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1

Samenvatting
Om verdere vooruitgang van de Asterteelt mogelijk te maken, is een systeeminnovatie nodig die vooral de kwaliteit
en productie in de winterperiode en daarmee de rentabiliteit verbetert. Een jaarrondteelt kan de marktpositie
verbeteren omdat de markt dan niet ieder jaar opnieuw moet worden opgebouwd. Jaarrondteelt maakt langduriger
gebruik van het kostbare plantmateriaal mogelijk. Vanuit andere gewassen is bekend dat de teelt op substraat
productie en kwaliteitsverbetering kan geven, omdat er beter te sturen is. Teelt op substraat maakt op termijn ook
mobiele teelt mogelijk. Om de beschikbare kennis over de teelt van Aster op substraat en ervaringen vanuit andere
teelten goed te benutten is een inventarisatie uitgevoerd naar de teelt van Aster op substraat, bestaande uit een
literatuurstudie en interviews met ervaringsdeskundigen. De resultaten zijn samengevat in een SWOT-analyse.
Belangrijke sterke punten zijn de verbetering van de sturingsmogelijkheden van water en nutriënten waardoor
potentie voor meerproductie aanwezig is, een droger klimaat tussen het gewas, vermindering van emissie en
energiegebruik voor stomen. Ook is Aster minder gevoelig voor wortelproblemen dan Chrysant. Zwakke punten zijn
de verhoogde kwetsbaarheid voor storingen in vergelijking met teelt in de grond, de hoge aanschafkosten van een
teeltsysteem, meer onderhoud en dunwerk en de gevoeligheid van Aster voor hoog zoutgehalte.
Kansen liggen op het gebied van betere ruimtebenutting, automatisering en efficiënter gebruik van plantmateriaal. Bij
een meerproductie en kwaliteit en een betere ruimtebenutting wordt teelt in de winter eerder rendabel. Hierdoor
wordt de Nederlandse Aster jaarrond beschikbaar. Dit kan de marktpositie verbeteren. Dit vormt anderzijds ook een
bedreiging. De marktvraag van Nederlandse Aster in de winter is nog niet bekend. Ook de meerproductie is nog niet
gekwantificeerd, waardoor moeilijk is vast te stellen of teelt van Aster op substraat rendabel is. Teelttechnisch zijn er
ook een aantal bedreigingen naar voren gekomen, zoals ongelijkmatige waterverdeling, afwijkingen in spruit:wortel
verhouding op overgangsmomenten van korte naar lange dag en vooral in de hergroeifase na de oogst. In de zomer
geeft dit een verhoogde kans op Pythium vanwege hoge bodemtemperaturen. Ondanks deze bedreigingen waren de
ervaringen van Astertelers die op substraat hebben geteeld over het algemeen goed. Van de substraten veen,
steenwol en kokos, waren hun ervaringen op kokos op lange termijn het beste. Vanuit onderzoeken uit het verleden
blijkt dat Aster ook goed groeit op waterige systemen.
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Inleiding

1.1

Probleemstelling

In de praktijk wordt Aster hoofdzakelijk in de grond geteeld. Deze teelttechniek is al dusver ontwikkeld dat er geen
grote verbeteringen in productie of kwaliteit meer te verwachten zijn, terwijl de marges dalen. Nu wordt Aster nog
niet jaarrond geteeld, omdat ervaringen uit het verleden zijn dat de productie en kwaliteit in de winter onvoldoende
is. Om verdere vooruitgang van de Asterteelt mogelijk te maken, is een systeeminnovatie nodig die vooral de
kwaliteit en productie in de winterperiode en daarmee de rentabiliteit verbetert. Een jaarrondteelt verbetert de
marktpositie en maakt langduriger gebruik van het kostbare plantmateriaal mogelijk. Vanuit andere gewassen is
bekend dat de teelt op substraat productie en kwaliteitsverbetering kan geven, omdat er beter te sturen is. Teelt op
substraat maakt op termijn ook mobiele teelt mogelijk, met de potentiële voordelen van efficiënter ruimtegebruik en
automatisering. Bijkomend voordeel is dat drainwater kan worden opgevangen, waarmee wordt ingespeeld op de
strengere emissieregels van de kaderrichtlijn water.
In het verleden zijn al diverse proeven uitgevoerd met de teelt van Aster op substraat, zowel door onderzoeksinstellingen als door telers zelf. Hieruit bleek al dat het mogelijk is om Aster op substraat of substraatloos te telen.
Wel werden veel verschillen gevonden tussen de verschillende substraatsystemen. Ook in andere gewassen zijn al
veel positieve en negatieve ervaringen opgedaan met verschillende substraatsystemen. Overzicht in deze beschikbare kennis is wenselijk om gerichter praktijkproeven uit te kunnen gaan voeren en te leren van behaalde resultaten
uit het verleden.

1.2

Doelstelling en werkwijze

Het doel van de proef is het in kaart brengen van de beschikbare kennis over de teelt van Aster op substraat en te
leren van behaalde resultaten uit het verleden van zowel Aster als andere gewassen. Hierbij wordt de bestaande
kennis vanuit de literatuur en vanuit de praktijk gecombineerd;

Literatuurstudie
Deze richt zich op nationale en internationale onderzoeksresultaten vanuit wetenschappelijke publicaties en
leerervaringen uit vakbladartikelen

Vier interviews met Astertelers
In deze interviews worden de ervaringen uit de praktijk verzameld, welke zijn opgedaan met de teelt van Aster op
verschillende teeltsystemen.

Drie interviews over teeltsystemen in andere gewassen
In deze interviews worden ervaringen vanuit andere gewassen dan Aster verzameld, om te leren van behaalde
resultaten met alternatieve teeltsystemen.

SWOT-analyse
Aan de hand van bovenstaande uitkomsten is een SWOT-analyse samengesteld voor de teelt van Aster op substraat.
Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Landelijke Commissie Aster van LTO-Groeiservice als voorbereiding
op een kasproef met Aster op substraat. Het Productschap Tuinbouw heeft dit onderzoek gefinancierd.
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Literatuurstudie

2.1

Aandachtspunten ontwikkeling teeltsysteem

In een recente literatuurstudie over Chrysant los van de grond (Vermeulen, 2009) is een overzicht gegeven van de
aspecten waar op gelet moet worden bij de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem. Veel van deze aspecten
gelden ook voor Aster. Deze worden hieronder samengevat:
Behoeften van de wortels:

De wortelmorfologie (veel of weinig vertakkingen en wortelharen, smalle of brede pruik) wordt bepaald door de
watergeefstrategie: de frequentie van watergift, type watergift en substraattype. In het algemeen is het zo dat
een wortel vertakkingen vormt zodra deze weerstand ondervindt.

Verandering van watergeefstrategie kan ertoe leiden dat de plant een ander type wortelgestel aan moet
leggen. Indien dit in korte tijd moet gebeuren, kan dit stress veroorzaken doordat het oude type wortelgestel
onvoldoende op kan nemen en het nieuwe type wortelgestel nog niet voldoende ontwikkeld is.

Wortels zijn in staat om vanuit vers voedingswater micronutriënten aan zich te hechten, om deze later op te
kunnen nemen. Hierdoor kunnen in teeltsystemen waar het water niet langs alle planten tegelijk stroomt, maar ‘
in serie’, groeiverschillen ontstaan tussen de planten die alleen het (drain)water ontvangen van de planten waar
het water als eerste langs stroomt.

De pH moet relatief laag zijn (pH 4-6) voor goede opname van micronutriënten zoals Mn, Fe Zn en Cu. De pH is
een dynamisch evenwicht dat wordt onder andere bepaald door de snelheid van waarmee verschillende
stikstofvormen worden opgenomen door de plant ten opzichte van de verversingssnelheid van het voedingsmedium (doorstroming).

Een regelmatige of continue aanvoer van water, voeding en zuurstof aan het microklimaat rond de wortels
voorkomt locale tekorten. Acht tot tien gietbeurten per dag zou voor voldoende verversing zorgen, maar
dergelijke frequente watergift lijkt niet haalbaar in systemen met fijn substraat. Het overtollige water kan dan
niet voldoende snel worden afgevoerd.
Spruitwortel verhouding:

Bewortelen van stek: in deze fase moet de stek eenvoudig water op kunnen nemen, dus moet aan de onderkant goed in contact staan met vocht. In Chrysant wordt de beworteling gestimuleerd met bewortelingshormoon. De verdamping wordt in deze fase geremd door bij hoge RV en lage lichtintensiteit te telen. Een te
lage verdamping zou echter de opname van nutriënten kunnen beperken.

Lange dag: in de lange dag fase vindt aanleg van bladeren en wortels plaats. In deze fase is veel licht en
voeding nodig.

Korte dag: de plotselinge overgang naar korte dag veroorzaakt een verandering in de hormoonhuishouding.
De plant wordt generatief en gaat een bloemknop aanmaken. Er worden minder nieuwe wortels aangemaakt.

Hergroeifase: door de oogst van de takken is de spruitwortel verhouding uit balans. De plant reageert hierop
door een deel van de wortels af te laten sterven. Dit verhoogt de kans op schimmelinfecties.

2.2

Uitgangsmateriaal Aster

Ongeacht het teeltsysteem begint een goede start van de groei met de kwaliteit van het uitgangsmateriaal
(Anonymus, 1989). Deze dient vegetatief te zijn en geplukt van goede en gezonde moerplanten (CBN onbekend).
Vroegtijdig generatief worden geeft te korte takken.
Onderzoek in Duitsland (1989) naar het bewortelen van Asterstek toonde goede resultaten met stekken op zowel
potgrond als oase. Goede luchtcirculatie bevorderde hierbij de vorming van ogen. De stekken werden hierbij
ontsmet. Na het planten werden zij afgedekt met plastic folie waarbij de temperatuur opliep naar 23-28 °C.
Bewortelingshormonen gaven geen voordeel in dit onderzoek (Geers, 1989).
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Uit onderzoek van proeftuin Rijnsburg met Aster ericoïdes bleek dat bewortelde stek een hogere productie in aantal
takken gaf dan plantmateriaal van gescheurde planten (Meester, 2004a).

