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Introductie.

Indezebrochurezijngegevensopgenomenoverwaarderingvananalyseresultatenvanwateronderzoekvoor tuinbouwonderglas.Bijdeinterpretatieis
rekeninggehoudenmethetgebruikvanwateralsgietwatervoor teeltenin
kasgrondenvoor teelteninsubstraten.Ook isvoor zovernodig eeninterpretatiegegevenvoorgebruik inrecirculatiesystemen.Aanvullingen enopmerkingenblijvenvanhartewelkom.

Eenheden.
DechemischeeenhedenzijnaangepastaanhetS.I,Bijberekeningenkunnen
devolgendeatoomgewichtenwordengebruikt:
Element

Symbool

Atoomgewicht

Waterstof

H

1

Borium

B

10,8

Koolstof

C

12

Stikstof

N

14

Zuurstof

O

16

Fluor

F

19

Natrium

Na

23

Magnesium

Mg

24,3

Fosfor

P

31

Zwavel

S

32,1

Chloor

Cl

35,5

Kali

K

39,1

Calcium

Ca

40,1

Mangaan

Mn

54,9

IJzer

Fe

55,9

Koper

Cu

63,6

Zink

Zn

65,4

Broom

Br

79,9

Molybdeen

Mo

95,9

Indezeadviesbasiszijnnietdenormenvoor ketelwaterbehandeld,omdat
dezebuitenhetkadervandeteeltkundigeaspectenvallen.Uitdeanalyses
kandehardheidvanwater echterwelwordenberekend.Hiervoorgeldende
volgenderegels.
Tijdelijkehardheid=2,8 maalmmolH C O ~
Totalehardheid=5,6 maalmmol (Ca +Mg )

-2Electrisch geleidingsvermogen,natriumenchloor.

Hetelectrischgeleidingsvermogen (EC)vangietwater iseenmaatvoorhet
totalegehalteaanionen.Hetverschaftgeeninformatieoverdeaardvande
ionendieinhetwater aanwezig zijn.Debelangrijkste ionendieinhet
grond-enoppervlaktewater inNederlandwordenaangetroffen zijnnatrium
(Na) ,chloor (Cl) ,calcium (Ca ) ,magnesium (Mg ) ,bicarbonaat (HCO )
ensulfaat (SO. ) .Indiendeionensamenstelling nietteeenzijdig iskan
voordewaarderingvangietwatervoordeglastuinbouwdevolgendeindeling
wordengehanteerd.
Kwaliteitsklasse

1

EC,
—l o
mS.cm (25C)
<0.5

Na .
—1
mmol.l

Cln
—1
mmol.l

< 1.5

< 1.5

2

0.5 -1.0

1.5-3.0

1.5-3.0

3

1.0-1.5

3.0-4.5

3.0-4.5

Bijdegegeven kwaliteitsklassenbehoortdevolgendetoelichting.
Klasse1.Watervandezekwaliteitisgeschiktvooralledoeleinden.
Klasse2.Nietgeschiktvoor teeltenineenbeperktwortelvolume,waarbij
nietofonvoldoendekanwordendoorgespoeld tijdensdeteelt.
Klasse3.Nietgschiktvoor zoutgevoeligegewassen inhetalgemeenenvoor
minder zoutgevoeligegewassengeteeld ineenbeperktwortelvolume.
BijwaardenvanEC,NaenClbovendezegenoemd inklasse3moetinfeite
gezegdwordendathetwaterongeschikt isomalsgietwater indeglastuinbouwtegebruikten.Dithoudtnietindatbijhogerewaardengeentuinbouwgewassengeteeldkunnenworden,maargroeienopbrengstnemenafmettoenemendzoutgehalte.
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Stikstof,fosfaatenkali.
Onder normaleomstandighedenworden ingrond-enoppervlaktewater slechts
beperktehoeveelhedenstikstof,fosfaatenkaligevonden.Gewoonlijkniet
meerdanenkeletiendenmmol.l .Hogeregehaltenduidenveelalopsterke
verontreiniging vanhetwatermetbijvoorbeeld drainwatervanland-of
tuinbouwgronden,industrieel-ofhuishoudelijk afvalwateroflozingvan
gierdoorveeteeltbedrijven.
Binnenbepaaldegrenzen isdeaanwezigheidvanbovengenoemdestoffeninhet
water nietschadelijk,omdatzealsplantevoeding dienen.Hetverdientwel
aanbeveling altijdaardenoorzaakvandeverontreinigingoptesporen.
Stikstofkaninwater zowelinnitraatvormalsinammoniumvormwordengevonden.Ammoniumstikstofkandeontijzeringvanwaterstoren.

