_SUBSTRAATTEELT_

Minimalebeworteling
en maximaleefficiëntie?
Bijdeoverschakelingvan teeltingrondnaarteeltopkunstmatige
substratenwordtde ruimtedieeenplantkan bewortelenveelkleiner
gemaakt.Alsdevoorzieningvandeaanwezigewortelsmet wateren
mineralenmaargoedgenoegis,kaneenplantookwel meteenkleiner
wortelstelseltoe. Hierzitwel eengrensaan, doordatde hoeveelheid
wateren mineralendiedooreen stukjeworteloppervlakopgenomenkan
wordeneenfysiologischbepaaldmaximumkent.Dezegrensisde
laatstejarenonderzochtophetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid.
. Eerderzijnin„deTuinderij"aleensonderzoekresultatenhiervan
besproken(19ejaargangno. 25,18-12-1979).De verderevoortgangvan
hetonderzoekwordtbeschreveninRapport9-81 vanhetInstituutvoor
Bodemvruchtbaarheid.
doorspoeling. Hierbijtrad zoutophoping
opmiddentussendedruppelaars,ende
beworteling beperkte zich tot de directe
omgevingvanhet plantblokje.
Foto 2 toont het wortelstelsel van een
komkommerplant op steenwol bij een
teelt waarin ruim werd doorgespoeld.
Hier is de voornaamste beworteling te
vinden inde„stroombaan" vandedruppelaarnaardeafvoerspleet. Indezeteelt
wasmaaréén afvoerspleetaanwezigper
2 m-strooksteenwol en erzijn dan,grote
,,dodehoeken".

MINIMALE BEWORTELING
Inproevenmettomaten en komkommers
werden planten gekweekt in potten van
verschillende grootte, die met zand of
steenwol gevuld waren en waarlangs
continuvoedingsoplossing meteenvastesamenstelling druppelde.Onder deze
omstandigheden was een pot met een
halve liter steenwol al voldoende voor
een maximale tomatengroei. Een pot
met een halve liter zand (met ongeveer
eenkwartliter poriënruimte)bleek nette
klein.
Een te klein wortelstelsel levert vooral
problemen op bijdewater-en Ca-opname; het leidt tot een vervroegde vruchtafrijping bij achterblijvende bladgroei,
en tot neusrot. Eenwortelstelsel dat net
groot genoeg is,heeft eentotale oppervlakte (alle zijwortels meegeteld) van
ruim1 m2.
Voor komkommer isdebenodigde ruimtegroter;waarschijnlijk is11/2 litersteenwolper plantminimaal benodigdomeen
wortelstelsel te vormen met een oppervlakvan VAm2.
BEWORTELING INDE PRAKTIJK
Bij bemonstering van tomaten en komkommers op steenwol is een totaal worteloppervlak perplantgevondenvancirca 2 m2. Dit worteloppervlak is echter
lang niet gelijkmatig verdeeld over de
gehele mat. De verdeling hangt samen
metdeaan-enafwezigheidvaneenlaag
stagnerende voedingsoplossing in de
mat en in dewinter met de temperatuur
endeplaatsvandeverwarmingsbuis.
De grootste invloed heeft echter de
plaatsvan de druppelaars en de afvoerspleten in het plastic. In het artikel van
december 1979 is een wortelbeeld getoond van tomaten bij zeer geringe

FOTO.Tomateplantuiteenproefmetbeperktepotgrootteseneen continucirculerendevoedingsoplossing.Degetoondepot
bevatVzliterzandenisnettekleinvoor
ongeremdegewasgroei.

STROMINGSPATROON INEEN
STEENWOLMAT
Demanierwaarop nieuw-ingedruppelde
voedingsoplossing zich verdeelt over
eensteenwolmat istezien door met een
kleurstof tewerkenennaindruppelende
mat open te snijden. Doordat de poriën
in de steenwol alle ongeveer dezelfde
grootte hebben, is het transport in
hoofdzaak een kwestie van verdringing.
Nieuwe oplossing duwt de oude voor
zich uit en menging is afhankelijk van
het,langzame,diffusieproces.
Figuur 1 toont de kleurstofverdeling in
eensteenwolmat nadaterviadedruppelaars 1,7 maal zoveel kleurstof in was
gedruppeld als het vochtgehalte-van de
mat. Men zou dan mogen verwachten
dat de mat grotendeels gekleurd is. Uit
de figuur blijkt dat een cirkel met een
straal van ongeveer 10 cm onder de
druppelaar gekleurd is en verder een
baanonderindematnaarhet afvoerpunt
toe. De rest van de mat kan als „dode
hoek"gelden.
Dit stromingspatroon heeft twee consequenties voor de praktijk a) het is te
beïnvloedendooreenverstandige keuze
van plaatsing van druppelaar en afvoerTuinderij62(1982)nr. 8(13april)