2.3

Plantdichtheid

In de praktijk wordt meestal een plantdichtheid aangehouden van ongeveer 10 planten/ m2 (Hoeven, 1989)
(Verdegaal, 1989). Per 3,20 kap zijn deze dan over vier rijen verdeeld en op de rij op 25 cm uitgeplant. Er worden
getopte planten gebruikt of er wordt na het planten getopt. In de jaren tachtig werden na het toppen 4 tot 6 goede
scheuten per plant over gehouden voor de uitgroei van bloemtakken (Hoeven, 1989). Tegenwoordig heeft de
verbetering van de rassen en stuurmogelijkheden het mogelijk gemaakt om 80 takken per m2 aan te houden met
voldoende takgewicht (Krijger, 2009).
In Aster is een lineair verband gevonden tussen scheutdichtheid en takgewicht tijdens proeven gedurende de
winterperiode. Een grotere scheutdichtheid gaf een lager takgewicht. Bij een septemberplanting bleek de optimale
scheutdichtheid tussen de 55 en 60 takken per m2 te liggen. Een verhoging van het aantal planten per m2 van 12
naar 48, waar bij alle plantdichtheden 48 scheuten per m2 werd aangehouden, gaf geen betrouwbare invloed op het
takgewicht. Wel nam het aantal zijscheuten en loze zijscheuten toe bij een hogere plantdichtheid. De plantdichtheid
was in dit onderzoek dus van kleinere invloed op het takgewicht dan het aantal scheuten dat per m2 wordt aangehouden (Zwinkels, 1990).
Bij de oogst worden de takken net boven de grond afgeknipt, waarna de planten weer uitlopen voor de volgende
snede. Vaak wordt drie keer van dezelfde planten geoogst (Hoeven, 1989). Bij het uitlopen van de planten is de
uniformiteit minder dan bij de eerste teelt en komen vaak groeistoringen voor. Bij de harttak teelt wordt niet getopt
en wordt de plant in zijn geheel, als één tak, eenmalig geoogst. Het aantal scheuten is dan gelijk aan het aantal
planten. Deze methode is vergelijkbaar met Chrysant (Hoeven, 1989).

2.4

Teeltsystemen

In de jaren negentig zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met de teelt van Aster op substraat en substraatloze
systemen. De resultaten variëren per uitgevoerd onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de onderzochte
teeltsystemen en de conclusies die uit deze onderzoeken zijn getrokken.
In 1995 zijn een aantal gesloten teeltsystemen uitgetest voor chrysant, Aster en eustoma. Er zijn systemen met en
zonder substraat uitgetest. De geteste systemen en uitkomsten zijn weergegeven in Tabel 1. Plantdata van Aster in
deze proef waren eind augustus en begin februari. In deze proef gaven in het algemeen wortelbesproeiing en
eb/vloed met kleikorrels de minste technische problemen en mede daardoor hadden deze waterige systemen de
beste productie.
Specifiek bij Aster verliep de hergroei op alle geteste systemen goed, behalve op eb/vloed en op substraatbedden
met kleikorrels. Op de systemen met wortelbesproeiing waren de planten duidelijk langer en zwaarder dan op
andere waterige systemen (polypropeen teeltmatten en eb/vloed met deksels). Van de verschillende substraten in
substraatbedden waren de planten op veen iets groter en zwaarder dan op puimsteen en kleikorrels. De indruk in
deze proef is dat Aster beter groeit bij een ruimer wateraanbod (Hoeven, 1995).
Teelt op gesloten systemen is in deze proef wel moeilijker gebleken dan teelt in de kasgrond:

de vocht- en meststoffen voorziening moet veel nauwkeuriger worden uitgevoerd;

technische storingen, afwijkingen in de voedingssamenstelling, ongelijke waterverdeling, verstoppingen van
sproeiers en druppelaars zijn vaak desastreus voor het gewas en de kwaliteit van het product. Bij teelt in de
kasgrond is dit minder fataal vanwege de bufferende werking van de kasgrond (Hoeven, 1995).
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Tabel 1.

Overzicht resultaten onderzoek gesloten teeltsystemen chrysant, Aster en eustoma van Hoeven
(1995).

Teeltsysteem

Plantmateriaal

Substraat

Voordeel

Nadeel

Wortelbesproeiing

Pluggen

Substraatloos

Goede teeltresultaten.

Langzame groei kort na

Lange en zware Asters

uitplanten, vooral bij hoge

(planten hangen in
deksels met gaatjes)

pH. Risico verstopte
sproeiers.
Duur in aanleg en
stroomgebruik
Kwetsbaar bij uitval van de
pomp.

Eb/vloed met

Pluggen

Substraatloos

Oogsten ging gemakkelijk

deksels

Langzame start.
Opzethoogte en snelheid
van aan- en afvoer bepalend
voor het slagen van een
teelt.
Duur in aanleg.

Eb/vloed met

Perspot

kleikorrels

Kleikorrels met PE-net

Betere resultaten dan met

tussen de kleikorrels en

deksels. Met PE-net gaat

de potten

oogsten goed en zijn
gewasresten makkelijk te
verwijderen

Voedingsfilm

Perspot

Substraatloos

Voldeed niet vanwege
gebrek aan uniforme
bevochtiging perspotten.
Planten staan niet verankerd
waardoor ze omvallen

Teeltmatten

Perspotten

3 lagen mat

Er is op te telen

Ongelijke waterverdeling.

Met twee slangen per

polypropyleen op

Verneveling in eerste

bed met een op het

gladde platen in

periode belangrijk.

hoogste en een

voedingsfilmsysteem

Bij het oogsten van Aster

halverwege het bed

met afhangende flap

wordt de mat soms omhoog

was de waterverde-

getrokken. Aster blijft iets

ling beter dan met

korter.

één slang op het

Kwetsbaar systeem.

hoogste punt
Bothsysteem

Losse stek

Smalle gootjes met

Teeltfase volgt direct op

Voldeed niet teelt- en

tempex strip

bewortelingsfase zonder

arbeidskundig.

waartussen de stek

overgang

wordt gestoken
Substraatbedden

Perspotten

10 cm diep substraat

Redelijk goed voldaan. Minder

Goede waterverdeling en

(puimsteen, veen of

kwetsbaar vanwege buffer.

vochtdeficit belangrijk.

kleikorrels)

Met puimsteen of veen

Substraat voor het planten

makkelijker dan met

afdekken met PE-net. Bij

kleikorrels

veen wel kans op te natte
perspotten en meer Cu
noodzakelijk.

Diepwatersysteem

Perspotten

Laag van 15 cm

Vrij goede groei bij Aster.

Ongelijkmatige water-

Deksel met

voedingswater dat

Chrysant veel wortelrot door

verdeling en hergroei.

plantgaten

continu wordt

zuurstofgebrek

rondgepompt

Bron: Hoeven, 1995.
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In 1997 is een onderzoek uitgevoerd naar Aster op verschillende teeltsystemen met eb/vloedsysteem en met
foliebedden. Plantdata waren eind augustus, begin februari en begin mei. De opzet van deze systemen is weergegeven in Tabel 2. Uit dit onderzoek konden vanwege technische problemen geen duidelijke conclusies worden
getrokken over de groei van Aster. Deze technische problemen deden zich vooral voor op de substraatloze
teeltsystemen. Door het gebrek aan een buffer was dit systeem gevoelig voor storingen. Wel was duidelijk dat Aster
ten opzichte van Chrysant gemakkelijker groeit op gesloten systemen, vooral omdat er meer water kan worden
gegeven zonder problemen. De wortels van Aster lijken sterker en minder gevoelig voor zuurstoftekort in substraat
en voedingswater dan Chrysant. De wortelgroei is na planten sneller en de planten zijn eerder wortelvast dan bij
Chrysant (Arendsen, 1997).

Tabel 2.

Overzicht geteste teeltsystemen Aster van Arendsen (1997).

Teeltsysteem

Plantmateriaal

Substraat

Watersysteem1

A Foliebed
B Foliebed
C Foliebed
D Foliebed
E 'Aalsmeerse
bakken'

Gelijmde veenpluggen
Perspot
Perspot
Perspot
Gelijmde veenluggen

Deksels met gaten
Kleikorrels (4-8 mm ongebroken, 4 cm hoog)
Puimsteen (2-4 mm; 9 cm hoog)
Duits flugzand (0-8 mm, gewassen, 9 cm hoog
Deksels met gaten

Eb/vloed
Eb/vloed
Inline druppelslangen
Inline druppelslangen
Eb/vloed

Bron: Arendsen, 1997.

Onderzoek uit 2004 naar de teelt van Aster ‘Cassandra’ (beworteld stek, planting week 30) op potgrond, stilstaand
water en stromend water, gaf de beste resultaten op stromend water. De opbrengst in aantal takken was
vergelijkbaar met teelt in de grond en het takgewicht en de lengte was hoger. Potgrond en stilstaand water gaven
vergelijkbare resultaten. Bedekking van het water met afdekplaten gaf in het najaar betere resultaten dan geen
bedekking, omdat het klimaat tussen de planten droger bleef (Meester, 2004a).
Een vervolg op dit onderzoek, met zaaiAster ‘Fan Pink’ (Callistephus chinensis) van planting week 12, 16, 30 en 32,
heeft de volgende teeltsystemen getoetst:

Stilstaand water: geplant in de Hydrobakken van Bulbfust met druppelbevloeiing. Hierbij werd gewerkt zonder
bedekking van het water en met zowel zwarte als witte afdekplaten.

Stromend water: opgezet in waterdichte Bato-goten. Er werd geplant in de bollengroeitray van Bulbfust en in
zwarte en witte plastic platen met gaten voor de pluggen.

