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Een verbeterde biotoets meet teeltremming in het recirculatie
water. Nieuwe combinaties van zuiveringstechnieken blijken in
staat die groeiremming op te heffen. Ook blijken de technieken
resten van gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Het lijkt
daarom mogelijk de hoeveelheid spuiwater drastisch te verlagen
en bovendien de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het
overgebleven spuiwater verder te reduceren.

Meting groeiremming en opheffen
In het onderzoek dat nu in de teelt van roos aan recirculatiewater is
uitgevoerd is groeiremming gemeten in een biotoets met tuinkers en
mosterd.

Praktijkmetingen (opstelling Gademan)

Afbraak van bestrijdingsmiddelen
De verschillende combinaties van waterstofperoxide en UV blijken ook de
meeste bestrijdingsmiddelen voor een belangrijk deel af te breken. Dit
kan een voordeel zijn in verdere zuiveringsstappen.

Vervolgactiviteiten

Biotoets (Fytotoxkit)
Verschillende behandelingen van het recirculatiewater met UV en
waterstofperoxide bleken die groeiremming te kunnen opheffen.

Resultaten Biotoets

Fytotoxkit
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Gemiddelde worte llengte
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw in
samenwerking met Priva, Bruine de Bruin en W. Gademan.

tuinkers

Lengte(mm)

50

Op grond van deze veelbelovende resultaten wordt gewerkt aan een
duurproef in een teelt van roos. In deze proef gaan we kijken of met de
meest geschikte behandelingscombinatie van UV en waterstofperoxide de
groeiremming langdurig kan worden opgeheven en de hoeveelheid
spuiwater kan worden gereduceerd. Ook wordt gekeken hoe de dan nog
noodzakelijke spui moet worden gezuiverd en wat het effect is van de
waterbehandeling op de gewasbeschermingsmiddelen in het
recirculatiewater.
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Wortellengte van gekiemd zaad op verschillend behandeld
recirculatiewater
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