaltevanag/l Cl ,danzalnauitspoelingvande
grond inhetnajaardebeginconcentratievandebodemoplossing ag/l
bedragen.Bijeenworteldieptevan50cmeneenveldvochtgehalte
vooreenveengrondeneenkleigrondvanrespectievelijk60en40
volumeprocent isdetotalevochtvoorraadrespectievelijk 300en
200mm.Dezoutconcentrâtieneemtdan,bijeentotaalwaterverbruik
gedurendedegroeiperiodevan500mm,aanheteindevanhetgroeiseizoentoetotrespectievelijk5/3en5/2maaldeconcentratievan
hetberegeningswater.Neemtmenalsgemiddeldeconcentratiedehalve
somvanbegin-eneindconcentratie,dankandereduktieindebloemproduktietengevolgevandeverziltingopeenvoudigewijzeworden
berekendmet10.0,08.1,3%.Bijeenvoordepraktijknormaal teach2
tengeldopbrengstvanƒ35,-perm perjaarisvoorverschillende
waterkwaliteiten eenoverzichtvandeberekendeschadeintabel2
gegeven.

.-1

Tabel 2.Verband tussen het chloridegehaltevanhet beregeningswater
ende schade bij eenkasteelt vanrozenvar.Carol opveenenkleigrond

Schade opveengrond

Schade op kleigrond

Gemiddeld Cl gehalte
(mg.1 vanhet
beregeningswater)

%

Hfl.m" 2
jaar

%

Hfl.m"2
jaar

200
250

4,4

1,42

5,6

1,94

5,7

2,00

7,2

2,52

300

7,0

2,47

9,0

3,15

350
400

8,4

2,94

10,6

3,73

9,8

3,41

12,3

4,30

11,2

3,94

13,9

4,88

12,6

4,41

15,6

5,46

450
500

BEREKENDE OPBRENGSTAFNAME

Doorvanvoorgaande onderzoeksresultaten gebruik temaken isde
opbrengstafname bij rozen teberekenen.Hierbij dienen enige waarden
teworden aangenomen,die aan indepraktijkvoorkomende omstandighedenkunnenworden aangepast.Erwordt uitgegaanvan eenkleigrond
met eenveldvochtgehalte van 40vol.%.Bijdeberekening vindtdirect geendoorspoeling plaats,maar zalnaderhand wordenberekend als
waterwat extra is toegevoegd.Verder is aangenomen,dathetberegeningswater eengemiddeld concentratiegedurende degroeiperiode van
150mg/l

chloride (ca.530mg/l

totaal zout)bevat.Hierdoor zal

nadoorspoeling aanhetbeginvan eenrozenteelt de concentratie van
hetbodemvocht 150mg/l

chloride zijn.Per groeiseizoen (jaar) is

via onderzoek bij kasrozen eenwaterverbruik van ca.700mmwaargenomen (VANDER POST e.a., 1973).Met eenmogelijkeworteldiepte voor
dit gewas inkleivan ca. 80 cmzalde totale vochtvoorraad
8x 40= 320mm zijn.De zoutconcentratie indebodemoplossing neemt
danbijeenwaterverbruik van 700mm indegenoemde grondmet _„_
maal de concentratie vanhetberegeningswater (150mg/l ) toe.Hier-

doorkomtdeeindconcentratieop478mg/l

chlorideindekleigrond.