Potgrond. Nipla-bakken met daarin (nieuwe) tulpenpotgrond.
Het plantmateriaal werd geleverd op gelijmde pluggen.
Hier bleek juist de teelt op potgrond een beter takgewicht en lengte te hebben dan de teelt op water. Wel had
stromend water een kortere teeltduur van circa een week in vergelijking met potgrond, vooral in de voorjaarsplanting. Als aanbeveling werd vermeld dat met een gerichte sturing van voeding en EC wellicht betere resultaten
van de teelt op water behaald hadden kunnen worden. Ook in dit onderzoek waren de resultaten op stromend water
beter dan op stilstaand water. In stilstaand water trad een enkele keer wortelrot op. Er waren geen verschillen in
houdbaarheid van de geoogste takken tussen potgrond, stromend water en stilstaand water (Meester, 2004b).

2.5

Teeltvolume en teelthoogte

In het algemeen geldt dat hoe ondieper de teeltlaag is, hoe kleiner de buffer. Dit maakt enerzijds een betere sturing
op water en nutriënten mogelijk, maar verhoogd anderzijds de gevoeligheid voor storing in watergift of bemesting.
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De totale watervoorraad van het substraat is de hoeveelheid water die in het substraat achterblijft na uitlekken. Deze
hoeveelheid is meestal niet in zijn geheel makkelijk opneembaar voor de plant. Het verschil tussen de totale
watervoorraad en het minder makkelijk opneembaar water is de beschikbare watervoorraad. Hoe groter deze
voorraad, hoe beter onregelmatigheden (bijvoorbeeld storingen) kunnen worden opgevangen, maar hoe minder er
gestuurd kan worden. Ook kan de zuurstofvoorziening van de wortels minder worden (Kipp & Wever, 1993).
De buffer wordt beïnvloed door het type substraat. Zo bepaald het poriënvolume hoeveel water het substraat
maximaal kan bevatten. De werkelijke hoeveelheid water die op een bepaald moment in een substraat aanwezig is
wordt bepaald door de bindingskrachten in het substraat en de zwaartekracht. De capillaire krachten zijn sterker
naarmate de poriën kleiner zijn. Dit water is voor de planten beschikbaar, zij het dat hoe kleiner de poriën hoe meer
moeite de plant moet doen om dit water op te nemen. Als een substraat droger wordt zal eerst het water uit de
grote poriën verdwijnen. Dit water is immers het makkelijkst beschikbaar.
De kracht waarmee het water in het substraat gebonden is, wordt de drukhoogte (h) genoemd. Het is een maat voor
de kracht die moet worden uitgeoefend om water ‘los’ van het substraat te krijgen. Uit een verzadigd substraat zal
het water uitzakken totdat de bindingskrachten het water tegen de zwaartekracht in kunnen vasthouden. Een grof
substraat zal na uitzakken veel minder water bevatten dan een fijn substraat. In grote poriën zijn de capillaire
krachten kleiner dan de zwaartekracht en het water zal uit het substraat lopen. Aan de onderkant van het substraat
is vrij water ofwel de waterspiegel: hier heerst verzadiging. Hoger in het substraat zijn meestal poriën met lucht
gevuld. Bij iedere hoogte in de pot of mat hoort in de evenwichtssituatie een eigen water- en luchtgehalte. Een
vuistregel is dat het luchtgehalte onderin het substraat minstens 10% moet zijn. Gemiddeld over de substraatdiepte
is het echter goed om uit te gaan van ca. 35% lucht. Uitgaande van deze percentages zou voor bijvoorbeeld
cocopeat de diepte uitkomen tussen de 7 cm (10% lucht) en 25 cm (35% lucht) (Fig. 1), afhankelijk van de grofheid.
Indien kokosvezels door het gruis worden gemengd, neemt het luchtgehalte sneller toe met de drukhoogte en kan
de teeltdiepte afnemen. Echter teeltlagen dunner dan 5 cm worden in het algemeen afgeraden, omdat dan
problemen ontstaan met de verdeling van nutriënten in de teeltlaag, met name met watergift onder vandaan (Blok,
2009). Voor de gemakkelijk wortelende Aster zou de dan zeer beperkte beschikbare ruimte voor het wortelpakket bij
een volgroeid gewas een beperkende factor kunnen worden vanwege verstikking.

10% lucht
35% lucht

Figuur 1.

Vochtkarakteristiek cocopeat; ρ = 82 kg m-3. Bron: Kipp & Wever, 1993.

Specifiek voor Aster is het effect van teeltdiepte nog niet direct onderzocht. Wel is bekend dat voor grondbewerking
een diepte van 25-30 cm voldoende voor Aster. Alleen indien de ondergrond een te dichte structuur heeft is diepere
grondbewerking noodzakelijk (Nijentap, 1991). Maar ook op ondiepere teeltlagen is Aster goed te telen. Het
systeem op steenwol zoals gebruikt begin jaren negentig bestaat uit matten van 100 bij 15 met een diepte van
7,5 cm. De planten staan in een ingehuld blok op de mat (Verdegaal, 1989). In een onderzoek met Aster op
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substraatbedden met veen, puimsteen en kleikorrels werd een substraatlaag van 10 cm diepte aangehouden zonder
dat dit beperkend leek voor de wortelgroei (Hoeven, 1995). De totale kolomhoogte bestond uit de hoogte van deze
substraatlaag van 10 cm plus de hoogte van de plug of perspot.

2.6

Wortelmedia

Een teeltsysteem moet de plant een aantal basismogelijkheden bieden:

opname van water

opname van voedingsstoffen

stevigheid om niet om te vallen
Er zijn veel verschillende wortelmedia. Bij de keuze voor een wortelmedium dient rekening gehouden te worden met
de wensen van de plant, maar ook met factoren die de uitvoerbaarheid beïnvloeden. Een aantal van deze factoren
van het wortelmedium in een teeltsysteem los van de grond, komen overeen met die van teelt in de grond, maar een
teeltsysteem los van de grond brengt ook andere vereisten aan het wortelmedium met zich mee. Deze worden
hieronder beschreven.

Volle grond
Aster wordt hoofdzakelijk in de grond geteeld en kan zowel op zavel, lichte klei, veen als zandgronden worden
geteeld. In de grondgebonden teelt worden de volgende eisen worden aan de bodem gesteld:

Goed bewortelbaar (ongestoord profiel)

Goede structuur

Goede ontwatering en constant grondwaterpeil gedurende het gehele jaar

Voldoende voedingsstoffen in de juiste verhouding

Een lage zoutconcentratie

Vrij van schadelijke ziekten en dierlijke parasieten (Nijentap, 1991).
Op veengronden vertonen de gewassen over het algemeen een snellere groei dan op kleigronden. Op veen kan het
gewas hierdoor vooral in de wintermaanden minder stevig zijn. Op zandgronden wordt aanbevolen om organisch
materiaal in de bovenlaag in te brengen, om het vochthoudend vermogen te verhogen en de uitspoeling van
meststoffen te verminderen. Op zandgrond vindt bijna geen capillaire opstijging plaats (Nijentap, 1991).

Substraten
Bepalende eigenschappen voor substraten zijn: het vochtgehalte, organische stofgehalte, dichtheid van de vaste
fase en de bulkdichtheid, water- en luchtverdeling, korrelgrootteverdeling, waterdoorlatendheid, warmte en
mechanische eigenschappen (indringingsweerstand). Naast stevigheid voor de plant biedt substraat een buffer voor
water, voedsel en pH-fluctuaties (Vermeulen, 2009).
Eisen die aan substraat gesteld kunnen worden zijn:

Goede beworteling mogelijk

Goede lucht/waterverhouding (35%)

Zuigkracht van het substraat in verhouding tot (plotseling) grote watervraag bij hoge instraling

Homogene waterverdeling (vooral voor stek)

Lange termijn gebruik: voorkomen inklinking

Stoombaar

Afvoerkosten en hoeveelheid afval indien geen hergebruik

Betrouwbaarheid in relatie tot risico’s van beperkte buffer
(Vermeulen, 2009)
Het type substraat en watergeefstrategie dienen zo op elkaar afgestemd te worden, dat een homogene watergift,
een goede water/lucht verhouding en voldoende verversing van voeding rond de wortels aanwezig is.
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Zo is voor waterige systemen zoals NFT, eb/vloed en wortelbesproeiing een zeer grof substraat nodig (kleikorrels,
grof perlite of substraatloos). De buffering in het systeem rust vooral op de watergift. Temperatuurschommelingen
kunnen in dit geval niet door het substraat opgevangen worden (Vermeulen, 2009).
In substraatsystemen draagt het substraat bij aan de homogene watergift. In eerder onderzoek is een optimum
gevonden van 35% lucht/water. Deze wordt bepaald door de watervasthoudendheid (de poriënverdeling) van het
substraat (Baas, 1995).
Experimenten met het gebruik van twee typen substraat in één systeem is meestal niet succesvol. Het verschil in
zuigspanning tussen substraten maakt dat het water meer zal ophopen in het substraat met de hoogste
zuigspanning. Een goede afwatering biedt meer uitkomst dan het variëren met substraten (Vermeulen, 2009).
Met een volgteelt is het belangrijk dat de fysische eigenschappen van het substraat hersteld kunnen worden.
Wortelophoping vormt hier vaak een knelpunt (Vermeulen, 2009). In Australië is een teler van Chrysant op veen,
welke goede ervaring heeft met het uitzeven van wortels zodat het veen hergebruikt kan worden (Vermeulen, 2009).

