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1 Inleiding en doel
In een krimpende markt, neemt de vraag naar duurzaam geteelde kuipplanten sterk toe. De
consument wil duurzaam geteelde producten. De vraag hiernaar in de pot- en
kuipplantenteelt is nog gering, maar neemt toe. Toch zal er nu aan gewerkt moeten worden
om in te kunnen spelen op deze toekomstige ontwikkeling. Andere overwegingen om dit
project uit te voeren zijn:
• Het ontbreken van kennis en mogelijkheden potten, fust en verpakkingsmateriaal uit
hernieuwbare grondstoffen.
• Het ontbreken van kennis op het gebied van natuurlijke meststoffen in kuipplanten.
• Telers en hun personeel willen van het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen af.
• Het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en remmiddelen neemt drastisch af.
• Het ontbreken van, dan wel kennis hebben over groeikracht gewassen en cultivars.
• Het ontbreken van kennis op het gebied van alternatieve groeiremming (klimaatstrategie,
bemestingsstrategie, gewashandelingen).
Om te komen tot een duurzaam geteeld product is enerzijds een onderzoek uitgevoerd en
anderzijds een inventarisatie gehouden. In het onderzoek is de nadruk gelegd op het
toepassen van duurzame materialen zoals potten, potgrond en natuurlijke meststoffen. Voor
de onderdelen alternatieven groeiremming en geïntegreerde gewasbescherming zijn de
afgelopen jaren reeds diverse activiteiten verricht. Het ontbrak echter aan een totaal
overzicht van de mogelijkheden binnen de kuipplantenteelt om te komen tot een duurzame
productie van kuipplanten. De informatie uit de inventarisatie is weergegeven in de
deskstudie ‘Geïntegreerde gewasbescherming en groeiregulatie t.b.v. duurzame productie
Kuipplanten’.
Er is structuur aangebracht in alle bestaande kennis (duurzame materialen, natuurlijke
meststoffen, geïntegreerde gewasbescherming en alternatieve groeiregulatie) en deze is
verwerkt in een praktisch ‘Handboek duurzame productie kuip- en terrasplanten’ voor telers
om te komen tot een duurzame productie van kuipplanten.
De doelstelling van het project is:
¾ onderzoek naar de toepassing van duurzame materialen zoals potten, potgrond en
toepassing van natuurlijke meststoffen.
¾ Opstellen van een handleiding voor telers om te komen tot een totaal concept duurzame
teelt kuipplanten waarin alle kennis (duurzame materialen, natuurlijke meststoffen,
geïntegreerde gewasbescherming en alternatieve groeiregulatie) uit onderzoek en
praktijk verwerkt is.
In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De bijbehorende
inventarisatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming en groeiregulatie t.b.v. duurzame
productie Kuipplanten’ en het ‘Handboek duurzame productie kuip- en terrasplanten’ zijn te
bestellen bij DLV Facet.
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2 Materiaal en Methode
2.1

Inleiding

Binnen het onderzoek zijn 4 proeven (A tot en met D) uitgevoerd. Het betreft hier de
volgende proeven:
A
Organische meststoffen
B
Compalox®-P buffer
C
Samenstelling potgrond
D
Bio-potten
Alle proeven zijn gestart in week 27 (2002)

2.2

Proefopzet A. Organische meststoffen

Doelstelling: Toetsen organische meststoffen.
Er zijn 7 verschillende soorten organische meststoffen getoetst ten opzichte van de
chemische controle behandeling. In tabel 1 zijn de proefbehandelingen met de
aanvangdoseringen weergegeven. Voor elke behandeling is dezelfde grondsamenstelling
aangehouden. Afhankelijk van de pH invloed van de betreffende organische stof is de
hoeveelheid Dolokal aangepast. Dit bleek echter alleen voor behandeling A9 noodzakelijk.
Voor de standaardbemesting is uitgegaan van 1 kg PG-mix en 250 gr kalksalpeter per m3.
De deelnemende bedrijven hebben hier hun organische meststoffen op afgestemd.
Verder is de invloed van Mycorrhiza onderzocht in combinatie met de standaard
voedingsoplossing. Mycorrhiza is een schimmel die in symbiose leeft met wortels. Een deel
van het schimmelweefsel staat in nauw contact met de wortel, een ander deel strekt zich
vanuit de wortel uit in de grond in de vorm van een dicht netwerk van schimmeldraden. De
schimmel wordt door de waardplant met assimilaten verzorgd. Anderzijds ondersteunt de
schimmel de plant bij de opname van voedingselementen en water door de vergroting van
het absorberend oppervlak van het wortelstelsel.
Proefplaats 1e fase:
Proefplaats 2e fase:
Gewassen:
Aantal behandelingen:
Herhalingen:
Aantal proefvelden:
Proefveldgrootte:
Proefgrootte:
Potmaat:
Potgrond:

Plantmateriaal:
Plantmateriaal:
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Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
handmatig met de slang en bovendoor met regenleiding
Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
via druppelbevloeiing
Solanum en Clerodendron
9 (bemesting) x 2 (gewassen) = 18
3
9 x 2 x 3 = 54
6 x 7 = 42 planten
2268 planten = 300 m2
21 cm Inhoud = 4,7 l
12,5 m3 standaard mengsel verdeeld in 9 partijen van
1,25 m3
1134 Solanum rantonetti
1134 Clerodendron ugandense
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Tabel 1 -

Proefbehandelingen en aanvang bemesting

Aanvang dosering per m³

A1
A2
A3
A4
(controle) Tref /
Ecostyle DCM
Ecostyle
zweedse klei (%)
turfmolm fractie 2 (%)
Tuinturf (%)
Rijstkaf (%)
kokosvezel/baltisch (%)
Dolokal
Kalksalpeter
PG-mix
Tref Eco 11
Ecostyle tabletten
DCM ecomix 1
Chelal Substrat
Melfert Eco
Biovin
Healthy Start Slow release tabletten
Flower Saver mycorrhizapreparaat

2
38
30
20
10
5 kg
250 gr
1 kg

2
38
30
20
10
5 kg

2
38
30
20
10
5 kg

2
38
30
20
10
5 kg

A5
Farmers
House

A6
Plant
Health
care
2
38
30
20
10
5 kg
250 gr
1 kg

2
38
30
20
10
5 kg

A8
Plant
Health
Care
2
38
30
20
10
5 kg

A9
MeMon

2
38
30
20
10
4 kg

6 kg
5 st per
pot
5 kg
400 gr
8 kg
10 kg
tijdens
oppotten
1 x per
maand

Biopak
Siforga
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A7
Plant
Health
Care
2
38
30
20
10
5 kg

10 kg
3 st.pot
Tijdens
oppotten
1 x per
maand

3 st.pot

6 kg
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Tijdens de teelt zijn regelmatig grondmonster genomen. Afhankelijk van de
voorraadbemesting, analyses tijdens de teelt en stand van het gewas is al dan niet
bijgemest. Code behandelingen (A1 – A9)
• Behandeling A1 en A6 worden normaal bemest met de standaardvoedingsoplossing.
• Behandeling A2, A4, A5 en A9 alleen water geven. Afhankelijk van analyse
bijmesten.
• Behandeling A3, A7 en A8 betreft langzaamwerkende meststoffen. Deze krijgen
alleen schoon water.