Degemiddeldechlorideconcentratie tijdensdegroeiperiode
zbeginconcentratie+eindconcentratie,
,. , «.. „/,~1 -. P
(—2
s
)wordtdan314mg/l .Deafnamebijdevar.Baccarainhetaantalbloemenisindekleigrond
314-25
x2,0=5,78%.
100
2
Bijeengeldopbrengstvanca.ƒ40,-perm perjaarbetekentdit
voordevar.Baccaraeenverliesvan5,78x0,4=ƒ2,31 perm/jaar.
Doornuvervolgensaantenemen,datergedurendedeteelt300mm
extrawater isgegeven,omdaterindepraktijkmeestalwordtdoorgespoeldzaldeconcentratieverandering (Ac)indegrondviadevolgendeformulezijntebepalen(PLOEGMAN,1973):
Vj .Cj+x .c 2
Ac=

T

2

Hierbijis:
V.=devoorraadwaterindegrond inmmperlaag (320mm)
V_=devoorraadwaterindegrondplushetspoelwater inmmper
laag(320+300)
C.=debeginconcentratievandegrond (150mg/l Cl)
C„=deconcentratievanhetspoelwater(150mg/l Cl)
X =dehoeveelheid spoelwater inmm (300mm)
Deconcentratie inhetbodemvochtwordtnahettoepassenvandeze
berekening 150mg/l

chloridelager.Deeindconcentratie indeklei-

grond isnahetdoorspoelengeen478mg/l Cl maarverminderd tot
_j
328+150
328mg/l .Degemiddeldeconcentratiewordthierdoor• r
=•

=239mg/l_1cr.
Dereduktieaanopbrengstvanhetaantalbloemen,waarbijmet
300mmspoelwaterrekenig isgehoudenwordtnuindekleigrond:
239-25
100

x2,0=4,28%

Ditbetekentvoorderoosvar.Baccara,bijeengeldopbrengstvan
2
ca.ƒ40,-perm perjaar,nogaltijdeenverliesvan4,28x0,4=
2.
2
=ƒ 1,71 perm /jaar.Ditbedrag isƒ0,60perm /jaargunstigerdan
wanneergeenextrawatervoordoorspoelingwastoegepast.
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Bijdezeberekening isuitgegaanvaneenoverhetalgemeenvrij
lagechlorideconcentratievanhetberegeningswater (150mg/l ) .Gerekendnaardevoordepraktijkmeerderemalenvoorkomendehogereconcentratiesvanhetbeschikbarewaterzaldeopbrengstreduktievrij
gemakkelijkhogerewaardenkunnenaannemen.

SAMENVATTING
Indebestudeerdeconcentratiereeksvanongeveer0,02 tot 1,10
g/l

chlorideinhetberegeningswater (0,15tot4,80mmho/cm bij

25C)isnaeengroeiperiodevanca.4tot5maandenschadeaanhet
gewaswaargenomen.Dezeschadeuittezichinhetoptredenvankleurverschillenaandebladeren,terwijlbijdehoogstezoutgehalten
bladvaloptrad.Indezegroeifaseiseennadeligeinvloedvanhet
zoutgehalteindegrond tenopzichtevandegewasontwikkeling ende
stengellengtewaargenomen (fig.1).
Bijeenstijgingvanhetzoutgehalteinhetbodemvochttradeen
geringetoenameindiktevandebladerenop,terwijleensterkeafnameindelengtevandebloemstengelsenhetaantalbloemenisbepaald.Dedalingvanhetversgewichtvandebloemstengelsisin
hoofdzaakveroorzaaktdoordekorterestengellengte (tabel1). Bij
debeoordelingvandebloemenisbijhogerezoutgehalten indegrond,
geenwaarneembarekwaliteitsafnameopgetreden.
Uitdegegevensisberekend,datdegrenswaardevanhetchloridegehalteinhetbodemvochtwaarbijgeenverminderingvanhetaantal
bloemenoptreedtbijderozenvariëteitenCarol,SoniaenBaccara
respectievelijk ligtbijca.80,90en25mg/l

