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Ditonderzoekisvollediggepubliceerd inPAGVVerslag nr.57.Hiervolgt eensamenvatting met
betrekkingtotdereactievandebodemengewassenophetverwarmenvangrond.

Inleiding
Nadeenergiecrisisvan1973realiseerdemenzich
daterzeerveelafvalwarmte, bijvoorbeeld inde
vorm van koelwater met een temperatuur van
12-40°Cverlorengaat.Devraagwasofdezevorm
van afvalwarmte op economisch verantwoorde
wijze kan worden gebruikt voor bodemverwarmingindevollegrond.
Omdezevraagtekunnenbeantwoordenzijnvier
doelstellingengeformuleerd,teweten:
—hetbepalenvandereactievandegewassenop
eenverhoogdebodemtemperatuur;
—het onderkennen van eventueel optredende
negatieveverschijnselenendezezomogelijk
oplossen;
—hetafwegenvankostenen baten;
—het voorspellen van bodemtemperaturen op
basis van het temperatuurniveau van afvalwarmteenhetverwarmingssysteem metbehulp van modellen waarbij ook de
vochthuishoudingwordtbetrokken.

of hogereopbrengsten mogelijkzijn.Navijfjaar
studie,voorbereidingenmedefinancieringvande
EuropeseGemeenschapheefteenteamvandeskundigen in de jaren 1982t/m 1985 de reactie
bepaaldvan26gewassen,inverschillendeteeltenopeenproefveldteLelystadmetdrieobjecten:
—verwarmdmetwatermeteenconstantetemperatuurvan30°C(objectC);
—water met de temperatuur van het lozingswater(12-27°C)vandeFlevocentrale (object
F);
—onverwarmd(object0).
De verwarmingsbuizen met een diameter van
40/35,4mmzijngelegdop60cmdiepte,75cmuit
elkaar.Doorberegeningishetextravochtverlies
zo nodig aangevuld. Er zijn ook veel metingen
verrichttenaanzienvanklimaat,bodemtemperatuurenvochthuishouding.HetICWteWageningen ontwikkelt op basis hiervan een model,
waarmeeheteffectvananderebuizenstelselsof
andere bodem- en klimaatomstandigheden kan
wordenberekend.Hieroververschijnteenaparte
publikatie.Aangeziendekostenvaneenverwarmingssysteem mede bepaald worden door de
resultaten van dit modelonderzoek, kan de
kosten-batenanalyse slechtseenvoorlopigezijn,
namelijkgebaseerdophetverwarmingssysteem
zoalsdatopditproefveld isgebruikt.

Resultaten
Methode
Indeliteratuurwarenduidelijkeaanwijzingendat
degroeiduurvangewassendoor bodemverwarmingkonwordenbekortwaardoorvroegereen/
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Warmteafgifte
Dewarmte-afgifteopobjectC (watervan30°C)
bleekafhankelijkvandeluchttemperatuur(Watt/

= 47,8 - 1,83 x luchttemperatuur CC). Het
naximumheeft51 Watt/m2bedragen.Dewarme-afgifteopobjectF(watervan12-27°C)ismin
)fmeerconstant 12Watt/m2meteenmaximum
ran18Watt/m2.
n2

Veranderinginproduktie-omstandigheden
- Vooral op het C-object ontstaat een groot
temperatuurverschiltussen60cm - mv(ligging van de buis) en het maaiveld. Detemperatuurop5cmdiepteisinhetvoorjaarophet
Cobject6°CenophetFobject2°Chogerdan
oponverwarmdegrond.
- Degronddroogtdoorbodemverwarmingiets
meeruit.Daardoorisdegrondinhetvoorjaar
iets eerder berijdbaar en bewerkbaar. Door
beregening ishetextravochtverlieszonodig
aangevuld. Problemen met uitdroging in de
grond rondom de buizen hebben zich niet
voorgedaan.
- Wanneerdegrondindewinternietbevriest,is
destructuur inhetvoorjaar,vooralopC, veel
kluiteriger.Ditkanproblemengevenmetkiemingenaanslagvandeplanten.Alskortvoor
eenvorstperiode wordt gespit,kandegrond
ookopCbevriezen,omdattijdelijkdeaansluiting met de ondergrond wordt verbroken.
Overigens kan op het object Cde grond redelijkzaai-of plantklaar gelegdwordenwanneerdezepreciesophetjuistemomentwordt
bewerkt.
- Deinvloedvanbodemverwarmingopbodemfysische, -chemische en -biologische eigenschappenkonnietexactwordenvastgesteld,
maar was hier van zeer beperkte betekenis.
Ten aanzien van ziektedruk of onkruidgroei
hebben zich geen extra problemen voorgedaan.
eactievandegewassen
- Deplantenreagereninhetalgemeenpositief
op bodemverwarming door eenvroegereen