2.3

Proefopzet B: Invloed Compalox®-P buffer

Doel: Groeiregulatie
Code behandelingen (B1 – B2):
1. Potgrond zonder Compalox®-P buffer en standaard P-bemesting (Controle)
2. Potgrond met Compalox®-P buffer zonder P-bemesting
Er is voor deze proef uitgegaan van dezelfde potgrondsamenstelling als bij behandeling A1
en dezelfde standaardbemesting.
•
•

Behandeling B1 wordt normaal bemest met de standaardvoedingsoplossing.
Behandeling B2 wordt bemest met een speciale voedingsoplossing zonder P. Circa 1
maal per 3 – 4 weken moet bemest worden met de standaardvoedingsoplossing.

Proefplaats 1e fase:
Proefplaats 2e fase:

Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
handmatig met de slang en bovendoor met
regenleiding.
Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
via druppelbevloeiing

Gewassen:
Aantal behandelingen:
Herhalingen:
Aantal proefvelden:
Proefveldgrootte:
Proefgrootte:
Potmaat:

Solanum en Clerodendron
2 (wel/geen compalox) x 2 (gewassen)
3
2 x 2 x 3 = 12
6 x 7 = 42 planten
504 planten = 63 m2
21 cm Inhoud = 4,7 l

240 x 5 = 1200 l
240 x 5 = 600 l

1,25 m3 standaard mengsel, basisbemesting met P
1,25 m3 standaard mengsel, basisbemesting zonder P,
met Compalox ®-P buffer (2%)

Plantmateriaal:

252 Solanum rantonetti
252 Clerodendron ugandense

Compalox®-P buffer is een aluminiumoxide. Compalox®-P buffer bindt fosfaat bij hoge
concentraties en kan dit ook weer afgeven bij lage fosfaatconcentraties. Door dit middel door
de potgrond te mengen kan een stabiele lage concentratie gehandhaafd worden. Een
fosfaatbeperking heeft een remmend effect de gewasgroei. Door Compalox®-P buffer door
de grond te mengen kan enerzijds de P-hoeveelheid in de grond stabiel laag gehouden
worden. Naast een groeiremmende werking kan dit middel mogelijk ook leiden tot een
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vermindering van de emissie van fosfaat, waardoor de gestelde normen in het Besluit
Glastuinbouw beter behaald kunnen worden.

2.4

Proefopzet C: Invloed potgrond

Doel: Groeiregulatie
Er zijn per gewas twee behandelingen aangehouden, waarbij met name gevarieerd is met
het percentage klei. De potgrondsamenstelling is afgestemd op het gewas.
Behandelingen (C1 – C4):
1.
2.
3.
4.

Standaard mengsel Solanum
Aangepast mengsel Solanum
Standaard mengsel Brugmansia
Aangepast mengsel Brugmansia

(2% Zweedse klei)
(10% Zweedse klei)
(8% Zweedse klei)
(16% Zweedse klei)

Bij Brugmansia is uitgegaan van twee cultivars (rose en geel) per behandeling.
De aangehouden grondsamenstelling per behandeling zijn weergegeven in tabel 2.
Tabel 2 -

Grondsamenstelling per behandeling

Zweedse klei
Turfmolm fractie 2
Tuinturf
Rijstkaf
Kokosvezel/baltisch
Baltisch veenmosveen
Zweeds veenmosveen
Tuinturfvezel
Dolokal
Kalksalpeter
pg-mix
Proefplaats 1e fase:
Proefplaats 2e fase:

Gewassen:
Aantal behandelingen:
Herhalingen:
Aantal proefvelden:
Proefveldgrootte:
Proefgrootte
Kapgrootte:
Plantmateriaal:
© DLV Facet: maart 2004

C1
Solanum
Licht
2
38
30
20
10

5 kg
250 gr
1 kg

C2
Solanum
zwaar
10
50
0
20
20

4 kg
250 gr
1 kg

C3
Brugmansia
licht
8

C4
Brugmansia
zwaar
16

20

20

32
20
20
5 kg

24
20
20
4 kg

1,5 kg

1,5 kg

Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
handmatig met de slang en bovendoor met regenleiding
Planten op grond met folie en anti-wortelingsmatten,
watergift via onderbevloeiing
Solanum en Brugmansia
2 (potgrond) x 2 (gewassen)
3
2 x 2 x 3 = 12
6 x 10 = 60 planten
720 planten = 90 m2
105 m2 à 750 planten
(2 kappen Solanum en 2 kappen Brugmansia)
1500 Solanum (waarvan 360 planten gesorteerd)
9
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Plantmateriaal:
Potmaat:
Solanum
750 x 5 = 3750 l
750 x 5 = 3750 l
Brugmansia
750 x 5 = 3750 l
750 x 5 = 3750 l
•
•

2.5

1500 Brugmansia (waarvan 360 planten gesorteerd)
21 cm Inhoud =
4,7 l
4 m3 standaard (licht) mengsel (2% Zweedse klei)
4 m3 aangepast (zwaar) mengsel (10% Zweedse klei)
4 m3 standaard (licht) mengsel (8% Zweedse klei)
4 m3 aangepast (zwaar) mengsel (16% Zweedse klei)

Watergift afstemmen op grondsoort (= behandeling).
Alle behandelingen krijgen de standaard bemesting.

Proefopzet D: Bio-potten

Doel: Toetsen Bio-potten
Behandelingen (D1 – D3):
1. Standaard 21 cm pot
2. Bio-plastic pot.
3. Cocopot (Engrow).
Proefplaats 1e fase:
Proefplaats 2e fase:

Planten op grond met anti-wortelingsmatten, watergift
handmatig met de slang en bovendoor met regenleiding
Planten op betonvloer, watergift via eb en vloed

Gewassen:
Aantal behandelingen:
Herhalingen:
Aantal proefvelden:
Proefveldgrootte:
Proefgrootte

Heliotropium
3 (potten)
3
3x3=9
6 x 7 = 42 planten
378 planten = 47 m2

Potmaat:
Plantmateriaal:

21 cm Inhoud = 4,7 l
378 Heliotropium (uniform)

•

2.6

Uitgaan van standaard grondmengsel en standaard bemesting (= A1).