Veen
Veenmosveen blijkt in meerdere proeven met diverse gewassen een goed substraat voor systemen waar met
kleinere volumes gewerkt wordt, maar toch grote fluctuaties voorkomen (Vermeulen, 2009). Veenmosveen en
turfstrooisel zijn voorbeelden van weinig verteerd veen. Tuinturf is sterk verteerd veen. Veen bevat meestal veel
water. Het luchtgehalte is sterk afhankelijk van de fijnheid van het product. Als substraat wordt meestal een grof,
matig verteerd veen gekozen omdat dit een hoog lucht- en watergehalte combineert met een redelijke structuurstabiliteit. Bij toepassing als substraat is basisbemesting noodzakelijk. Bij meerjarige toepassing moet extra
aandacht besteed worden aan de bemesting met spoor-elementen omdat deze voor een deel worden vastgelegd
door het veen. Weinig verteerd veen legt weinig vast. Van nature heeft veen een pH tussen de 3,5 en 4 en zal
bekalkt moeten worden voor het kan worden toegepast. Bij veen kan in de tijd de deeltjesgrootte afnemen. Dit hangt
af van de mechanische bewerking en het bodemleven. In dunne substraatlagen dient het gehalte aan fijne delen
gering te zijn om een goede zuurstofvoorziening voor een langdurige teeltperiode te waarborgen. Stomen heeft
weinig invloed op de structuur en de fractieverdeling van veen. Veen is composteerbaar (Kipp & Wever, 1993).
Het bijmengen van perlite, kokosgruis of klei kunnen de wateropname-snelheid van een veenmengsel sterk verhogen
(RHP, 2002).

Steenwol
Steenwol bevat veel water en zeker in de bovenste laag, veel lucht. Onderin is steenwol juist zeer nat en bevat daar
dus weinig lucht. Steenwol kan veel water vasthouden (tot 95% volumefractie). Door de homogene en niet te fijne
poriënstructuur is dit water vrijwel geheel gemakkelijk beschikbaar voor gewassen. In het najaar kunnen matten
gemakkelijk te nat worden. In de zomer bestaat het gevaar voor te ver indrogen waarbij herbevochtiging van de
matten moeilijker wordt.
Het materiaal is inert, heeft een pH van 6 en een erg lage EC. Onder invloed van zuren kan steenwol in de loop van
de tijd veranderen van kwaliteit. De steenwolvezel lost namelijk op bij een lage pH (lager dan 4). Steenwol heeft geen
bufferende werking op voedingselementen. Steenwol is stoombaar en kan zolang de structuur nog stevig is,
hergebruikt worden (Kipp & Wever, 1993) (RHP, 2002).
Rond 1990 hebben verschillende telers op steenwol geteeld (Verdegaal, 1989). De Monte Cassino groeide goed en
de hergroei na terugknippen was boven verwachting. Op steenwol bleek dat het belangrijk is dat er in de zomer niet
te kort wordt teruggeknipt. De wortelhals kan dan indrogen waardoor het gewas ongelijker en later terugkomt. Bij
minder kort terugknippen komt het gewas sneller op, maar is het risico groter dat het gewas ongelijker terugkomt
met generatieve takken. In de grondteelt is het gebruikelijk om na het terugknippen de planten droog te houden. In
steenwol is het belangrijk om gewoon door te druppelen, is de ervaring van de telers. De ervaring is dat het gewas
op substraat sneller groeit, maar percentages konden niet worden genoemd. Ook minder geel blad werd als
voordeel genoemd, vanwege de lagere plantdichtheid en het plastic over de bodem is er meer licht en luchtdoorstroming en minder vocht tussen het gewas. Het voedingsschema en watervoorziening zijn waarschijnlijk nog wel te
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verbeteren. Gebreks- en overmaatverschijnselen komen relatief weinig voor in Aster of men herkend ze niet (Hoeven,
1989).

Kokos
Er zijn een aantal kokosproducten: kokosgruis (Cocopeat), kokosbrokjes en kokosvezel. Kokosgruis wordt voornamelijk geïmporteerd uit het Verre Oosten. Kokosgruis heeft een homogene structuur die niet te fijn en niet te grof
is. Het materiaal kan daardoor een luchtgehalte van 10-25% (volumefractie) bij -10 cm drukhoogte behouden.
Kokosgruis bevat veel water en weinig lucht. Kokosvezels bevatten juist weinig water en veel lucht. Omdat in de
vezels de fijne poriën ontbreken worden de vezels alleen in mengsels en niet puur als substraat toegepast. Het
water dat kokosgruis bindt, is in hoge mate gemakkelijk beschikbaar voor gewassen. Kokosgruis vertoont, speciaal
in vergelijking met veen, een zeer snelle herbevochtiging vanuit droge toestand. De structuur is stabiel te noemen.
Bij kokosgruis wordt een kleine hoeveelheid stikstof vastgelegd. Kokos heeft een pH van ongeveer 5 à 6. Een lichte
bekalking is noodzakelijk om de pH te bufferen. Kokosproducten zijn niet inert. Dit betekent dat zij reageren met
meststoffen. Zij hebben een hoog bufferingsvermogen voor voedingselementen. Onbewerkte kokos bevat veel
zouten, waaronder voornamelijk kalium- en natrium-chloride. In Nederland wordt het materiaal daarom bewerkt om
kalium en natrium van dit complex af te krijgen. In dit spoelproces worden de eenwaardig positief geladen ionen
kalium (K+) en natrium (Na+) op het adsorptiecomplex, vervangen voor de sterkere verbinding met tweewaardig
positief geladen ionen calcium (Ca2+) en magnesium (Mg2+). Door dit spoelproces uit te voeren voordat het als
substraat wordt toegepast, wordt voorkomen dat calcium uit de voedingsoplossing direct wordt vastgelegd,
waardoor het niet meer beschikbaar is voor de plant. Het gruis wordt dusdanig bewerkt dat het chemisch gezien
vergelijkbaar wordt met een potgrondmengsel (Kipp & Wever, 1993) (RHP, 2002).
In een onderzoek met Chrysant had veen de voorkeur t.o.v. kokos omdat tijdens de oogst de wortels makkelijker
loslaten in veen dan in kokos (Vermeulen, 2009).

2.7

Fysiogene afwijkingen

Een fysiogene afwijking in Aster is het ontstaan van bruin blad. Vanaf de tweede week van de korte dag treedt
onderin het gewas geelverkleuring van het oudste blad op. Deze bladvergeling gaat geleidelijk over in bladafsterving.
Er zijn twee verschijningsvormen te noemen. De eerste is afsterving van de bladpunten. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door wortelafsterving in het afrijpingsproces. De tweede is bruin blad. Oorzaken die genoemd worden
zijn het uitgangsmateriaal, gewaslengte, plantbelasting (aantal scheuten per plant), klimaat onderin gewas
(verstikking) en watergift in de korte dag (Nijentap, 1991). Met name deze laatste twee oorzaken worden beter
beïnvloedbaar met teelt op substraat.

2.8

Plantpathogenen

Agrobacterium
De bacterie Agrobacterium tumefaciens veroorzaakt wortelknobbels in Aster. Deze bacterie kan de plant binnendringen via wondjes. Op deze plaats wordt een tumor gevormd en raakt de plant misvormd en treden groeiremmingen op. Vooral tijdens de vermeerdering van Aster vormt deze bacterie een risico. Moerplanten kunnen binnen vier
weken na de aanvang van de stekproducten al wortelknobbels vertonen en deze planten zijn niet meer geschikt voor
stekproductie (Wubben & Van der Wolf, 2006). Wanneer er geen wondjes op de plant aanwezig zijn, is de kans op
aantasting kleiner. Aantasting treedt alleen zichtbaar op wanneer er een verse wond aanwezig is, zoals bij het
snijden van stek of als gevolg van beschadiging. Op plantmateriaal afkomstig van weefselweek werd in dit onderzoek
in geen geval aantasting van gevonden (Wubben, 2003).
De bacterie A. tumefaciens kan gemakkelijk overleven in grond en waarschijnlijk ook in water. Aantasting van de
plant door de bacterie is alleen effectief te bestrijden wanneer deze bacterie bestreden wordt voordat deze de plant
kan besmetten (preventief). Bedrijfshygiëne is hierin dus belangrijk (Wubben, 2003). Voorbeelden van
besmettingsbronnen in de vermeerdering zijn stekmesjes, bewortelde stek en voedings- en retourwater. Ontsmetting
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van mesjes, waterleidingnet en recirculatie water is hiervoor nodig. Ook hergebruik van librabakken en steenwol van
moerplanten kan voor besmetting zorgen. Ontsmetting van het teeltsysteem bij teeltwisseling is daarom absoluut
noodzakelijk (Wubben, 2003). Ook grond op de paden tussen de bedden is een potentiële besmettingsbron.
Agrobacterium wordt gedood bij een temperatuur van rond de 50°C, gedurende 30 minuten. Stomen is een
methode om Agrobacterium te verminderen, maar is niet afdoende. De bacterie kan overleven op levend organisch
materiaal in diepere grondlagen (Nijentap, 1991).

Rhizoctonia solani
Het risico op een aantasting van deze schimmel in Aster is met name bij stekplantingen in de zomer. Vooral zachte
planten en een broeierig klimaat zijn gunstige factoren voor deze schimmel. Indien in de grondteelt problemen
bestaan met deze schimmel wordt aangeraden om een grote in plaats van meerdere kleine gietbeurten te geven.
Ook goed stomen is belangrijk. Rhizoctonia wordt gedood bij een temperatuur van rond de 50°C, gedurende 30
minuten (Nijentap, 1991). In substraatteelt is het verminderen van het aantal gietbeurten niet aan te bevelen omdat
dan watertekort kan ontstaan. In substraatteelt wordt een broeierig klimaat echter al grotendeels ondervangen door
de vermindering van evaporatie vanuit de bodem. Ook gaat bij watergift met bijvoorbeeld druppelaars het vocht snel
de bodem in en komt er weinig vocht tussen het gewas.
Andere plantpathogenen in Aster zijn echte meeldauw, valse meeldauw, trips, mineervlieg, witte vlieg, mijt en
wortelduizendpoot. Wortelduizendpoot geeft vooral zichtbare schade bij het opstarten van de teelt in de winter. Bij
geringe watergift in de grondteelt, verplaatsen de wortelduizendpoten zich naar diepere grondlagen: 60 cm of
dieper. Wanneer de watergift toeneemt en de wortelvorming op gang komt, treedt pleksgewijs groeiremming op
(Nijentap, 1991).