vaakbeterekieming,somseenbetereaanslag
eneenvroegere enof eensnellere groeien
ontwikkeling.Dit effect isgroter opobjectC
dan op object Fen is groter naarmate het
groeipunt van de spruit zich dieper en/of
langerindegrondbevindt.
Ookdebeworteling komtmet bodemverwarmingeerderopgangenisintensieverensoms
dieper.Alleenpreienzomergerstvertoonden
een negatieve reactie vandewortels opbodemwarmte.Vaneeneffect opdeopbrengst
en/of kwaliteit door de beworteling is eerst
sprake bij vocht- en/of nutriënten gebrek.
Hiervanwasechtergeen sprake.
Doordevroegereontwikkelingvaneengewas
metbodemverwarmingwordeninhetvoorjaar
de risico's met betrekking tot schade door
nachtvorst, hagel,regen enwind groter. Dit
kanvoor eengroot deel voorkomen worden
dooreenbedekkingmetgeperforeerdeplastic
folie.Behalvedebeschermendewerkingheeft
bedekkingmetfolieookeenverhogingvande
temperatuur en daardoor een kortere groeiduurtotgevolg.Dezegroeiduurbeperking bij
alleenfoliebedekking isbijnaaltijdgroterdan
bijalleenbodemverwarming,behalvebijvroegeaardappelenin1984opC.Bovendienzijnde
kosten verbonden aan het plastic folie veel
lager dandie aan bodemverwarming. Ineen
enkel geval heeft plastic bedekking wel een
hogereziektedruktotgevolg(aardbei).
Decombinatievanbodemverwarmingen bedekkenmetfoliegeeftdegrootstegroeiduurverkortingofdemeesteopbrengstverhoging.
Het is dan ook het meest aantrekkelijk gebleken;ookineconomischopzicht.
Deschietneiging vaneengewas wordt door
bodemverwarming verminderd bij een in 't
voorjaar gezaaid of geplant gewas. Naoverwintering wordt het schieten bevorderd of
dooreenoptimalevernalisatietemperatuurof
doorhetvroegerbereikenvanhetgeneratieve
ontwikkelingsstadium.
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—Van een oogstverlating in de herfst is door
bodemverwarming geen sprake, omdat de
bovengrondse omstandigheden bij bodemverwarming niet anders zijn dan bij onverwarmde grond.Afdekken met folie heeft in
deze periode weinig perspectief, omdat het
lichtdemeestbeperkendefactoris.
—Winterbloemkool, winterprei en het aardbeienrasKarinaverdragenbodemverwarming
gedurende de winter met water van 30°C
slecht. Winterbloemkool gaf meer uitval en
eenslechterekwaliteit.Debladereninhethart
vandepreigingensterkkronkelen.Bijuitgroei
was het groene blad sterk gegolfd.Vermoedelijkwordtditveroorzaaktdoordoorgaande
groei in de grond en stagnatie van de groei
bovengronds.
Later planten vandezegewassen op dit object,
omzeineengelijkontwikkelingsstadiumtelaten
overwinteren, bleek geen voordeel te bieden.
Bodemverwarming gedurendedewinter opeen