Teeltgegevens

Alle planten zijn in week 27 (2002) opgepot in een 21 cm container en in een kas gezet
(afdeling 3). Vooraf zijn de proefvlakken doorgespoeld om eventuele vervuiling van
meststoffen te voorkomen. Bij aanvang zijn de planten tegen elkaar aan gezet. Op foto 1 is
een kasoverzicht weergegeven en op foto 2 een proefveld. Bij alle proefplanten is een
kleuretiket gestoken, waarbij de kleur correspondeerde met een bepaalde behandeling.
Begin februari (week 6) zijn de planten omgezet van teeltfase 1 naar teeltfase 2. Daarbij zijn
de planten op eindafstand gezet naar 8 stuks per m2. De planten uit proef A, B en C zijn in
de zelfde kas gezet. De planten van proef D (bio-potten) zijn verplaatst naar de eb en vloed
kas (afdeling 2). De afdeling waar de teelt gestart is (afdeling 3) werd verwarmd door middel
van hete lucht kanonnen. De eb en vloed kas (afdeling 2) werd verwarmd door middel van
buizenverwarming. Van week 27 tot week 2 is in afdeling 3 een stooktemperatuur
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aangehouden van 120C. Er werd gelucht op 150C. In week 2 is de stooktemperatuur omlaag
gebracht naar 80C . Na week 7 is de stooktemperatuur verhoogd naar 120C en
luchtingstemperatuur 150C. Vanaf week 10/11 is een stooktemperatuur aangehouden van
150C en 170C lucht. De eb en vloed kas is vanaf week 6 op 150C stook en 170C lucht
gehouden. Tijdens het begin van de teelt is de etmaaltemperatuur door het warme weer
zeer hoog geweest. Ook tijdens andere warme periodes zijn er hoge temperaturen bereikt in
de kas, met uitzondering van week 50 waarin de gerealiseerde temperatuur duidelijk lager
lag dan ingesteld door de extreem lage buitentemperaturen.
Er was geen scherm aanwezig daarom is op het dak een krijtlaag aangebracht om teveel
instraling te voorkomen. In week 38 is het krijt van het kasdek verwijderd. De planten zijn
regelmatig getopt. Dit is binnen een proef over de behandelingen heen op dezelfde wijze
gebeurt. In week 36, 38 en 40 is Clerodendron getopt uit proef A en B. Solanum in proef A
en C is duidelijk vaker getopt, namelijk in week 36, 38, 40, 46, 50, 6 en 12. Alle Brugmansia
uit proef C zijn getopt in week 32, 36 en 42. Heliotropium is ook enkele keren getopt. In
oktober zijn de planten iets losgetrokken en is extra folie in de proefvlakken aangebracht om
eventueel doorwortelen naar ondergrond te voorkomen. Ook zijn de planten regelmatig
geremd. Binnen een proefgewas is dit op dezelfde wijze gebeurt. Er is dus geen
onderscheidt gemaakt tussen de diverse proefbehandelingen. Veelal is geremd met een
combinatie van Chloormequat (CCC) in combinatie met daminozide (Dazide). Een enkele
keer is ook Bonzi gebruikt. Solanum is in totaal 15 maal geremd, Clerodendron maar 2 maal
(tot week 50) en Brugmansia 9 maal. Bij aanvang van teeltfase 2 zijn een deel van de
planten in de bio-pot overgezet in een nieuwe bio-pot om na te gaan in hoeverre deze pot
zich handhaaft in een eb en vloed systeem.
Er is water gegeven naar behoefte. Zo kon het gebeuren dat er in koude vochtige periodes 1
maal per drie weken water gegeven is en tijdens warme periodes wel drie maal per week.
De toevoegingen van meststoffen is afgestemd op de potgrondanalyses, gewasbehoefte en
de watergift. Dus als er geen watergegeven werd is er niet bemest. Wanneer er meerdere
malen per week water gegeven werd is maar veelal maar 1 maal organische mest mee
gegeven. De kans op te hoge voedingswaardes was anders te groot. De organische
voedingsoplossingen zijn steeds, voor elke gift, vers aangemaakt. Verder is bij de
behandeling waarbij gewerkt wordt met vaste meststoffen die op de pot aangebracht wordt
deels handmatig op de pot water gegeven.
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Foto 1-

Kasoverzicht

Foto 2-

Proefveldoverzicht

© DLV Facet: maart 2004
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2.7

Waarnemingen

2.7.1

Proef A: Organische meststoffen en proef B: Invloed Compalox®-P buffer

Om na te gaan in hoeverre de verschillende meststoffen invloed hebben gehad op de
voedingstoestand in de potgrond is om de 4 weken een grondmonster genomen van alle
behandelingen binnen proef A en proef B. Ook zijn regelmatig water monsters genomen van
de standaardvoedingsoplossing en de voedingsoplossing zonder fosfaat (P) om na te gaan
of de gewenste hoeveelheden ook gerealiseerd zijn. Verder is om de 4 weken een optische
beoordeling verricht. Hierbij is de stand van het gewas beschreven. In week 50 heeft de
eindbeoordeling van Clerodendron plaatsgevonden. In week 15 is een tussenbeoordeling
uitgevoerd en in week 18 heeft de eindbeoordeling van Solanum plaats gevonden.
Bij de tussenbeoordeling is beoordeeld op:
• Bloeisnelheid (beoordeling van 1 = traag t/m 5 = vroeg) en
• Algehele kwaliteit (beoordeling van 1 = slecht t/m 5 = zeer goed)
De planten zijn bij de eindbeoordeling beoordeeld op de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stamdikte in mm gemeten op 10 cm onder de kruin,
Langste diameter bol in cm,
Diameter bol loodrecht op langste diameter bol in cm,
Wortelgesteldheid (beoordeling van 1 = fijn t/m 5 = grof),
Gevuldheid (beoordeling van 1 = ongevuld t/m 5 = gevuld),
Blad kleur (beoordeling van 1 = geel t/m 5 = donker groen),
Bladgrootte (beoordeling van 1 = klein t/m 5 = groot) en
Algehele kwaliteit (beoordeling van 1 = slecht t/m 5 = zeer goed)

Per proefveld zijn 20 proefplanten individueel beoordeeld.
2.7.2

Proef C: invloed potgrond

Om na te gaan in hoeverre de verschillende potgronden invloed hebben gehad op de
voedingstoestand in de potgrond zijn bij aanvang, halverwege en aan het einde van de teelt
grondmonster genomen van alle behandelingen.
In week 18 heeft de eindbeoordeling van Solanum plaats gevonden. Deze planten zijn
beoordeeld op de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•

Stamdikte in mm gemeten op 10 cm onder de kruin,
Langste diameter bol in cm,
Diameter bol loodrecht op langste diameter bol in cm,
Gevuldheid (beoordeling van 1 = ongevuld t/m 5 = gevuld),
Blad kleur (beoordeling van 1 = geel t/m 5 = donker groen),
Bladgrootte (beoordeling van 1 = klein t/m 5 = groot) en
Algehele kwaliteit (beoordeling van 1 = slecht t/m 5 = zeer goed)

Brugmansia is in week 19 beoordeeld. Hierbij is beoordeeld op de volgende criteria:
•
•

Gevuldheid (beoordeling van 1 = ongevuld t/m 5 = gevuld),
Blad kleur (beoordeling van 1 = geel t/m 5 = donker groen),
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•
•

Bloeisnelheid (beoordeling van 1 = traag t/m 5 = vroeg) en
Aantal knoppen

Per proefveld zijn 20 proefplanten individueel beoordeeld.
2.7.3

Proef D: Bio-potten

Om na te gaan in hoeverre de groei beïnvloed wordt door de verschillende potten heeft om
de 4 weken een optische beoordeling plaats gevonden. Hierbij is de stand van het gewas
beschreven.
2.7.4

Verwerking

De behandelingseffecten binnen de diverse proeven zijn met behulp van variantie-analyse
getoetst. Hierbij is gebruik gemaakt van het statistische programma GENSTAT. Er is
getoetst met een onbetrouwbaarheid van 5% (P< 0,05).
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3 Resultaten
3.1
3.1.1