2.9

Watergift

De wateropname door de plant bestaat uit het benodigde water voor verdamping enerzijds en voor groei (gewichtsen volumetoename van plantedelen) anderzijds. Daarnaast is extra water benodigd voor doorspoeling, aangieten,
sproeien, beregenen etc. Voor het waterverbruik van een gewas is vooral de bedekking met blad maatgevend,
anders gezegd de lichtonderschepping door het gewas, de zogenaamde leaf area index in m2 blad/m2 grondoppervlak. Een principieel verschil tussen grond- en substraatteelt is de afwezigheid van evaporatie (verdamping van de
grond zelf) bij substraatteelt. Bij een volgroeid gewas mag worden aangenomen dat de bijdrage van grondverdamping verwaarloosbaar is. Als vuistregel geldt dat bij een LAI van 3 of hoger er sprake is van volledige lichtonderschepping. Voor gewassen met een lange teeltduur (> 6 mnd) zal gelden dat de periode dat evaporatie een
substantiële bijdrage levert, gering is t.o.v. het totale waterverbruik. Bij korte teelten kan dit wellicht een belangrijk
verschil geven t.o.v. substraatteelt. Echter korte teelten kennen meestal een grote plantdichtheid, waardoor de LAI
snel een waarde >3 bereikt (Voogt, 2003).
Bij Aster wordt afhankelijk van het gewasstadium, in de gebruikelijke grondteelt zowel boven- als onderdoor water
gegeven. Na het planten en in de vegetatieve groei is een uniforme watergift gewenst voor een gelijkmatige gewasgroei. In deze teeltfase wordt met de regenleiding bovendoor water gegeven. In de korte dag wordt overgeschakeld
op onderdoor water geven. Dit omdat een volgroeid gewas langzaam droogt (Nijentap, 1991).
De hoeveelheid water is sterk afhankelijk van het jaargetijde, de groei van het gewas en de grondsoort. Aster groeit
gemakkelijk bij een ruime watergift (Nijentap, 1991). Het waterverbruik van Aster is geschat op ca. 830 l m-2 jaar-1
(zonder assimilatiebelichting). In vergelijking met andere sierteeltgewassen, is dit vrij hoog (Voogt, 2003). De
verdamping van verschillende gewassen ligt dicht bij elkaar. Per 1000 J/cm2 is de verdamping ca. 2 l/m2 (Voogt,
2004). Op een zonnige dag komt dit bij een volgroeid gewas op ca. 6 l/m2dag-1 maximaal (Blok, 2009).
De manier van water geven is sterk afhankelijk van het teeltsysteem en het substraattype. Hieronder volgt een
overzicht van de watergift methoden in de diverse onderzoeken met Aster op substraat (Tabel 3 en 4). De frequentie
van watergift is afhankelijk van het teeltsysteem, het type substraat en de instraling. Teeltsystemen met een kleine
buffer hebben een hogere frequentie dan teeltsystemen met een grote buffer. Substraten die water lang vasthouden
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(bijv. veen) hebben een lagere frequentie dan substraten met een hoge doorspoeling (bijv. kleikorrels). Bij de lengte
van de beurt dient rekening gehouden te worden met de zuiverheid van het systeem. Ongelijkheid in watergift tussen
druppelpunten wordt verhoogd naarmate de beurten korter zijn.

Tabel 3.

Overzicht watergift methoden onderzoek Hoeven (1995). Plantdata eind augustus en begin februari.

Teeltsysteem

Plantmateriaal

Substraat

Watergift

Wortelbesproeiing (planten
hangen in deksels met
gaatjes)

Pluggen

Substraatloos

Eb/vloed met deksels of
kleikorrels
Voedingsfilm
Substraatbedden met
inlineslangen

Pluggen

Substraatloos

Perspot
Perspotten

Substraatloos
10 cm diep
puimsteen

Substraatbedden met
inlineslangen

Perspotten

10 cm diep veen

Substraatbedden met
inlineslangen

Perspotten

10 cm diep
kleikorrels

Sproeiduur 10 sec per sproeibeurt
Frequentie lichtafhankelijk: bij donker weer en ’s
nachts per 15 minuten, bij zonnig weer per 5
minuten
Frequentie: bij donker weer en ’s nachts 1x per
uur en bij extreem zonnig weer 1x per 30 min.
In de nacht 5 min/uur en overdag 5 min/half uur
Per druppelbeurt 2 liter per m bed van 1,15
breed. Overdag 3 min/ 2-4 uur (lichtafh). Nacht
om 24:00 3 min
Per druppelbeurt 2 liter per m bed van 1,15
breed. Overdag 3 min/ 4-24 uur (lichtafh) Nacht
om 24:00 3 min.
Per druppelbeurt 2 liter per m bed van 1,15
breed. Overdag 3 min/ 1-2 uur (lichtafh) Nacht
om 24:00 3 min.

Bron: Hoeven, 1995.

Tabel 4.

Overzicht watergift methoden onderzoek Arendsen (1997). Plantdata eind augustus, begin februari en
begin mei.
substraat

Watersysteem1

Watergift

A Foliebed en
Gelijmde
‘Aalsmeerse bakken’ veenpluggen

Deksels met gaten

Eb/vloed

B Foliebed

Perspot

Kleikorrels (4-8 mm
ongebroken, 4 cm hoog)

Eb/vloed

C en D Foliebed

Perspot

Puimsteen (2-4 mm; 9 cm Inline druppelslangen
hoog) Duits flugzand (0-8
mm, gewassen, 9 cm hoog

Rusttijd overdag
0,5 – 1 uur,
’s nachts 1 uur.
Lichtsom 100 J
Rusttijd overdag
1 – 1,5 uur,
’s nachts 1,5 uur.
Lichtsom 125 J
Rusttijd overdag
0,5 – 3 uur,
’s nachts 1 beurt.
Lichtsom 300 J

Teeltsysteem

Plantmateriaal

Bron: Arendsen, 1997.
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2.10

Bemesting

Aster is zoutgevoelig en neemt natrium niet of nauwelijks op. Een oplopend natrium gehalte verhoogt de EC van de
grond en het gietwater onnodig. Dit beperkt de mestgift van essentiële voedingselementen. Een hoog zoutgehalte
bemoeilijkt vooral de weggroei. Bij de start van de teelt mag de EC daarom niet te hoog zijn (0.8-1.0). In de
vegetatieve groei neemt het gewas gemakkelijk stikstof en calcium op. In de korte dag is de kalibehoefte groot
(Nijentap, 1991). Tijdens de vegetatieve groei wordt daarom veel kalksalpeter gegeven en tijdens de korte dag meer
kalisalpeter. Naast daglengte speelt ook voeding een belangrijke rol in de overgang van vegetatief naar generatief
(Verdegaal, 1989). In onderzoek van Bloemhard bleek dat Aster ook tijdens de lange dag behandeling veel kali
opneemt (Bloemhard, 1992). Uit gewasanalyses van dit onderzoek blijkt dat meer kalium dan calcium wordt
opgenomen. Ook het boriumgehalte in het blad was hoog, wat kan betekenen dat Aster in vergelijking tot andere
gewassen veel borium nodig heeft. In de grondteelt met beregening met slootwater, is meestal van nature
voldoende borium aanwezig. In 1993 is een NaCl trappenproef met Aster ‘Monte Cassino’ uitgevoerd. Hieruit bleek
dat een natriumgehalte van 10 mmol/l in de voedingsoplossing in de eerste snee geen productieverlies gaf, maar
wel een sterk verminderde hergroei. Als een Na-gehalte van 5 mmol/l in de voedingsoplossing wordt geaccepteerd,
treedt geen verdere accumulatie op als het Na in het bijvulwater niet hoger wordt dan ongeveer 0,3 mmol/l (6% van
5 mmol). Dit is alleen te realiseren met goed gietwater (regenwater) (Nijssen, 1993).
In 1996 is onderzoek uitgevoerd met de teelt van Aster op grote polyester bakken (1,6*0.8*0.4m) met zes ECtrappen van 1,3 tot 5 mS/cm (Bos, 1996). De teeltlaag bestond uit 5 cm parelgrind op de bodem met daarop
15 cm zand of steenwolgranulaat (75% wateropneembaar en 25% -afstotend). Water werd via de regenleiding
toegediend en hergebruikt. Een december planting van harttakteelt en de vervolgteelt ‘ Monte Cassino’ is getest.
De opkweek was in steenwolpluggen. De plantdichtheid van de harttakteelt was 37,5 planten/m2 en de vervolgteelt
18,8 planten/m2 met vier scheuten per plant. De behandeling met de laagste doseer EC had de hoogste takgewichten. Bij de harttakteelt was dit een EC van 1,3 mS/cm en bij de vervolgteelt een EC van 1,1 mS/cm. In mei
was het plantgewicht op zand hoger dan op steenwolgranulaat. Na de teelt werd bij zand wel enige uitval geconstateerd. Uit dit onderzoek is aan de hand van gewasanalyses berekend wat de opnameconcentraties aan hoofdelementen zijn per liter water (Tabel 5).

Tabel 5.

Nutriëntenopname ‘Monte Cassino’ 1
Harttakteelt

Opname- EC (mS/cm)
NH4 (mmol/l)
K
Na
Ca
Mg
NO3
Cl
SO4
P
1

0.61
0.80
2.34
0.01
0.61
0.16
3.66
0.34
0.18
0.33

Vervolgteelt
0.53
0.67
1.90
0.02
0.50
0.18
3.25
0.16
0.17
0.20

Gemiddeld over zand en steenwolgranulaat. Bron: Bos, 1996.