Calciumenmagnesium.
Calciumenmagnesium zijnvoedingselementenvoordeplant.Indienzeechter
ingroterehoeveelhedeninhetgietwatervoorkomendanzedoordeplantwordenopgenomen,danblijvenzeindegrondachter enverhogenonnodigde
ionenconcentratievanhetbodemvocht.Naastditeffectkunnencalciumenmagnesiumhinderlijk zijndoorvormingvanneerslagmetbicarbonaat;terwijl
calciumookneerslag kanvormenmetsulfaat.'Ziehierover debeschrijvingbij
bicarbonaatensulfaat.
Voorwatbetrefthetnadeligeeffectvancalciumenmagnesiummoetdusin
feitewordengestelddatzeslechtsschadelijk zijnindienzebepaaldegrenzenoverschrijden.Ditgeldtslechts,indienhiermedebijdebemestingrekeningwordtgehoudenendebenodigdecalciumenmagnesiumnietmetdebemestingwordttoegediendofdoordegrond zelfwordtgeleverd.
Bijdemeestegewassentredengeenspecifiekeioneffectenopindienniet
zeerhogecalciumofmagnesiumgehaltenwordenbereikt.
Inhetalgemeenkanwordengestelddat Htot1mmol.l magnesiumen2-3
mmol.l calciumvoordeplantevoeding nodig is.Bovendezewaardenwordt
hetgehalteaanionenvanhetgietwater onnodigverhoogd enzaldusopbrengstreductieveroorzakenalsdegrenzenvoordeECwordenoverschreden.

-5Sulfaat.
Vrijwelallegrond-enoppervlaktewaterbevatenigsulfaat;somswordenzelfs
hogegehaltengevonden.Sulfaat isinbepaaldeconcentratiesnoodzakelijk
voordeplantegroei.Hogereconcentraties zijnnietspecifiekschadelijk
voordemeestegewassen,maaromdatzedanonnodighetzoutgehaltevanhet
gietwaterverhogenzijnzetochnadeligvoordeplantegroei indiendegrenzenvoordeECdaardoorwordenoverschreden.
Bijhogesulfaatgehalten kanbijwatergevenoverhetgewasheenneerslagvan
calciumsulfaatwordenafgezet.Eendergelijk neerslag isvaakmoeilijkte
verwijderen,omdatgipsvrijwelnietmeer inoplossing istekrijgen.
Voordemeestegewasseniseenhoeveelheidsulfaatvan h - 1mmol.l
voldoendevoordevoedingvanhetgewas.Bijeendergelijkgehaltemoetdus
meestalgeensulfaatmeermetdebemestingwordentoegediend.

Bicarbonaat.
Bicarbonaatwordt invrijwelallegrond-enoppervlaktewater inNederland
aangetroffen.Desondankswordthetindebodemoplossing indegrondgewoonlijkslechtsingeringehoeveelhedenaangetroffen.Ditwordtveroorzaakt
doorhetfeitdatindebodemoplossing veelalhogegehaltenaancalciumen
magnesiumaanwezig zijn.Hetbicarbonaatwordtmetdezeionenneergeslagenals
calcium-enmagnesiumcarbonaten.
Bicarbonaat inwater kanverschillendenadelenhebben.Indeeersteplaats
kanhetzoalsgezegdneerslaanmetcalciumenmagnesium.Indienhetwater
zelfnietvoldoendecalciumenmagnesiumbevatzalditaandebodemoplossing
wordenonttrokken,waardoor dezetearmaandezeelementenwordt.Eentweede
aspect isdestijgingvandepilvandegronddiedoor bicarbonaathoudend
waterwordtveroorzaakt.Eenderdeeffectisvervuilingvandegewassenals
overhetgewasheenwordtberegend.
Voorwatbetreftheteersteeffectmoetgeldendatbicarbonaatequivalent
nietingroterehoeveelhedenmagvoorkomen inhetgietwater alscalciumen
magnesium tesamen;dus
aantalmmolHCO

^

2maalhetaantalmmol (Ca +Mg )

Opgrondenwaargegotenwordtmetwaterdatnietaanbovengenoemdeeisvoldoet/ontstaatopdenduureendichtestructuur eneenzeerhogepH.
VervuilingvandeplantenenverhogingvandepHwordenvanbelangalshet
water enkelemmol.l HCO bevat.
InbeperktewortelvolumenkandepHverhoging echter aleerderhinderlijk
worden;vooralalshetsubstraatweinigbufferheeft.TeneindeaandepH
verhoging teontkomenkanzuurwordengedoseerd.Devolgendereactieverloopt
dan