Proef A: Organische meststoffen
Inleiding

In deze proef zijn 7 verschillende soorten organische meststoffen getoetst ten opzichte van
de chemische controle behandeling. Daarnaast is de invloed van Mycorrhiza onderzocht in
combinatie met de standaard voedingsoplossing. Vooraf is aan alle deelnemende
leveranciers aangegeven op welke wijze de controle behandeling bemest gaat worden. Dit
geldt zowel voor de bemesting van de potgrond als voor de samenstelling van de
voedingsoplossing. In bijlage 1 is de bemestingsadviesbasis voor Solanum en Clerodendron
weergegeven. In bijlage 2 zijn de verschillende voedingsoplossingen in de opkweek,
tussenfase en afkweekfase weergegeven zoals deze op het proefbedrijf aangehouden zijn.
Het tussenschema is vanaf week 7 aangehouden. De deelnemende bedrijven hebben hier
hun organische meststoffen op afgestemd. In bijlage 3 is een overzicht per gewas, per
behandeling weergegeven van de verschillende meststoffen die gedurende dit onderzoek
gegeven zijn. A1 betrof de controle behandeling. Behandeling A3, A7 en A8 betrof een
behandeling met biologische langzaamwerkende meststoffen. Deze meststoffen zijn
toegediend in de vorm van pillen aan de pot. Deze zijn handmatig vlak na oppotten
toegediend. Dit bleek zeer arbeidsintensief te zijn. Behandeling A2, A4, A5 en A9 betrof een
behandeling met biologische meststoffen. Bij deze behandelingen is uitgegaan van een
biologische voorraadbemesting, waarna gedurende teelt, afhankelijk van de
voedingsanalyses al dan niet bijgemest is met biologische vaste en/of vloeibare meststoffen.
Uit bijlage 3 blijkt dat bij een aantal behandelingen het al snel noodzakelijk was om bij te
mesten. Ook de frequentie van bijmesten bleek zeer groot te zijn tussen de verschillende
behandelingen. Extra bijmesten kost naast verbruik van meststoffen ook extra arbeid. In
bijlage 4 zijn de gerealiseerde grondanalyses cijfers gedurende de proef weergegeven.
3.1.2

Clerodendron

3.1.2.1 Voedingsstoestand
In figuur 1 is de gerealiseerde EC in de potkluit (1:1,5 analyse met water) gedurende de
proef bij Clerodendron weergegeven. De EC in de potkluit ligt bij de controle behandeling
tussen de 0,9 en 1,3 mS/cm. Bij behandeling A7 en A8 loopt de EC binnen 4 weken zeer
hoog op tot een EC van 3,1 tot 4,0. Deze EC is duidelijk te hoog voor Clerodendron,
waardoor bladverbranding en uitval optrad. Dit betrof een langzaamwerkende meststof die
echter zeer snel voor de plant beschikbaar is gekomen, mogelijk onder invloed van de hoge
temperaturen begin augustus in combinatie met de vochtigheid van de grond. De planten
kregen geen kans om een goed wortelgestel op te bouwen door de hoge EC waardes. De
EC bij behandeling A3, ook een langzaamwerkende meststof, liep geleidelijk op tot een EC
van 0,9 mS/cm in week 49. Bij behandeling A2 is al snel bijgemest wat ook in de EC-cijfers
zichtbaar is. Bij de meeste behandeling varieerde de EC tussen 0,5 en 1,5 mS/cm. De
gewenste EC ligt tussen de 0,8 en 1,2 mS/cm.
In figuur 2 is de gerealiseerd pH in de potkluit gedurende de proef bij Clerodendron
weergegeven. De pH van de controle behandeling varieert tussen de 5,6 en 6,1. De pH bij
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behandeling A3, A4, A5 en A6 liggen in week 49 duidelijk lager, namelijk 5,0 tot 5,2. De pH
van behandeling A2 en A9 lag iets hoger, respectievelijk 6,2 en 6,4.

Clerodendron
Gerealiseerde EC potkluit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

4,5
4
3,5

EC (mS/cm)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
week 27

Figuur 1-

week 34

week 40

week 44

week 48

Gerealiseerde EC in de potkluit (1:1,5 analyse met water) Clerodendron

Clerodendron
Gerealiseerde pH potkluit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

7,5
7,0
6,5

pH

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
week 27

Figuur 2-

week 34

week 40

week 44

week 48

Gerealiseerde pH in de potkluit Clerodendron
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3.1.2.2 Gewasreacties
In tabel 3 zijn de belangrijkste gewasreacties per behandeling weergegeven. In figuur 3 is de
uitwendige kwaliteit van de verschillende behandelingen beoordeeld op een schaal van 1 =
slecht tot 5 = zeer goed. Clerodendron bleek zeer sterk op de verschillende behandelingen
te reageren. De controle planten en behandeling A6 (controle plus mycorrhiza) bleken tot
week 50 goede groei te vertonen met een goede groene bladkleur. Enkel de scheutuitloop
viel wat tegen. Ook behandeling A4 liet een goede groei zien met een goede groene
bladkleur. Bij behandeling A5 en A9 was de groei redelijk. De bladkleur was te licht met een
enkel blad met necrose en er is wat groeistagnatie geconstateerd. De groei en ontwikkeling
bij behandeling A2 en A3 was duidelijk slecht. Door de zeer hoge EC bij behandeling A7 en
A8 bleken de planten al snel groeistagnatie en uitval te vertonen en dus uiteindelijk een 0
scoorden. Door de zeer lage gerealiseerde temperaturen in december is de kwaliteit van de
Clerodendron planten sterk achteruit gegaan, ook die van de controle behandeling. Gezien
de gewasstand, uitval en achterstand die de meeste behandelingen hadden is besloten om
voor het tweede gedeelte van de proef niet door te gaan met Clerodendron maar alleen met
Solanum.
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Tabel 3 -

Code
Wk 32

Wk 34

Optische beoordeling Clerodendron

A1

A2

Geen
Enkele planten
bijzonderheden. licht tot sterk
De groei is goed. achterblijvend in
groei, lichte
vlekken op het
blad
Goede groei,
Gedrongen groei
goede kleur
blijft. Enkele
planten slecht
groeiend

Wk 39

Goede groei,
goede kleur

Wk 43

Goede groei,
goede kleur

Wk 48

Groeit goed.
Enkel slechte
scheut uitloop.

A3

A4

A5

Lichte vlekken op Geen
Enkel licht blad,
het blad, lichte
bijzonderheden. vlekkerig
achterstand in
De groei is goed.
groei

De planten zijn
redelijk hersteld.
Maar te
gedrongen groei
blijft.

Goede groei,
goede kleur

Gedrongen groei. Planten groeien Goede groei
Enkele planten
wel maar doen dit maar erg
met slecht blad
niet uitbundig.
vegetatief. Groei
is misschien wel
te uitbundig.
Goede kleur.
Licht groene
Met aminogreen: Groei goed, nog
vlekken op het
Bladranden, geel wat vegetatief.
blad. Slechte
blad (enkel),
groei en bladval. groeistagnatie.
Tevens
Boven in de kruin
bladranden en
verbranding.
bladpuntjes.
Groei is slecht
Koppen bruin.
Groei is goed.
veel bladval.
Groei is slecht
Kleur is goed.
Geen uitloop.
veel uitval en
Scheut geeft veel
Groeistagnatie.
slecht blad.
bloei.
Bruine koppen
Schimmelontwikk
eling op de pot
door toedienen
vivikalie.

A6
Enkel licht blad,
achterblijvend in
groei, blad
vlekkerig

A7

A8

A9

Sterk
Achterblijvend in
achterblijvend in groei en vlekken
groei, veel uitval. op het blad.
Groeistagnatie.

Lichte vlekken op
het blad.

Nu redelijke
Goed hersteld.
groei. Wel
Nu goede groei
tekorten aan
en goede kleur
voeding (het blad
oogt niet fris)

Zeer slechte
groei. Veel uitval
en weinig
verandering in
vergelijk met
vorige
waarnemingen.