In onderzoek van (Sonneveld, 2000) met Astercultivar ‘ Monte Cassino’ gaf een EC van 4.2 geen productieverlies in
de eerste teelt van Aster, maar werd de hergroei vervolgens wel zeer geremd door de hoge EC in het wortelmilieu.
Dit was vooral het geval indien de EC was verhoogd met NaCl. Dit onderzoek vond plaats in kleine bakken op goten
met eb/vloed met perlite en steenwol.
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In Tabel 6 zijn de streefwaarden in het wortelmilieu weergegeven en in Tabel 7 de standaardvoedingsoplossing.
Uitgangspunt is dat het substraat zelf weinig of geen voedingsstoffen afgeeft of vastlegt. Als dit wel het geval is,
moet daarvoor gecorrigeerd worden. Veen kan bijvoorbeeld bemest zijn met hoofd- en sporenelementen. Kokos kan
Ca vastleggen. Verder kan de pH-regeling voor een bepaald substraat de nodige aanpassing vergen (Kreij, 1997).

Tabel 6.

Streefwaarden in het wortelmilieu en de grenzen.

Bepaling

Streefcijfer

Grenzen

EC (mS/cm)
pH
NH4 (mmol/l)
K
Na
Ca
Mg
NO3
Cl
SO4
HCO3
P

2.2
5.5
0.1
7.0
<4.0
5.0
2.25
14.0
<4.0
3.0
<1.0
0.9

1.5
5
0
4.6
0.1
3.3
1.5
9.2
0.1
2
0.1
0.6

3.3
6
0.5
9.3
4.0
6.7
3.0
18.6
4.0
4
1.0
1.2

Fe (µmol/l)
Mn
Zn
B
Cu
Mo

20
3
5
50
1
0.5

10
1.2
2.5
25
0.5
0.3

30
4.5
7.5
75
1.5
0.8

Bron: Kreij, 1997 #20.
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Tabel 7.

Standaard voedingsoplossing voor gesloten teelt en de druppeloplossing.

Elementen

Standaard voedingsoplossing

EC (mS/cm)
NH4 (mmol/l)
K
Ca
Mg
NO3
SO4
P

Druppeloplossing

1.1
0.75
3.9
1.625
0.6
7.0
0.7
0.7

Fe (µmol/l)
Mn
Zn
B
Cu
Mo

1.8
1.0
6.25
3.75
1.0
13.0
1.25
1.25

20
5
3
15
0.5
0.5

25
10
4
25
0.75
0.5

Bron: Kreij, 1997 #20.

Tijdens de teelt wijzigt de behoefte aan voedingselementen van het gewas voortdurend. Bij gesloten systemen moet
hier rekening mee worden gehouden. Bij het verzadigen van (nieuw) substraat aan het begin van de teelt moet de
voedingsoplossing een andere samenstelling hebben dan standaard. Dit is het geval voor Ca, Mg en SO4. Ook de EC
moet hoger zijn dan bij de standaard voedingsoplossing. Deze aanpassingen per stadium zijn weergegeven in
Tabel 8 (Kreij, 1997).

Tabel 8.

Aanpassingen in de voedingsoplossing afhankelijk van teeltstadium.
NH4

K

Ca

Mg

NO3

SO4

H2PO4

mmol/l
Natmaken nieuw substraat
bij aanvang teelt
Start van de teelt,
eerste 8-10 weken
Opkomen van een snede,
maximaal 3 weken aanhouden

Bron: Kreij, 1997 #20.

-0.75

-1.0

+0.5

-1.0

+0.5

+1.0

+0.375

B

Fe

µmol/l
-0.75

+1.0

+0.5

-0.25

+10

+5
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2.11

Jaarrondteelt Aster

In de winter is door het gebrek aan voldoende natuurlijke instraling, de bloembezetting bij Aster beperkt. Er worden
hierdoor te weinig suikers aangemaakt voor het laten uitgroeien van de geïnduceerde meristemen. Deze worden dan
geaborteerd. Door middel van assimilatiebelichting kan de kwaliteit van Aster in de winterteelt worden verbeterd.
Naast de lichtintensiteit is ook de daglengte van invloed op de bloembezetting. De inductie en aanleg verloopt
sneller naarmate de dagen korter worden. De apicale dominantie van de hoofdknop wordt opgeheven onder korte
dag. Uit onderzoek blijkt dat bij een daglengte van 11 uur deze doorbreking sneller gaat dan bij 13 uur daglengte. In
de wintermaanden en het vroege voorjaar kan de bloembezetting worden verbeterd door in de eerste weken van de
korte-dagperiode de dag te verlengen tot 13,5 uur met assimilatiebelichting. De bloeivertraging hierdoor is klein,
vooral als na vier weken in de korte dag de daglengte wordt teruggebracht van 13,5 naar 11 of 12 uur (Durieux and
Blacquiere, 1997). Uit een belichtingsonderzoek blijkt dat assimilatiebelichting met een niveau van 6000 lux in de
vegetatieve periode van de groei van Aster een hoger versgewicht geeft, met name bij 20 en 24 uur belichten. De
takgewichten waren in betreffend onderzoek over het algemeen niet hoog en varieerden per cultivar. De kwaliteit
was voldoende (Heij, 2004).
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3

Interviews ervaringsdeskundigen Aster

In de jaren negentig hebben een aantal praktijkbedrijven Aster geteeld op substraat. Dit waren steenwol, veen en
cocopeat. In dit hoofdstuk worden van vier van deze telers de ervaringen en adviezen beschreven. Deze bedrijven
telen al meerdere jaren geen asters meer. Hoofdreden hiervoor is dat Aster een periode prijstechnisch minder
interessant is geweest dan andere gewassen.

3.1

Teeltsysteem

De toegepaste teeltsystemen varieerden per bedrijf. Ook het formaat van de bakken of matten en de plantdichtheid
varieerde per bedrijf. Deze zijn weergegeven in Tabel 9. Het aantal takken dat werd aangehouden lag rond de
50 takken/m2. Als uitgangsmateriaal werd beworteld stek gebruikt. Het wortelmedium varieerde per bedrijf.
Het hing van de cultivar af hoe deze op substraat te telen is. Monte Cassino groeide in vergelijking met andere
cultivars veel in de breedte. Hierdoor hoefde de lengtegroei minder snel geremd te worden, maar ontstonden wel
eerder bladproblemen (D).

Tabel 9.

Overzicht teeltsystemen praktijkbedrijven Aster.

Substraat

L*b*h

Plantdichtheid

Uitgangsmateriaal

Jaarrond

Veen (middelgrof)
(A)
Steenwol
(rozenmatten) (D)
Cocopeat (B)

Bak laten maken
50*18*9 cm
matten
120*10*10 cm
Halve librabak

8 planten per bak

Beworteld ongetopt
perspotjes
Beworteld in steenwolpotjes van 5 cm
Beworteld

jaarrond

Cocopeat (C)

Bak 100*10*
10 cm

3.2

10 planten/mat in
verband
40-50 planten/m2
opkweek. Daarna 10/m2
50 takken/m2 (zomer
meer, winter minder)

Beworteld in pluggen

Tot dec.
5 à 6 sneeën/jaar
jaarrond
(winter 2800 lux)

Wortelmedia

Veenmosveen
De productie van de teelt op veenmosveen was goed. De kwaliteit van de Asters was ook goed, maar werd
grotendeels bepaald door de mate van dunnen. De uniformiteit van de hergroei was ook goed en vergelijkbaar met
teelt in de grond. In de winter was de groei wel trager dan in de zomer. In de zomer na de oogst was een kwetsbare
periode. De druppelslangen werden warm omdat er geen gewas meer boven stond. Hierdoor werd relatief warm
water gegeven, waardoor ook de bodemtemperatuur steeg. Dit vergrootte de kans op schimmels zoals Pythium.
Met bovendoor gieten had waarschijnlijk kouder water gegeven kunnen worden. In juli en augustus was er wel meer
uitval in de hergroei. De ziekten en plagen waren chemisch goed onder controle te houden.
Nadeel van veen was dat het na een half jaar al inklonk waardoor de structuur minder werd. Ook varieerde de
structuur per partij. Kokos had deze nadelen niet. Het was ook gemakkelijker uit te spelen en grover dan veen.
In het algemeen was het belangrijk om de voedingscijfers per planting in de gaten te houden. Te zout gaf een
moeilijke start. Na de teelt doorspoelen met de druppelaars was moeilijk. Ervaring is dat handmatig met de broeikop
sproeien na de oogst een betere doorspoeling gaf bij veen. Hiermee konden de verschillen in vochtgehalte die
tijdens de teelt waren ontstaan tussen de bakken gelijkgetrokken worden.
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De pH liep makkelijk op gedurende de teelt. Na enige ervaring werd besloten meer ammoniumnitraat in plaats van
kalksalpeter te gaan geven. pH boven de 7 kostte groei (A).

Steenwol
Het eerste jaar ging de teelt met twee teeltrondes goed. De productie was sneller en de uniformiteit was
vergelijkbaar met de grondteelt. Het tweede jaar was er veel uitval. De matten waren te nat waardoor het substraat
niet luchtig genoeg was. Ook werden de matten ondanks het witte plastic te warm door de instraling als het gewas
teruggeknipt was, waardoor verbroeiing ontstond. Als te diep werd teruggeknipt ontstonden problemen met
Pythium. Aan het einde van de teelt steeg de EC naar 4. Matten omdraaien voor de volgende teelt had als voordeel
dat de hoge EC bovenin de mat dan verplaatst werd naar onderin de mat (D). Dit moet wel gezien worden als een
noodgreep. Het is beter om die toestand te voorkomen (Blok, 2009). Nadeel van steenwol was dat het meer afval
geeft bij de teeltwisseling (D).

Cocopeat
Productie en kwaliteit van Aster op kokos is goed (B en C). Na een jaar werd van teelt gewisseld. Het substraat zat
dan vol wortels (C). Ook waren er op kokos minder bladproblemen (D). Bij de teeltwisseling werd nieuw substraat
gebruikt en werden de bakken ontsmet (B en C). Uit de winter vandaan was de kwaliteit minder dan aan het begin
van de winter. De uniformiteit van de hergroei was vergelijkbaar met in de grond. Op kokos was de pH minder laag
waardoor deze eerder hersteld na het einde van de teelt (C). Bijkomend voordeel van kokos waren de lage afvalverwerkingskosten (D).
Als B weer Asters op substraat zou telen zou dat zijn in 3 liter potten met kokos en druppelaars. Deze buffer is
voldoende en transportabel. 1 a 2 pluggen per pot en 5 a 6 planten per m2 met 50 takken/m2.
Als C weer Asters op substraat zou telen, zou dat zijn in zakken of bakken met om de 10 cm een plant voor de
luchtstroming. Vier planten in een pot zou een vreemde verdeling geven.