niveau van 12°C (F) is voor winterbloemkool
neutraal,voor winterprei envoor deaardbeienrassenTenira enTioga positief.Vandezelaatst
genoemden is de opbrengst op Chet enejaar
beter,hetanderejaarslechterdandeopbrengsl
op F.
Aardbeiplanten-vermeerderingisopCaanzienlijk
beterdanopFendezeweerbeterdanopO.Ditis
in overeenstemming met de meeste niet-overwinteringsteelten.
—Andere directe kwaliteitsproblemen danvermeld bijoverwinterende teelten hebbenzich
nietvoorgedaan.Indirectwordtdekwaliteitol
sorteringwelbeïnvloeddoorhogereoflagere
opbrengsten, waardoor een andere sorteringsverhouding wordt verkregen (augurk,
preienboomkwekerijgewassen).
Intabel252wordteenoverzichtgegevenvande
reacties vandegewassen.Het negatieveresultaat tijdens de winter wordt veroorzaakt door
meeruitvalbijbloemkoolenpreiengroeiafwijkin-

Tabel 252. Reactievan gewassen op bodemverwarming.
zeer positief
OpCenF
aardbeirassen
Tenira enTioga
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Magnolia soulangiana
Cedrus atlantica "Glauca"
Platanus acerifolia
op C+ plastic
vroege aardappelen
augurk
vroege bospeen
vroege prei
vroege witlof
op C— plastic
aardbeivermeerdering
Acer pseudoplatanus
Forsythia intermedia
"Spectabilis"
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matig positief
opC
voor- en najaarsspinazie,
-sla en-andijvie
snijmaïs
suikerbiet
opF
vroege aardappel
augurk
vroege bospeen
vroege prei
winterprei
vroege witlof
aardbeivermeerdering
Acer pseudoplatanus
Forsythia intermedia
"Spectabilis"

geen of licht positief
op CenF
zomerspinazie,-sla,
-andijvie
herfstbloemkool
doordragende aardbeien
vruchtbomen
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
"Golden vanTol"
Paeonia lactififlora
"Sarah Bernardt"
opF
voor- en najaarsspinazie,
-sla,-andijvie
winterbloemkool
aardbei Karina
zomergerst 1982
snijmaïs
suikerbiet

negatief
op CenF
Ribes alpinum
op C
winterbloemkoc
winterprei
aardbei Karina
zomergerst1981

jen envroeger schieten bij prei. Het negatieve
•esultaatbijzomergerstiswaarschijnlijkversterkt
joorweleensnellereafrijpingmaargeenvroegee opkomst en ontwikkeling omdat de verwarningpas4meiisgestart.
Een kortere groeiperiode in de herfst is vaak
ïadelig voor de te behalen geldopbrengst in
verbandmetdedoorgaansoplopendeprijzen. In
ie praktijk moet dit vertaald worden in later
)lanten,watopFenkeledagenenopCoploopttot

eenweek,hetgeenvanweinigbetekenis is.Verlating is door bodemverwarming niet mogelijk,
omdat in deze periode de hoeveelheid licht de
meestbeperkendefactoris.Deverschillenbijde
kortgroeiendezomergewassenzijnvanbeperkte
betekenis.Hetonderscheidtussenmatigenzeer
positief reagerende gewassen is bepaald op
grondvansaldoberekeningen dievandezeteeltenzijngemaakt.

\fgesloten, nog niet verslagen projecten

Hieronder volgt een overzicht van projecten die in 1986 zijn afgesloten, maar waarvan
iet eindverslag nog niet in het Jaarboek 1986 is opgenomen.
Het is de bedoeling dit alsnog te doen in het eerstvolgende Jaarboek
aardappelen
Effect van grondontsmetting op de nateelt van aardappelen.
Optimalisering van de N-voeding bij aardappelen.
Invloed van de fysiologische leeftijd van pootgoed op de groei en ontwikkeling van
aardappelen.
Teeltoptimalisatie bij het ras Hansa t.b.v. de aardappelverwerkende industrie in
zuidoost-Nederland.
Serieproef chemische bestrijding van Rhizoctonia bij pootaardappelen via knolbehandeling.
Suikerbieten
Beregeningsonderzoek bij suikerbieten.
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