(fig.2A).Boven

degrenswaardenveroorzaakteentoenamevan0,1 g/l

chlorideinhet

bodemvochteenverlagingvanrespectievelijk 1,3;1,5en2,0%inhet
aantalbloemen.
Bijhetweergevenvanhetbodemvochtalstotaalzout (mmho/cm )
zijndeberekendegrenswaardenwaarbijgeenreduktieinhetaantal
bloemenoptreedtbijdevar.Carol2,9;bijdevar.Sonia3,3enbij
devar.Baccara2,7mmho/cm .Deproduktie-afname,bijeenstijging
inhetbodemvochtvan1mmho/cm

bovendegenoemdegrenswaarden,
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wordtdaarnarespectievelijk5,6en9%inhetaantalbloemen
(fig.2B).
Inhetonderzoekheeftdevar.BaccarageëntopdeonderstamRosa
IndicaMajor,bijeentoenemendzoutgehalteindegrond,vergelijkbareresultatenweergegevenmetdieverkregenbijdevar.Baccara
geëntopdeRosaCanina.Degrenswaardewaarbij inhetaantalbloemen
geenafnameoptradwasbijbeideonderstammenongeveer0,02g/l
chloride.Deberekendelineaireopbrengstafnamewasper0,1 g/l
chloridetoenameinhetbodemvochteveneens2,0%(fig. 3).
Deinvloedvandezouttoenameindegrondwordtinhoofdzaak
doorverschillen invochtvoorraadbepaald.Deberegeningsfrequentie
isineenkleigrondmeestalgroterdanineenveengrond,waardoor
onderdezelfdeomstandigheden ineenkleigrond,eerderzoutschadezal
optreden.
Deberekendeschadebijderoosvar.Carolisvooreenveengrond
(60vol.%)eneenkleigrond (40vol.%)meteentotaalwaterverbruik
van500mmvoorenkelechloridegehalten inhetberegeningswaterberekendenintabel2weergegeven.Uitgaandevaneengeldopbrengstvan
2
ƒ35,-perm perjaarwordtdeschadeprocentueelenfinancieel
groternaarmatehetchloridegehalte inhetberegeningswatertoeneemt.
Overhetalgemeenkanwordengezegd,datdeproduktievaneengewasonderglasnaastdebemestingstoestandwordtbepaalddoorde
vochtvoorraad indegrond,dezoutconcentratievanhetberegeningswater,hettotaalwaterverbruik,debewortelingsdiepte,dedoorspoelingendezoutgevoeligheidvanhetgewas.Doorbovendiennoghetgemiddeldechloride-ofzoutgehaltetijdensdegroeiperiodeendetolerantiegrenswaardevanhetgewasteweten,kandeproduktie-afname
wordenberekend.Voorhetproduktiemodelzijnenigegegevensaangenomen,zoalseengemiddeld chloridegehalte inhetberegeningswatervan
ca. 150mg/l ,eentotaalwaterverbruikvan700mm,eenworteldiepte
van80cmeneenveldvochtgehaltevan40vol.%;dienaberekening
eenafnameinhetaantalbloemenbijdevar.Baccaravanca.5,78%
veroorzaakten.Doorbovendiennog300mmextrawatervoordoorspoelen
toetepassen,werddebloemproduktiegereduceerd tot4,28%.Dit
betekentvoordevar.Baccarabijeengeldopbrengstvanca.ƒ40,2
2
perm /jaarnogaltijdeenverliesvanƒ1,71perm /jaarinhet
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aantalbloemen.
Hieruitblijkt,datdoorspoelentijdenseenteelteengunstig
effectopdeproduktieheeft,omdatdezoutconcentratie indegrond
wordtverlaagd.Bijhetdoorspoelenmagechterdevoedingstoestand
indebodemnimmerwordenonderkend.
Alsalternatiefvoorhetoptredenvanzoutschadeofopbrengstvermindering aangewassenisereenmogelijkheid omzoutberegeningswatergunstigtebeïnvloeden.Viahetsysteemvandeomgekeerde
osmoseisdewaterkwaliteit teverbeterendoordat90 %ofmeervande
organische-enanorganischeonzuiverhedenzijnteverwijderen.Indiendezewaterbehandelingbedrijfseconomischverantwoord is,zal
hetzondertwijfeleengunstigeinvloed opdeproduktievankasrozen
kunnenuitoefenen.
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