3.3

Watergift

Alle geïnterviewde bedrijven werkten met druppelaars. Alleen bij veenmosveen werd de eerste zes weken van de
teelt ook bovenlangs water gegeven voor de homogeniteit. In deze fase stonden de bakken tegen elkaar aan en
werden na zes weken uitgezet. De watergift werd gestuurd op instraling en was afhankelijk van het plantstadium. Er
werden gemiddeld tot rond de 10 beurten per dag gegeven. Het percentage drain varieerde van weinig tot 60% en
lag gemiddeld rond de 30%. Op twee van de vier bedrijven werd gerecirculeerd. Een van hen deed dit met ontsmetting en de ander zonder ontsmetting van het drainwater. Beiden ondervonden geen opvallende problemen met
bodempathogenen.
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Tabel 10.

Overzicht methode watergift praktijkbedrijven.

Substraat

Watersysteem

Watergift

% Drain

Recirculatie Ontsmetting

Veen
(middelgrof)

Op instraling en plantstadium
1x/30-60 minuten

30%

Geen

n.v.t.

Beetje

Geen

n.v.t.

Cocopeat (B) Druppelaars

Tot 10/dag
1l/500J net als Chrysant.
Generatieve fase meer dan in
vegetatieve fase. Na terugknippen
wordt snel teveel water gegeven
10-12 beurten

Cocopeat (C) Druppelaars

Op instraling

Druppelaars en
eerste 6wk
bovenlangs
Steenwol (D) Druppelaars

3.4

30-60%
Ja
afhankelijk van
instraling
40% veel water Ja
om mat koel te
houden

Ja

Geen. Goed
doorspoelen

Bemesting

De EC van het gietwater werd gedurende de teelt verhoogd van ca. 1 naar ca. 2.5. In het medium liep de EC naar
het einde van de teelt op. De pH was 5 à 6.

Substraat

EC gietwater

EC medium

pH medium

Voorbemesting

Veen (middelgrof)

Gedurende de teelt van 1,8
naar 2,4
Gedurende de teelt van
1 naar 2-2,5. Einde van de
teelt met schoon water
doorspoelen
2
Veg, 1,7, gen 3

1,5 – 2

Liep makkelijk op
tot 6,5
5.8

Standaard voorbemesting
veen
geen

2
1.7, liep op tot
3.5

5.5
5.5 à 6 niet te
hoog

geen
geen

Steenwol (D)

Cocopeat (B)
Cocopeat (C)
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3.5

Arbeid

Door de snellere groei hadden twee van de vier telers meer dunwerk (C en D). Door de goede groei liepen de
stompjes snel weer uit. Ook het nalopen van verstopte druppelaars kostte arbeid. Onderhoud was bij teelt op
substraat belangrijk (C). De teeltwisseling werd in de grondteelt als eenvoudiger ervaren. Bij de teelt op veen in
bakken werd het dunnen op substraat als makkelijker ervaren, omdat de planten door de bakken hoger stonden,
waardoor zittend op een karretje gedund kon worden.
N.B. Tegenwoordig zijn de technieken van watergift sterkt verbeterd. Het nalopen van verstopte druppelaars zal nu
minder arbeid kosten dan in de jaren negentig.

3.6

Overige adviezen ervaringsdeskundigen Aster

Een van de telers noemt het belangrijk om van te voren een goede berekening te maken of jaarrond teelt van Aster
op substraat rendabel is. Dit is sterk afhankelijk van de prijsvorming in de winter. Ook is het belangrijk om te bepalen
naar welke kleuren vraag is in de winter. Ook de ontwikkeling van de import is hierin belangrijk, bijvoorbeeld vanuit
Duitsland.
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4

Ervaring andere gewassen

Chrysant (MobyFlowers)
Recent is een uitgebreide studie uitgevoerd naar Chrysant los van de grond. Hierbij is specifiek aandacht besteed
aan de case MobyFlowers (Vermeulen, 2009). Er komt naar voren dat de grote uitdagingen voor Chrysant op
substraat zitten in het beheersen van Pythium, de oogstgelijkheid, het herstel van fysische eigenschappen van het
substraat voor de volgteelt en het rendement. MobiFlowers is een systeem waarbij de beworteling op fijn substraat
plaatsvindt en deze plug of perspot vervolgens op smalle goten worden geplaatst. In deze goten bevind zich
substraat of NFT. Dit systeem is onderzocht met het gewas Chrysant. Er bleken groeiverschillen te ontstaan in de
lengterichting van de goot (8 meter lang) en met name in de zomer was er uitval door Pythium. Dit is te verklaren
door te veel irrigatie en daarmee een te hoog vochtgehalte in het substraat. Dit bleek uit plaatseffecten waarbij van
de inlaat naar de afvoer toe een hoger watergehalte werd gemeten en een toename van uitval. Een voortdurend
hoge substraatvochtigheid aan het begin van de teelt vertraagd de beworteling met 100-200% en leidt op de meest
vochtige plekken tot stengelrot en later Pythium. Ook werd een afname in EC gevonden van inlaat naar afvoer in het
substraat (van 1,3 naar 0,1 dS.m-1). Deze getallen zijn sterk afhankelijk van de tijd na stekken, de verdamping van de
stek en substraat samen, de helling van de goten en de hoeveelheid mist. De EC via onderdoor watergift verhogen in
een verzadigd substraat is moeizaam omdat een verzadigd substraat geen nieuwe oplossing op kan nemen. Het is
van belang om voldoende registraties uit te voeren om de watergiftstrategie te kunnen monitoren (substraat-EC,
substraat-watergehalte, kastemperatuur en luchtvochtigheid) (Blok, 2009).
In de fase van beworteling van het stek is het van belang om een hoge RV aan te houden. Dit voorkomt dat de plant
meer verdampt dan deze op kan nemen, zonder dat de plant inactief wordt. In Chrysant wordt in deze fase een RV
van 80-90% aangeraden. Er wordt gezocht naar een balans tussen het substraatvolume en de betrouwbaarheid van
het systeem. Een klein volume geeft in het algemeen lagere substraatkosten en een snellere stuurbaarheid, maar
ook een lagere buffer. Een grotere buffer verkleint het negatieve effect van fluctuaties en storingen in watergift of
bemesting en brengt daarmee minder risico met zich mee. Ervaring bij Chrysant is dat bij een klein volume de
substraattemperatuur snel de ruimtetemperatuur volgt. Hierdoor wordt het risico van de warmteminnende Pythium
groter. Bij wortelsterfte komen stoffen vrij die Pythium aantrekken. Bij sterke koude-temperatuurschokken (5°C
verschil) komen bij bepaalde Pythiumsoorten veel zwemsporen vrij. Een dergelijke temperatuurschok kan zich
voordoen tijdens de watergift.
Bij de overgang van lange naar korte dag stierven wortels alleen af onder hoge temperatuur omstandigheden en de
aantasting beperkte zich tot de laatste posities in de goot waar het watergehalte hoog was.
Tijdens een proefje met Aster in de gootjes van het Mobysant systeem, bleken deze dicht te groeien met wortels
vanwege de sterke wortelgroei van Aster in vergelijking met Chrysant. Hier dient met de keuze van een volume
rekening gehouden te worden.

Lelie
Oriental lelies worden op substraat geteeld omdat er in de grondteelt vaak problemen waren met pH en bodemziekten. De geïnterviewde lelieteler teelt op standaard leliekratten (40x60 cm) met potgrond. Iedere teelt wordt
nieuwe potgrond gebruikt. Ook zijn er telers die het substraat vermalen, stomen en hergebruiken. De keuze voor
nieuwe potgrond van deze teler is gebaseerd op de ervaring dat de takken op verse grond zwaarder zijn dan op
hergebruikte grond. De plant groeit wel weelderiger op verse grond. Dit wordt ondervangen door beperkte stikstofgift. Een goede balans in de bemesting is belangrijk. In het begin van de teelt zijn veel bodemanalyses uitgevoerd
om tot het juiste bemestingsschema te komen. Recent is dit weer opgepakt om verder te verbeteren.
Watergift is met de sproeier bovendoor vanwege de goede verdeling. Nadeel is dat het klimaat hierdoor ’s winters
vochtiger is dan gewenst. Twaalf jaar geleden heeft de teler ervaring opgedaan met druppelaars, maar hierdoor
sloeg de potgrond te dicht. Ook was er een verschil in druk over het bed heen, waardoor de watergift ongelijkmatig
werd. Waarschijnlijk zijn de systemen nu wel verbeterd. Vanwege het mobiele systeem om de kratten te stapelen en
uit te zetten is onderdoor watergift nu praktisch niet haalbaar. Recent is de teler de kisten 9 cm uit elkaar gaan
plaatsen in plaats van tegen elkaar aan en een bol meer per kist gaan planten. Hierdoor is per m2 ca. 17% minder
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potgrond nodig, zonder dat het ten koste gaat van de plantverdeling. Hiermee is kostenbesparing gerealiseerd
zonder dat dit ten koste is gegaan van de productie en kwaliteit. De verkleining van de buffer per plant die hierdoor
plaats vindt, is in dit systeem gering omdat de buffer nog steeds vrij ruim is en de diepte van de leliekratten niet
veranderd is.