spleten enb)bijdebemonsteringvande
voedingsoplossing moet men trachten
een„gemiddeld"beeldtekrijgen.
Figuur 2 toont de consequenties van
verschillende mogelijkheden voor de
verdeling van druppelaars en afvoerspleten. Het witte deel behoort tot de
stroombanen, het licht-gearceerde deel
is een overgangszone en het donkergearceerde deel is als „dode hoek" te
beschouwen, waar nauwelijks nieuwe
voedingsoplossing doordringt. In deze
dode hoeken kunnen zichzouten ophopen;dewortelsmijdendezeplaatsen.
Uit de figuur blijkt dat de voorkeur uit
moet gaan naarsystemen meteendruppelaar bij iedere plant en afvoerspleten
aanweerszijden middentussende plantenin.
Bijdebemonstering ishethuidige advies
de „witte" en „grijze" zones te bemonsteren voor een mengmonster en de
echte„dode hoeken"temijden.
HOEVEELDOORSPOELINGISNODIG?
Bij een te geringe doorspoeling bestaat
het gevaar van een schadelijke zoutophoping. Om dit te vermijden kan men
echter gemakkelijk doorslaan naar de
andere kantenveelteveeldoorspoelen.
De tabel toont de mineralenbalans van
een komkommerteelt in de proeftuin
Sappemeer, waarbij ongeveer driekwart
van de voedingszouten de mat uitgespoeld istijdens de teelt. Het is van belangtewetenhoeveeldoorspoeling echt
nodig is en voor de praktijk is het zeker
ietsomindegatentehoudenomverspillingtevoorkomen.
Bij beschouwingen over zoutophoping
moeten we twee situaties onderscheidemophopingvanschadelijkezouten bij
gebruikvanslecht gietwater (NaCI,etc.)
entijdelijke ophoping van voedingszouten doordat opname en aanbod niet
overeenstemmen.Ditlaatsteisnooitgeheel te vermijden doordat de dagelijkse
wateropname veelsterker metde instraling varieert dan de zoutopname, en de
verhouding waarin de elementen opgenomen worden niet overeenkomt met
hun onderlinge verhouding in de oplossing.Calcium-ensulfaationen zijndoorgaansinovermaataanwezig(bij calcium
is dit nodig om eenjuiste K/Ca-verhoudingtekrijgen).
Bij ophoping van schadelijke zouten is
het type transport in de steenwolmat,
gekenmerkt door verdringing, eigenlijk
erg gunstig. Bij een volledig mengend
systeemzoalsinvoedingsgoten gebruikt
wordt geeft de zoutophoping veel meer
problemen.Als menweet metwelke factor deconcentratievanschadelijke zouten mag toenemen vanuit het gietwater
tot devoor deplant maximaaltoelaatbareconcentratie,isuitterekenen hoeveel
doorspoeling nodig is.Als deze factor 3
is,is nog maar 10%doorspoeling nodig
in eenvolledig verdringend systeem. Bij
eenvoedingsgootzoudanruim30%van
Tuinderij62(1982)nr.8(13april)

FIGUUR1. Verdelingvaneenkleurstofineensteenwolmatdie
viadedruppeldoppenistoegediend.Nadat1.7maalzoveel
kleurstofwasingedruppeldalsdemataanvochtbevatte,
isdematopgesnedeninplakken van10cmenopde
snijvlakkenishetkleurstofprofiel ingetekend.De
kleurstofzaktsneluitonderdedruppelaarenbe
weegtdaninrechtelijn naardeafvoerspleet.De
restis„dode hoek".