HC0

3 ~ + H 3 ° + """^

2H

2°+ C °2

Het zuurmoetdusinequivalentehoeveelheidmethetbicarbonaatwordengedoseerd.Voor detuinbouw ishetgebruikvansalpeterzuur enfosforzuurhet
meestgeëigend.Voorhet neutraliserenvan1mmolHCO .1 dient63mg
HNO of98mgHPO (100%)tewordengedoseerd.
Doorhetdoserenvanzuurwordtookhetvervuilenvanhetgewasgrotendeels
voorkomen,omdatgeencarbonatenmeergevormd kunnenworden.Alshetwater
veelsulfaatbevatkunnennogwelvlekkenontstaandoorneerslagvancalciumsulfaat.
Waterwaarinbicarbonaat isgeneutraliseerd metzuurblijftvrijlangagressiefenmagdusalleenincontactkomenmetcorrosiebestendigematerialen.
Deagressieviteitontstaatdoorhetgevormdekoolzuur datslechtslangzaam
ontwijkt.Alsgevolgdaarvan ishetevenwicht

,

[H3O ] . [nco 3 -]

K]

gestoord.Eennabehandeling vanhetwater kandeagressieviteitopheffen.

DepHvanveelwater inNederlandligttussen6.5 en8.5.Inoppervlaktewatervan.veenkolonialegebiedeneningrondwaterwordenwellagerewaarden
gevonden.-V
DepHvanwatermoetaltijdwordengeïnterpreteerd insamenhangmetdecapaciteitvandeaanwezigebuffer.Verbindingendieinwateralsbuffervoorkomenzijnfosfaat,humuszurenenbicarbonaat.Innatuurlijkwater zijnde
,tweeeerstgenoemdevanweinigbelang.Bicarbonaatisechter eenbelangrijke
ƒbuffervoorpHwaardentussen5.5 en7.5.
Bijtoevoegingvanzuuraanbicarbonaathoudend waterverlooptdevolgende
reactie.

HCC>3 +H.^0

>

2H 2 0+CC>2

DeH O ionenwordengrotendeelsopdezewijzegeneutraliseerd endeveranderingen inpH zijnslechtsgering zolangnogHCO

aanwezigis.

HogepHwaardenkomenvoor inwaterwaarinalgengroeien.DitwordtveroorzaaktdooronttrekkenvanC0„aanhetwater.HetC0„gehaltevanhetwater is
dannietmeer inevenwichtmethetgehalte indelucht.Inwater datnietin
evenwicht ismethetC0 2 gehalteindeluchtdoenzichgemakkelijkpHveranderingenvoorbijschudden.Bijonderverzadiging ofoververzadiging treedt
danrespectievelijk

dalingofstijgingvandepHop.

NormalewaardenvoordepH liggentussen6.5 en8.5.Bijlagewaardenishet
wateragressiefvoormetalen.
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IJzer.
IJzer isweinig toxischvoordsplant.Omdat ijzer datingietwateraanwezig isbijtoetredingvanzuurstofgemakkelijk uitvlokt,kanhetechterzeer
hinderlijk';ijndoorvervuilingvanmaterialen,gewasenkasopstanden.
Voortskaninbepaaldegevallenalsgevolgvanhetuitvlokkenvanijzerde
pHvanhetgietwater zodanig laagwordendatbladverbrandingoptreedt.
Degrenzenvoorhettoelaatbare ijzergehaltevangietwater zijntamelijkgenuanceerd.Enerzijdsomdatdeeisennaaromstandighedenvariërenenanderzijdsomdatdesnelheidvanuitvlokkenvanhet ijzer sterkuiteenkanlopen.
Inveelgevallenkanwordenvolstaanmet interpretatieaandehandvanbijgaandefiguur..Dithoudt indatmeteenijzergehaltetot100/imol.l redelijkkanwordengewerktindeglastuinbouw.Hierbijdienenechter devolgende
punten indeinterpretatietewordenbetrokken.
Indienvervuilingvangewas,opstanden ensproeiapperatuur geenrolspelen,
zoalsbijvoorbeeld ingevallenwaarmetlaagsproeienderegenleidingenwordt
gewerkt,wordenhogere ijzergehaltendan100/umol.l veelalnietalshinderlijkervaren.
Bijgebruikvandruppelbevloeiing treedtzeergemakkelijk vervuiling vanhet
druppelsysteemopdooruitvlokkingvanijzer.Infeitemoethet ijzergehalte
dannulzijn.Alshetwater rijk isaanorganischestof,iseengehaltetot
10à20^imolweltoelaatbaar.Hetaanwezige ijzer isdangeadsorbeerdaanhet
organischemateriaalenvloktvrijwelnietuit.Dezelfdeeisenmoetenook
wordengesteldaanv/aterdatwordtgeoruiktvoorstekkenonderwaternevel.
Gietwater datwordtgebruiktvoorberegening overgewassenmethogeeisen
tenaanzienvanbladvervuiling,zoalspotplanten enbladhoudendesierheesters
moetookaannauwereeisenvoldoen.Veelalmag,hetijzergehaltedanniet
boven25à50^imolzijn.
Indepraktijk isweldeervaringopgedaandatwater datenkelemmolammonia!'
perliterbevattebladverbrandingbijgewassen konveroorzakenbijijzergehaltenlager dan100^mol.l