Bont blad,
geelverkleuring.
Gedrongen groei
(groei
achterstand).

Doffe kleur van
Groei is goed.
het blad. Groei is Kleur is goed.
wel goed

Elke week meer
uitvallers.

Zeer slechte
groei. Minder
uitval als A7.
Weinig
verandering in
vergelijk met
vorige
waarnemingen.
Elke week meer
uitvallers.

Enkel geel blad in Groeit goed.
de top van de
plant (lijkt op
lichte
verbranding).
Enkel bladval.

Zeer slecht.

Zeer slecht.

Licht blad.
Slechte groei en
ongelijk.

Redelijke groei. Groei is goed.
Enkel bruin blad. Veel bloei.
Enkel bladval en
groeistagnatie.

Uitval is dermate
groot dat deze
behandeling uit
de proef is
gehaald.

Uitval is dermate
groot dat deze
behandeling uit
de proef is
gehaald.

Groei is redelijk.
Slechte uitloop en
enkel
groeistagnatie.
Bruine koppen
(uitlopers).

Blad mag wat
donkerder van
kleur zijn. Het is
nu nog erg licht.

Foto 3-

Goede groei Clerodendron bij aanvang

Foto 4-

Verbranding en uitval van Clerodendron door zeer hoge EC
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Eindbeoordeling Clerodendron week 50
5

Kwaliteit

4

3

2

1

0
A1

Figuur 3-

3.1.3

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Beoordeling uitwendige kwaliteit Clerodendron in week 50

Solanum

3.1.3.1 Voedingsstoestand
In figuur 4 is de gerealiseerde EC in de potkluit (1:1,5 analyse met water) gedurende de
proef bij Solanum weergegeven. De EC in de potkluit start bij de controle behandeling bij 1,3
mS/cm en loopt via 1,8 mS/cm heel langzaam af naar 0,5 mS/cm aan het einde van de teelt.
Bij behandeling A7 en A8 loopt de EC net als bij Clerodendron binnen 4 weken zeer hoog op
tot een EC van 3,1 tot 4,0. Solanum blijkt echter veel beter bestand tegen deze hoge EC.
Bij behandeling A2 loopt de EC vanaf week 7 hoog op naar circa 3,5. Ook bij behandeling
A3 en A9 loopt de EC in het voorjaar op naar circa 2,0 mS/cm. De EC bij behandeling A4,
A5 en A6 variëren tussen de 0,4 en 1,8 mS/cm en wijken niet veel af van de controle
behandeling. Tijdens de teelt is geconstateerd dat hoe hoger de EC in de pot was hoe
compacter de groei was. Wel dient hierbij de opmerking gemaakt te worden dat sommige
planten te compact bleven waardoor de uiteindelijke bol diameter te klein bleef.
In figuur 5 is de gerealiseerd pH in de potkluit gedurende de proef bij Solanum
weergegeven. De pH van de controle behandeling varieert tussen de 5,5 en 6,4 maar loopt
echter te hoog op aan het einde van de teelt, naar 6,7 en 7,2. De pH bij behandeling A7 en
A8 liggen vanaf week 7 duidelijk lager tot 4,5 en 4,0 in week 11. Dit leidde ook een duidelijke
geelverkleuring van het blad. A7 en A8 zijn om deze reden behandeld met een biologisch
pH verhogend product (PHC Organic Plant Feed 6:5:6 1% oplossing). De pH loopt hierna
duidelijk op. Op het einde van de teelt in week 18 varieerde de pH van de overige
behandelingen tussen de 5,7 en 6,7.
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Clerodendron
A3
A5
A7
A9

Solanum
Gerealiseerde EC potkluit
4,5

A2
A4
A6
A8
Solanum

4
3,5

EC (mS/cm)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
week 27

Figuur 4-

week 34

week 40

week 44

week 48

week 7

week 11

week 15

week 18

Gerealiseerde EC in de potkluit (1:1,5 analyse met water) Solanum

Solanum
Gerealiseerde pH potkluit
7,5

Clerodendron
A3
A5
A7
A9

A2
A4
A6
A8
Solanum

7,0
6,5

pH

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
week 27 week 34 week 40 week 44 week 48

Figuur 5-

week 7

week 11 week 15 week 18

Gerealiseerde pH in de potkluit Solanum
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3.1.3.2 Gewasreacties
In week 15 bleek er duidelijk verschil in bloeisnelheid tussen de behandelingen zichtbaar.
Om deze reden is een tussenbeoordeling uitgevoerd en zijn de planten op vroegheid en
uitwendige kwaliteit beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling zijn weergegeven in
figuur 6 en 7.
De planten van behandeling A6 bleken duidelijk eerder te bloeien. Ook de controle planten
kwamen al snel in bloei. De bloei van de planten behandeld met de organische meststoffen
bleek echter vertraagd. Optimale afstemming van de bemesting op ontwikkeling en bloei
moet dus nog plaats vinden.
Ook de uitwendige kwaliteit van de planten bemest met de organische meststoffen liep iets
achter, maar was bij alle behandelingen acceptabel, dat wil zeggen alle producten waren
verkoopwaardig.

1 = laat
5 = vroeg
5

beoordeling

4

3

2

1

0
A1

Figuur 6-

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Beoordeling bloeisnelheid Solanum in week 15
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1 = slecht
5 = zeer goed
5

beoordeling

4

3

2

1

0
A1

Figuur 7-

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A7

A8

A9

Beoordeling uitwendige kwaliteit Solanum in week 15

5

1 = slecht
5 = zeer goed

Gem. Algehele kwaliteit

4

3

2

1

0
A1

Figuur 8-

A2

A3

A4

A5

A6

Beoordeling uitwendige kwaliteit Solanum in week 18
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In week 18 heeft een eindbeoordeling plaatsgevonden. In figuur 8 staan de resultaten van
de uitwendige kwaliteit weergegeven. Opvallend is dat de uitwendige kwaliteit van de
planten behandeld met organische meststoffen in 3 weken tijd duidelijk aangetrokken is ten
opzichte van de controle. Dit heeft mede te maken met het vertragende effect op de
bloeisnelheid, wat in week 18 niet meer zo duidelijk zichtbaar was. Alle behandelingen
stonden volop in bloei.
In tabel 4 staan de resultaten van de metingen en beoordelingen weergegeven. Er zijn geen
significante verschillen in verhouding grootste en kleinste boldiameter en gevuldheid
geconstateerd. In de overige waarnemingen zijn wel significante verschillen geconstateerd.
In figuur 9 staat de langste boldiameter en de kleinste boldiameter in cm weergegeven. Met
name de boldiameter van behandeling A8 blijft achter. Ten aanzien van de bladkleur blijft A4
achter. Ditzelfde geldt voor bladgrootte. Ten aanzien van de stamdiameter hebben de
planten van behandeling A1 (controle) A5 en A6 de dikste diameter.
Tabel 4 -

Resultaten metingen en beoordeling Solanum

Behandeling
Langste diam (cm)
Kleinste diam (cm)
Verhouding
langste diam /
kleinste diam
Bladkleur
Bladgrootte
Gevuldheid
Stamdiameter
(cm)
Wortelgesteldheid
Algehele kwaliteit

A1
41.50
33.35
1.247

A2
35.60
28.25
1.260

A3
35.80
28.19
1.270

A4
32.43
25.07
1.297

A5
35.33
27.98
1.263

A6
35.72
25.91
1.335

A7
34.50
26.38
1.313

A8
30.01
24.10
1.250

A9
35.62
28.67
1.243

L.S.D.
2.827
2.676
n.s.