druppelaar-

FOTO2.Bovenaanzichtvanuitsteenwolvrijgespoeldewortelstelsels vankomkommerplanten.Opdefotozijn tweeplantentezien.Dewitterondjesgevendeplaatsvandedruppelaars
aan,depijl deafvoerspleetinhetplastic ronddemat.a)betrefteen30cmbredemat,b)een15
cmbredemaf.Defijnezijwortelszijngeconcentreerdonderdedruppelaarenineenbaan
daarvandaannaardeafvoerspleet.Derestgeldtals„dode hoek"enisweinigbeworteld.

afvoerspleet

de dagelijks toegevoegde oplossing afgevoerdmoetenworden.
Tijdelijke ophoping van voedingszouten
isgeengroot probleem,mitsdenieuwte
geven oplossing een aangepaste concentratie vanelk der zouten heeft en als
deze goed methet nogaanwezige vocht
wordtgemengd.Ditgaatrelatiefslechtin
steenwol, maar veel beter in recirculerende systemen zoals een voedingsgoot.Hetprobleemvandetijdelijkezoutophoping wordtgroter naarmate de buffervoorraad voedingsoplossing per
plant kleiner is.Hoekleinerhetteeltvolume,hoegroter deschommelingendieop
kunnen treden. Schommelingen treden
ook op binnen een etmaal, doordat de
zoutopname dag en nacht doorgaat en
dewateropname normaal gesproken alleen overdag plaatsvindt. Deze schommelingen zijn onbelangrijk als het aanwezigevochtvolumeminstenstweemaal
zo groot is als het dagelijkse waterverbruik.
Bij tomaat en komkommer, met een waterverbruik tot3liter plant perdag, betekent dit dat 6 liter vocht per plant een
veilige voorraad is.Deze isaanwezig bij
gebruik van een 50 cm lange, 30 cm
brede en 7 cm hoge steenwolmat met
afvoerspleten op het bodemoppervlak
van de mat. Bij smallere stroken steenwol ineenlaagjestagnerende voedingsoplossing is eenzelfde buffervoorraad
mogelijk goedkoper te realiseren. Maar
smalleresteenwolmattenalleen brengen
de verleiding mee veel te.veel door te
spoelen om problemen van zoutophopingtevermijden.
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SAMENVATTING
Het hier besproken onderzoek leidt tot
eenaantalpraktischeadviezen:
• Bijconstante recirculatievaneen optimaalsamengestelde voedingsoplossing
iseenzeerkleinteeltvolumevoldoende.
• Bijsteenwolteelt geeft de vloeistofvérdeling binnen de mat de grenzen aan.
Een verstandige plaatsing van druppelaars en afvoerspleten brengt verbetering. Dezoutverdeling heeft consequentiesvoorhetbemonsteren.
• De mate van doorspoeling is van belang en moet voortdurend worden gecontroleerd om verspilling te voorkomen.
• Watbetreftdevoeding heefteen recirculerend systeem (voedingsgoot) voordelen boven een stagnerend systeem
(steenwolmat), mits het gietwater van
goedekwaliteitis.
MeinevanNoordwiik,
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Haren(Gr.)
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FIGUUR2. Verschillendemogelijkheden voorhetgietsysteembijsteenwolmatten,inbovenaanzicht
Vierkantjesmetkruisjesgevendeplantenaan,rondjesdedruppelaarenpijlenafvoerspleteninhet
plastic. Metarceringenzijnde„dode hoeken"aangegevenwaareventuelezoutophopingteverwachtenis.Uitdegetoondebeeldenverdientsysteemcdevoorkeur,omdathierdeminste„dode hoeken"
zijnendezehetverstvandeplantverwijderdzijn.

Schatting vande mineralenbalansvaneen komkommerteeltop600m 2steenwol opde proeftuin
Sappemeer in 1978
In(kg)
Uit(kg)
Verschil
450 kg
600 kg
totaal
21.400kg
230kg
totaal
%van In
(kg)
nutriflora
(vers) kom(droog)
kaïksalkommers
gewas
peter
N
2
93
95
23
8
31
64
67
P
22
22
5,6
1,4
7,0
15
68
K
150
32
150
10
42
108
72
Ca
132
132
6,6
11
114
86
18
—
Mg
14
14
2,7
1,7
9,6
4,4
69
S
54
54
3,0
1,7
49
4,7
91
—