Potplanten
Bij een gotensysteem met bewegende goten liggen de risico’s met name in watergift, verspreiding van schimmelziektes en het omvallen van planten (Van Noort, 2009). Bij de watergift is het van belang dat de planten aan het
einde van de goot ook voldoende water en nutriënten krijgen. Door afschot in de goot kunnen planten ongelijk van
water en voeding worden voorzien en ook de zuigkracht verschilt tussen inlaat en uitlaat. Het watergehalte in het
substraat is hierdoor positieafhankelijk. De grootte van de gietbeurt en de vorm en lengte van de goot en de pot
spelen hierin een belangrijke rol. Zo moet de pot een platte bodem hebben zodat er contact is tussen de bodem en
de goot, zodat water opgezogen kan worden. Het gotensysteem is inmiddels al dusver ontwikkeld en in de praktijk
toegepast dat dit in de potplanten goed werkt. Mechanische stress door regelmatig bewegende goten valt meestal
wel mee. Alleen dagelijks vegen kan bij sommige potplanten groeiremming geven (Van Adrichem, 2009).
Verspreiding van schimmelziektes betreft met name de schimmels die zich in vrij water bewegen zoals Pythium en
Phythopthora (Van Noort, 2009). Het omvallen van planten kan voorkomen worden door een voldoende groot
opstaand randje in de goot, een niet te smalle pot en het gebruik van steunmateriaal. Touwtjes langs beide zijden
van de goot kan hier voldoende voor zijn. Een alternatief is het gebruik van draadmateriaal welke in veel vormen op
de markt verkrijgbaar zijn (Van Adrichem, 2009).
Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met de manier van oogsten, zodat hier geen hinder van wordt
ondervonden.
Naar aanleiding van de onderzoeken naar een teeltsysteem voor chrysant uit de grond is door Blok en Vermeulen
een ontwerpsysteem opgezet. Hierin wordt een stappenplan gevolgd om tot een teeltsysteem te komen. De eerste
stap hierin is het bepalen van het doel van het teeltsysteem. Hierna wordt bepaald aan welke eisen het teeltsysteem
moet voldoen. Hierna worden systemen bedacht die aan deze eisen kunnen voldoen. Vervolgens worden de eigenschappen van de systemen gekwantificeerd en wordt bepaald of deze hiermee aan de systeemeisen kunnen
voldoen. Voor iedere eis wordt een score gegeven. Door deze met een weegfactor te vermenigvuldigen wordt
bepalen alle eisen bij elkaar de uiteindelijke score van een systeem. Alvorens een selectie van systemen wordt
gemaakt, wordt nog onderzocht in hoeverre de aspecten die slecht scoren verbeterd kunnen worden binnen een
systeem. Na een selectie van de systemen met de meeste potentie worden deze op kleine schaal getest en
geoptimaliseerd. Het voordeel van toepassing van dit systeem is dat het veel voorkomende fouten kan voorkomen
en er optimaal gebruik gemaakt kan worden van gekwantificeerde verbanden tussen eigenschappen als volume,
hoogte en afschot en productie (Blok, 2009).
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5

SWOT-analyse

Op basis van de gevonden informatie over de teelt van Aster op substraat, is een SWOT-analyse opgesteld. Hierin
worden de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van Aster op substraat weergegeven.

Sterkte
- Betere sturing van water en nutriënten mogelijk
waardoor potentie voor verbetering productie in
teeltsnelheid en/of aantal takken per m2 en kwaliteit.
- Vanwege gesloten systeem is beperking van
emissie van nutriënten mogelijk, waarmee eerder
aan de regelgeving kan worden voldaan.
- Aster heeft in vergelijking met Chrysant sterke
wortels en is minder gevoelig voor zuurstoftekort.
- Klimaat tussen gewas blijft droger waardoor minder
bladproblemen.
- Vermindering energiegebruik voor stomen
- Arbeidstechnisch gunstige teelthoogte mogelijk om
zittend te dunnen.

Zwakte
- Vocht- en meststoffen voorziening moet
nauwkeuriger uit worden gevoerd als in de grond.
- Kwetsbaarheid: vanwege een kleinere buffer zijn de
gevolgen voor het gewas van een storing in
watergift of bemesting, ongelijke waterverdeling en
verstoppingen van sproeiers en druppelaars groter.
- Jaarrondteelt noodzakelijk om systeem praktisch
uitvoerbaar en rendabel te maken, tenzij systeem
ook geschikt is voor andere gewassen waardoor
halfjaarlijkse omschakeling wel mogelijk blijft.
- Hoge aanschafkosten.
- Arbeidsintensiever bij teeltwisseling
- Hoog zoutgehalte bemoeilijkt de weggroei en
hergroei van Aster.
- In de zomer na de oogst meer kans op uitval.
- Teeltsysteem vergt meer onderhoud (verstopte
druppelaars nalopen)
- Door weelderige groei meer dunwerk nodig, tenzij
hier met teeltmaatregelen op kan worden gestuurd.
- Bij teeltsystemen met water dat niet langs alle
planten tegelijk stroomt, maar ‘in serie’ kunnen
groeiverschillen ontstaan tussen het begin en einde
van de goot.
- Verandering van watergeefstrategie kan stress
veroorzaken omdat het wortelgestel zich aan moet
passen.
- Bij de overgang van lange naar korte dag worden
minder nieuwe wortels aangemaakt.
- Bij de oogst kan de mat en/of de wortel bij
sommige losse substraten mee omhoog worden
getrokken.
- Vlak na de oogst is de spruitwortel verhouding uit
balans, waardoor een deel van de wortels afsterven.
Vooral in de zomer geeft dit een verhoogde kans op
Pythium vanwege hogere bodemtemperaturen.
Vooral indien te ver werd teruggeknipt.
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Kans
- Doorontwikkeling naar mobiele teelt geeft sterke
verbetering ruimtebenutting
o Hogere productie/m2 mogelijk
o Efficiëntere benutting belichting en energie
- Jaarrond beschikbaarheid doordat teelt in de winter
met assimilatiebelichting eerder rendabeler kan zijn.
Dit kan de marktpositie van de Nederlandse Aster
verbeteren omdat de markt niet ieder voorjaar
opnieuw moet worden opgebouwd.
- Jaarrondteelt biedt de mogelijkheid om als bedrijf te
specialiseren in alleen Aster.
- Mobiele teelt maakt het mogelijk om zelf de
beworteling van stek uit te voeren, waardoor een
transport/handeling/ en klimaatovergangsfase kan
worden overgeslagen.
- Automatisering van werkzaamheden.
- Langduriger gebruik plantmateriaal mogelijk omdat
na een teeltseizoen aster deze niet vervangen
hoeven te worden voor bijv. chrysant.

Bedreiging
- Rentabiliteit onzeker
o Marktvraag Nederlandse Aster in de winter is
onbekend.
o Meerproductie ten opzichte van teelt in de grond
nog niet gekwantificeerd.
- Agrobacterium besmetting via voedings- en
recirculatie water en hergebruik teeltsysteem
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Conclusies

Het is goed mogelijk om Aster op substraat te telen. Van de substraten veen, steenwol en kokos, waren de
ervaringen van de Astertelers op kokos op lange termijn het beste. Vanuit onderzoeken uit het verleden blijkt dat
Aster ook goed groeit op waterige systemen.
Belangrijke sterke punten van de teelt van Aster op substraat zijn de verbetering van de sturingsmogelijkheden van
water en nutriënten waardoor potentie voor meerproductie aanwezig is, een droger klimaat tussen het gewas,
vermindering van emissie en energiegebruik voor stomen. Ook is Aster minder gevoelig voor wortelproblemen dan
Chrysant.
Zwakke punten zijn de verhoogde kwetsbaarheid voor storingen in vergelijking met teelt in de grond, de hoge
aanschafkosten van een teeltsysteem, meer onderhoud en dunwerk en de gevoeligheid van Aster voor een hoog
zoutgehalte.
Kansen liggen op het gebied van betere ruimtebenutting, automatisering en efficiënter gebruik van plantmateriaal. Bij
een meerproductie en kwaliteit en een betere ruimtebenutting wordt teelt in de winter eerder rendabel. Hierdoor
wordt de Nederlandse Aster jaarrond beschikbaar. Dit kan de marktpositie verbeteren.
Dit vormt anderzijds ook een bedreiging. De marktvraag van Nederlandse Aster in de winter is nog niet bekend. Ook
de meerproductie is nog niet gekwantificeerd, waardoor moeilijk is vast te stellen of teelt van Aster op substraat
rendabel is. Teelttechnisch zijn er ook een aantal bedreigingen naar voren gekomen, zoals ongelijkmatige waterverdeling, afwijkingen in spruit:wortel verhouding op overgangsmomenten van korte naar lange dag en vooral in de
hergroeifase na de oogst. In de zomer geeft dit een verhoogde kans op Pythium vanwege hoge bodemtemperaturen.

6.2








Aanbevelingen

Marktonderzoek naar Aster in de winter met aandacht voor prijsvorming, gewenste kleuren en het aanbod
vanuit het buitenland.
Pas het ontwerpsysteem van Blok en Vermeulen toe op aster om veel voorkomende fouten te voorkomen en
om optimaal gebruik te maken van gekwantificeerde verbanden tussen eigenschappen als volume, hoogte en
afschot en productie.
Testen van de teelt van aster op substraat om te bepalen of de productie en kwaliteit van de huidige rassen
jaarrond op substraat voldoende verbetering biedt ten opzichte van teelt in de grond. Hiermee kan een meer
gerichte aanname gedaan worden voor het bepalen van de bedrijfseconomische potentie. Het monitoren van
vochtgehalte en nutriënten is hierin belangrijk om de potentie van de betere sturingsmogelijkheden om te
zetten in gerealiseerde gewasgroei. Vooral de fases van lange naar korte dag en de hergroeifase zijn hierin
kritisch.
Toepassen van nieuwe technieken die kansen bieden zoals de verbeterde ruimtebenutting bij mobiele teelt en
de verbetering van het microklimaat van de jonge aanplant als ze in beginstadium dichter bij elkaar staan.
Het berekenen van de bedrijfseconomische potentie van een jaarrondteelt in verschillende prijsscenario’s.
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