vumol Fe

1000 ;
300 r
600
sterke bruinkleuring
A00
matige tot sterke bruinkleuring
200 •
enige tot matige? bruinkleuring
goed'^waïer, enige bruinkleuring mogelijk'
1
mmol HCO.
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Micro-elementen.
Bepaaldeelementenkunnen ingietwaterbijzeerlageconcentratiesreeds
schadelijk zijnvoordeplantegroei.Deschadewordtdanveroorzaaktdoor
opnamevaneentegrote-voordeplanttoxische-hoeveelheidvandit
element.Inhetvolgendewordenenkeleelementenbesproken,waarmedewel
problemenvoorkomen.

Borium.
Inhetalgemeenwordtgestelddatboriumvergiftigingkanoptredenbijeen
gehaltevan100/imol.1 borium inhetwortelmilieu.Dithoudt indatindienmetenigeaccumulatierekeningwordtgehouden liefstnietmeerdan50
Aimol-1

inhetgietwater aanwezigmoetzijn.Voorv/aterculturesmetrecir-

culatevandevoedingsoplossing moethetgehalte inhettoegevoerdewater
liefstniethoger zijndan25/irnol-l

Fluor.
Bijteelteninkasgrond zalbijdevoorkomendeconcentratiesaanfluorin
hetgietwater inNederland nietspoedigvergiftiging optreden.Indienechter
geteeldwordt ineenbeperktwortelvolume,danmoetvoorbol-enknolgewassenhetgehaltebeneden25/Jmol-1 blijvenenvoor anderegewassenbeneden
50/amol.l

Zink.
Zinkkomtvooralvoor inwater datmetverzinktematerialen inaanraking
isgeweest.Regenwatervanverzinktekasdekkenofwater datinverzinkte
buizenwordtgetransporteerd kanveelzinkbevatten.Bijtehogegehalten
kanschadeoptredendoorbladverbranding alsoverhetgewasheenwordtberegend,maarookdooropnameviadewortel.Inhetlaatstegeval isvooral
hetoptredenvanchlorosekenmerkend.

\

Voor devoedingvandegewassen isaanzinknietmeernodigdan2tot4
/jmol.l .Hogeregehalten zullen inwater ensubstraatculturesgemakkelijk
aanleidinggeventotaccumulatie.Bijvoorkeur moetendegehaltenaanzink
voordezeteeltwijzenbenedenlOAimol.l"zijnen alsineenrecirculatie
systeemwordtgeteeldliefstbeneden 5limoLi1"1.*Voo>?dëteeltinkasgrpriden
zalnietspoedigschadeoptredendooreenwathoog zinkgehaltevangietwater,
omdatzink.-sterkwordtgeadsorbeerd aanhetadsorbtiecomplex.
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Opdelangeduurkanhetgebruikvangietwatermeteenhoog zinkgehalteaanleidinggeventoteentegroteop'"ioping''vanzink indegrond.Voor deteelt
inkasgrondmoetdaaromaanzinkliefstnietmeerdan25>umol.l aanwezig
zijn.Schadeaangewassendoorverbrandingbijberegening overhetgewas
heenontstaatpasbijveelhogeregehaltendanhiergenoemd.Bijgehalten
benedenlOO^omolzalnietspoedigbladverbrandingoptreden.

Mangaan.
Eentehoogmangaangehaltekomtvrijweluitsluitendvoor ingrondwater.Het
isveelalminderbezwaarlijk daneenhoog zinkgehaltevangietwatßr,omdat
mangaangemakkelijkwordtgeoxydeerd endanneerslaatalsmangaanoxyde.Bij
lagepHverlooptdeoxydatieechternietofmoeilijk.
Voorwater-ensubstraatsulturesmoethetmangaangehalteliefstnietboven
20jumol-1

zijn.Voorberegening vanteelten indekasgrond zullenhogere

gehaltennietspoedigschadeveroorzakenalsdepHvandegrondvoldoende
hoog is.Alsnadeelmoetechterwordengenoemddatdanveelmangaanoxydenin
degrondwordenopgehoopt.

Koper.
Voordevoedingvandegewassen isnietmeer kopernodigdan % - lAimol.l
Bijgehaltenvan2à3Aimol.l

inhetgietwater zalmeestalgeenvergifti-

ging inhetgewasoptreden;zekernietals inkasgrondenwordtgeteeld.Koper
wordtindegrondnamelijk sterkgeadsorbeerd aandeklei-enhumusdelen.
Hogegehaltendienenechter tewordenvermedenomonnodigeophoping ingrond
engewastevoorkomen.