3.667
3.200
3.400
0.959

3.600
3.033
3.160
0.874

3.600
3.650
3.167
0.876

2.583
2.000
2.867
0.884

2.933
2.277
3.200
1.006

3.300
2.567
3.733
0.939

3.350
3.350
3.400
0.854

3.270
3.123
3.350
0.792

3.617
2.683
3.583
0.890

0.3352
0.5378
n.s.
0.0467

4.283
3.883

3.867
3.250

3.767
3.260

3.333
2.600

3.200
3.117

3.183
3.617

2.983
3.317

2.900
3.062

3.383
3.600

0.2192
0.4313

L.S.D. = Least significant difference = kleinst betrouwbare verschil
n.s. = niet significant = geen betrouwbare verschillen

In tabel 5 zijn de belangrijkste gewasreacties per behandeling van Solanum weergegeven.
De gewasreacties van Solanum was duidelijk veel minder tekenend dan die van
Clerodendron. Opgemerkt dient te worden dat het handmatig toevoegen van meststoffen in
pilvorm in de potkluit en meststoffen welke boven op de pot gestrooid moeten worden, te
arbeidsintensief zijn.
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Tabel 5 -

Code

Optische beoordeling Solanum

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Wk 32/33 Groei normaal. Groei normaal. Groei normaal. Groei normaal. Groei normaal. Groei normaal. lichte groei
achterstand.
Groei normaal Normale groei, Enkel
Groei normaal Groei normaal Groei normaal Gedrongen
Wk 34
en de kleur is enkel licht
gedrongen
en de kleur is en de kleur is en de kleur is uitloop van
goed.
blad.
uitloop van
goed.
goed.
goed.
scheuten na
scheuten na
toppen.
het toppen.
Wk 39

Groei normaal Enkel licht blad Planten licht
en de kleur is
van kleur
goed.

Wk 43

Goede groei.

Wk 48

Goede groei.

lichte groei
achterstand.
Gedrongen
uitloop van
scheuten na
toppen. Zeer
donker groene
kleur.
Groei is
Groei normaal Mooie donkere Mooie donkere
normaal en de en kleur goed. kleur.
kleur.
kleur goed.
Gedrongen
Gedrongen
groei.
groei.
Gedrongen
Groei is goed Groei goed en Groei goed en
groei. Kleur is maar enkele
gedrongen.
gedrongen.
licht groen.
lichte planten Kleur is goed Kleur goed
(gewicht)
maar de plant maar de plant
planten. Groei lijkt erg
lijkt erg
is goed.
generatief.
generatief.

Groei normaal
en kleur is
goed. Groei is
erg vegetatief.
Slecht blad,
Veldje wat niet Groei normaal
bladval, kleur met
en kleur goed.
redelijk.
aminogreen
Groei is erg
bemest wordt vegetatief.
staat zeer licht.
Veldjes met
aminogreen:
lichte blad
kleur en
bladval
Slecht blad,
Veldje dat
Groei normaal Gedrongen
Bladval, Kleur eerder niet
en kleur goed. groei. Kleur is
redelijk.
bemest werd Schimmelontwi licht groen.
staat nog zeer kkeling (wit) op
licht. Veldjes
de pot door
met
toevoeging
aminogreen:
organische
lichte blad
mest..
kleur en
bladval

Groei is goed
maar enkele
lichte planten
(gewicht).
Groei is goed.
Veel bloei.

Groei goed en
gedrongen,
kleur goed
maar de plant
lijkt erg
generatief.
Veel bloei.

Groei goed en
gedrongen,
kleur goed
maar de plant
lijkt erg
generatief.
Veel bloei.

A9
Groei normaal.
Groei normaal.
Het blad is licht
van kleur.

Groei normaal.

Bleek, licht
groen van
kleur.

Bleek, licht
groen van
kleur
(gebrek?).

Tabel 5 (vervolg) -

Code

Optische beoordeling Solanum

A1

A2

Wk 5

Goede groei.

Wk 9

Goede groei.

Wk 14

Goede groei.

De planten
groeien nu
goed door.

Wk 17

Goede groei.
Goede
kwaliteit.

Weinig
problemen,
redelijke
kwaliteit.

A3

A4

De planten
Lichte blad
Groei is goed.
beginnen zich kleur blijft bij
te herstellen
sommige
planten. De
overige
planten
groeien
redelijk.
Planten
Enkele planten Groei is goed.
groeien goed. groeien niet
Een enkel licht vol.
blaadje is te
zien.

A5

A6

A7

A8

A9

Plant groeit
gedrongen
maar goed.

Goede groei.

De scheuten
De scheuten
Planten staan
lopen traag uit. lopen traag uit. nog steeds wat
mager.

Groeit goed.

Goede groei.

Enkele planten
met lichte
kruinen.
Verder groei
aardig goed.

De groei
Groeit goed.
stagneert licht.
Maar de
planten zien er
goed uit.

Goede groei.

De planten zijn
redelijk. Ze zijn
echter niet vol
genoeg en
ongelijk

In eens veel
bladval en
extreme knop
vorming. Meer
knoppen als
blad. Als de
plant geschud
wordt dan
vallen er nog
meer bladeren
af. Het overige
blad is wat
geel.

Kleur is redelijk
maar er is een
enkel geel
blaadje
waarneembaar
.
De planten zijn
erg
verslechterd
en hebben in
de kruin veel
gele bladeren
gekregen.
Planten zijn
goed hersteld.
Blad is
bijgekleurd.
Nog een enkel
geel blaadje in
de kruin.
Compacte
kruinen (te
compact).

Redelijke
Goede groei.
kwaliteit. De
Goede
planten
kwaliteit.
hebben heel
lang zeer goed
gestaan Toch
is de kwaliteit
de laatste
weken
verslechterd.
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Foto 5-

Links controle behandeling (A1), rechts behandeling A5
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Figuur 9-
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Grootste en kleinste boldiameter (loodrecht op grootste diameter) Solanum in cm
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Foto 6-

Links controle behandeling (A1), rechts controle behandeling met Mycorrhiza (A6)

Foto 7-

Links controle behandeling (A1), rechts controle behandeling met Mycorrhiza (A6)
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3.2
3.2.1

Proef B: Invloed Compalox®-P buffer
Inleiding

In deze proef is de invloed van een laag fosfaat (P) gehalte op de strekkingsgroei
onderzocht. Er is uitgegaan van de standaardpotgrond (zie A1) zoals die op het bedrijf van
LaSerra wordt toegepast. In de ene helft is een standaard voorraadbemesting meegegeven
in de vorm van 1 k PG-mix en 250 g kalksalpeter per m3 grond. In de andere helft is een
vergelijkbare hoeveelheid meststoffen gegeven met uitzondering van P. Daarnaast is 2%
Compalox®-P buffer aan de potgrond toegevoegd verrijkt met P. Voor de pH is bij beide
behandelingen 5 k Dolokal per m3 grond toegevoegd. Tijdens de teelt is de controle
behandeling (B1) normaal bemest met de standaardvoedingsoplossing (vergelijkbaar met
A1). In de compalox behandeling (B2) is bemest met een vergelijkbare voedingsoplossing,
maar waarbij het P is weggelaten. Tijdens de gehele teelt is geen extra P toegediend bij de
Compalox behandeling. In de standaardvoedingsoplossing (B1) varieerde het P-gehalte
tussen de 1,64 en 1,82 mmol/l. In de compalox behandeling was het P-gehalte duidelijk
lager, namelijk tussen de 0,01 en 0,14 mmol/l. In de potgrond (1:1,5 extractie-analyse met
water) lag het P-gehalte gemiddeld op 0,69 mmol/l in de controle behandeling (b1) en op
0,20 mmol/l bij de compalox behandeling. In bijlage 5 zijn de grond en wateranalyses
weergegeven. In figuur 10 is het P-gehalte in de potgrond (1:1,5 extractie-analyse met
water) mmol/l omgerekend naar een EC van 1 mS/cm weergegeven.
B1 Clerodendron
B2 Clerodendron Compalox
B1 Solanum
B2 Solanum Compalox

grondanalyses 1:1,5 extractie methode met water
1,6

Hoeveelheid P (mmol/l)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
week 27

Figuur 10-

week 34

week 40

week 44

week 48

week 7

week 11

week 15

week 18

P-gehalte in de de potgrond (1:1,5 extractie-analyse met water) mmol/l omgerekend
naar een EC van 1 mS/cm

© DLV Facet: maart 2004

29

Duurzame productie kuipplanten

3.2.2

Solanum

In week 15 zijn de planten beoordeeld op bloeisnelheid. Deze staat weergegeven in figuur
11. De controle behandeling (B1) kwam duidelijk eerder in bloei dan de compalox
behandeling.
5
1 = laat
5 = vroeg

beoordeling

4

3

2

1

0
B1 = controle

Figuur 11-

B2 = compalox

Beoordeling bloeisnelheid Solanum in week 15

Bij de eindbeoordeling in week 18 zijn de planten op diverse kwaliteitsaspecten beoordeeld.
Daarnaast in de boldiameter gemeten. Er zijn significante verschillen geconstateerd in
langste en kleinste boldiameter (zie figuur 12), compactheid en algehele kwaliteit (zie figuur
13). De planten uit de compalox behandeling hadden significant een kleinere diameter en
waren compacter. De uitwendige kwaliteit van de planten uit de compalox behandeling bleek
echter van mindere kwaliteit dan de controle planten. Er is geen duidelijk verschil
geconstateerd in bladkleur, bladgrootte, gevuldheid en stamdiameter. In tabel 6 zijn de
gemiddelde gegevens per kwaliteitsbeoordeling weergegeven.
Tabel 6 -

Resultaten metingen en beoordeling Solanum

Behandeling

Langste diam (cm)
Kleinste diam (cm)
Verhouding langste diam / kleinste diam
Blad kleur (1 – 5)
Blad grootte (1 – 5)
Gevuldheid (1 – 5)
Stamdiameter (cm)
Wortelgesteldheid (1 – 5)
Algehele kwaliteit (1 – 5)

B1 =
controle
41,50
33,35
1,26
3,67
3,20
3,40
0,96
4,28
3,88

B2 =
Compalox
36,78
30,77
1,21
2,75
2,31
3,53
0,94
4,07
3,23

L.S.D.

0,3155
2,223
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,3286

L.S.D. = Least significant difference = kleinst betrouwbare verschil
n.s. = niet significant = geen betrouwbare verschillen
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gr. diam bol

45

kl. diam bol

Gem. diameter bol (cm)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
B1 = controle
Figuur 12-

B2 = Compalox

Grootste en kleinste boldiameter (loodrecht op grootste diameter Solanum) in cm

5

Gem. algehele kwaliteit

1 = slecht
5 = zeer goed
4

3

2

1

0
B1 = controle
Figuur 13-

B2 = Compalox

Beoordeling uitwendige kwaliteit Solanum in week 18
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Foto 8-

Links Compalox behandeling (B2), rechts controle behandeling (B1),

Foto 9-

Links controle behandeling (B1), rechts Compalox behandeling (B2)
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3.3

Proef C: Invloed potgrond

3.3.1

Inleiding

In deze proef is de invloed van het kleipercentage onderzocht op de mate van
groeibeheersing bij Solanum en Brugmansia. De grondsamenstelling is aangepast aan het
gewas. Bij beide gewassen is uitgegaan van een licht (laag percentage klei) en van een
zwaar (hoog percentage klei) mengsel. Bij aanvang van de proef zijn fysische analyses
gemaakt van de diverse mengsels. De gegevens hiervan staan vermeld in figuur 14. De
belangrijkste verschillen tussen de mengsels betrof het vocht- en luchtgehalte, bulkdichtheid
en hoeveelheid organische stof. De planten zijn zoveel mogelijk op een gelijke wijze
opgekweekt. De opkweek van de planten is vergelijkbaar geweest. Na wijderzetten was de
planning om de watergift af te stemmen op de grondsamenstelling. Dit is ook gedaan maar
door het warme en zonnige voorjaar zijn er geen praktische verschillen in watergift gegeven.
Ook bij de metingen van de vochtigheid middels WET-meters zijn geen duidelijke verschillen
in vochtigheid geconstateerd tijdens de teelt.
350

C1 Solanum 2% klei
C2 Solanum 10% klei

300

C3 Brugmansia 8% klei
C4 Brugmansia 16% klei

250

200

150

100

50

0
Vocht (%)

Figuur 14-

3.3.2

org stof (%)

bulkdichtheid
(kg/m3)

krimp (%)

porien (%)

water (%)

lucht (%)

watergetal v/d
org stof

Overzicht fysische eigenschappen diverse grondmengsels

Solanum

In week 18 heeft de eindbeoordeling plaatsgevonden van de Solanum. In tabel 7 zijn de
gemiddelde beoordeling per proefbehandeling weergegeven. Uit de analyses bleek dat er
geen significante verschillen zijn geconstateerd in de uitwendige kwaliteit. Dit betreft zowel
de algehele kwaliteit als de diverse kwaliteitsonderdelen. Wel is een significant verschil
geconstateerd in de diameter van de bol. Zowel de langste als de kleinste diameter van de
controle behandeling was significant groter dan van de behandeling met meer klei in de
potgrond. In figuur 15 en 16 zijn respectievelijk de diameter in cm en de
kwaliteitsbeoordelingen per behandeling weergegeven.
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Tabel 7 Behandeling

Resultaten eindmetingen en -beoordeling Solanum
gevuldheid bladkleur Bladgrootte

C1 = 2% klei
C2 = 10% klei
L.S.D.

3,73
3,82
n.s.

3,45
3,07
n.s.

Algehele
kwaliteit

2,57
2,62
n.s.

Stam
Langste
Kleinste
Diameter diameter
diameter
(cm)
(cm)
(cm)
3,58
0,977
40,75
32,43
3,64
0,947
34,35
27,32
n.s.
n.s.
4,463
3,452
gr. diam bol
kl. diam bol

45
40
35

diameter (cm)

30
25
20
15
10
5
0
C1 Solanum 2% klei

Figuur 15-

C2 Solanum 10% klei

Diameter bol Solanum in cm
gevuldheid
bladkleur
bladgrootte
kwaliteit

5

diameter (cm)

4

3

2

1

0
C1 Solanum 2% klei

Figuur 16-

C2 Solanum 10% klei

Beoordeling uitwendige kwaliteit Solanum in week 18
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3.3.3

Brugmansia

De beoordeling van Brugmansia is iets later uitgevoerd omdat de teeltduur van Brugmansia
langer was dan van Solanum. De planten zijn beoordeeld op het moment dat ze
verkoopklaar waren. In tabel 8 zijn de gemiddelde beoordeling per proefbehandeling
weergegeven. Ook bij Brugmansia bleek de potgrond met een hoger kleigehalte een iets
kleinere gewaskruin te geven, maar de verschillen waar erg gering en niet significant. Het
verschil in kruingrootte tussen de twee rassen was groter. In figuur 17 en 18 zijn
respectievelijk de diameter in cm en de kwaliteitsbeoordelingen per behandeling
weergegeven.

Tabel 8 Behandeling

Resultaten eindmetingen en -beoordeling Brugmansia
Gevuldheid
(1 – 5)

rose
C3 = 8% klei
C4 = 16% klei
geel
C3 = 8% klei
C4 = 16% klei

Bladkleur
(1 – 5)

Aantal
Bloemen
(1 – 5)

Aantal
Knoppen
(1 – 5)

Langste
diameter
(cm)

Kleinste
Diameter
(cm)

3,03
3,95

2,33
1,77

0,63
0,28

3,63
4,73

63,15
60,30

55,75
54,09

3,78
3,55

1,53
1,53

1,00
1,68

5,00
5,00

55,50
53,17

47,65
46,38

gr. diam gewas
kl. diam gewas
70
60

diameter (cm)

50
40
30
20
10
0
C3 Brugmansia 8% klei C4 Brugmansia 16% klei C3 Brugmansia 8% klei C4 Brugmansia 16% klei
roze
roze
geel
geel

Figuur 17-

Diameter kruin Brugmansia in cm
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gevuldheid
bladkleur
aantal bloemen
aantal knoppen
5

beoordeling

4

3

2

1

0
C3 Brugmansia 8% klei
roze

C4 Brugmansia 16%
klei roze

C3 Brugmansia 8% klei
geel

C4 Brugmansia 16%
klei geel

Figuur 18-

Beoordeling uitwendige kwaliteit Brugmansia in week 19

Foto 10-

Links controle behandeling (B1), rechts Compalox behandeling (B2)
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3.4

Proef D: Bio-potten

Er zijn twee bio-potten vergeleken ten opzichte van de standaard 21 cm pot. Uit het
onderzoek dat in de boomteelt heeft plaats gevonden naar biologische potten bleek de
cocospot de meest geschikte pot voor eventuele toepassing in de teelt van kuip- en terras
planten. Daarnaast is bij diverse bedrijven geïnformeerd naar nieuwe bio-potten. Vlak voor
aanvang van dit onderzoek is door de firma Rodenburg BV Biopolymers speciaal voor dit
onderzoek een biopot gemaakt. Het betreft hier een eerste prototype. In foto zijn de drie
onderzochte potten weergegeven. De planten hebben in de eerste fase van de teelt water
op de potkluit gehad en stonden op een anti-bewortelingsdoek. Bij aanvang stonden de
planten tegen elkaar aan. Met name de bio-pot vervormde al vrij snel. Ook gaven de biopotten bij aanvang een stank af. In week 35 worden de potten een beetje broos en breken
makkelijk. In week 39 blijken de wortels zich vast te groeien in de pot. In week 48 breken de
potten steeds verder af en is er veel schimmel/aanslag zichtbaar op de potten.
Wortelvorming van de planten is wel goed. In week 5 blijken de potten grotendeels
aangetast en afgebroken. Een deel van de planten wordt overgezet in een nieuwe bio-pot en
de teelt wordt voortgezet op betonvloeren met eb en vloed systeem. De potten verteren
minder snel op betonvloeren en doen het redelijk. Dit wordt hoogst waarschijnlijk
veroorzaakt doordat op betonvloeren met eb en vloed de potten niet constant op een
vochtige vloer staan. Vrij snel na de vloed beurt droogt de betonvloer op. Hoe langer de
potten in gebruik zijn, hoe breekbaarder ze zijn. Deze bio-pot voldoet nog niet aan de eisen
die gesteld worden in de teelt van kuip- en terrasplanten.
Na twee weken liet de cocospot al enige algen- en schimmelvorming op de pot zien. Ook
vervormde ze iets. De aanslag zet verder in de teelt door, buiten deze genoemde nadelen
voldoet de pot goed. In week 5 zijn dze potten ook overgezet naar de kas met betonvloeren
en eb en vloed watergeefsysteem. Aangezien deze potten nog steeds voldoen worden ze
niet overgezet in nieuwe potten. In week 9 zakken de potten iets uit, maar voldoen nog
steeds. Het grootste nadeel van deze pot is de aanslag/vervuiling, waardoor de presentatie
onvoldoende is. De onderzochte cocospotten zijn niet machinaal te verwerken. De
houdbaarheid/duurzaamheid is redelijk. Verder nemen ze water op en verdampen ze water.
Hier zal de watergift op afgestemd moeten worden.
Er zijn geen duidelijke verschillen in groei en ontwikkeling geconstateerd tussen de planten
in de bio-pot, cocospot en de standaard 21 cm container.
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Foto 11-

Links Bio-pot, midden standaard (controle), rechts Cocospot

Foto 12a en 12b-
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4 Conclusies en aanbevelingen
¾ Grote gewasverschillen ten aanzien van bemestingsbehoefte en –gevoeligheid.
¾ Geen algemeen receptuur voor kuip- en terrasplanten, de verschillende gewassen
hebben verschillende EC’s nodig.
¾ Clerodendron veel gevoeliger t.a.v. bemesting dan Solanum (Solanum verdraagt een
hoge EC goed).
¾ Er zijn bij Clerodendron grote verschillen in gewasreactie geconstateerd in de proef met
organische meststoffen:
• Behandeling A4 en A6 scoren goed bij de opkweek van Clerodendron en zijn dus
goed toepasbaar = vergelijkbaar met controle.
• Behandeling A5 en A9 scoren redelijk bij de opkweek van Clerodendron, met geringe
aanpassingen zijn deze toepasbaar.
• Behandeling A2 en A3 scoren matig bij de opkweek van Clerodendron.
• Behandeling A7 en A8 scoren slecht bij de opkweek van Clerodendron.
¾ Met alle biologische meststof behandelingen (A2 t/m A5, A7 t/m A9) is een redelijk
product te telen bij Solanum. Met geringe aanpassingen zijn organische meststoffen
goed toepasbaar bij Solanum.
¾ Toevoeging van Mycorrhiza aan de potgrond heeft een positieve invloed op groei en
ontwikkeling. Verder onderzoek naar het gedrag van Mycorrhiza zou een nieuw licht
kunnen werpen op de opnamecapaciteit van planten en de reductie van uitspoeling.
¾ Tijdens de opkweek (start) zijn er zeer goede mogelijkheden met natuurlijke meststoffen
met name middels een voorraadbemesting (circa 3 maanden werkzaam).
¾ Gericht en snel bijsturen tijdens de teelt van kuip- en terrasplanten, met name in de
eindfase, is noodzakelijk voor een goede kwaliteit (voedingselementen,
teeltomstandigheden).
¾ Handmatig toevoegen van meststoffen in of op de potkluit zijn te arbeidsintensief en niet
praktijk gericht (economisch niet verantwoord).
¾ Standaard analyse methode (1:1,5 extract met water) is moeilijk interpreteerbaar bij
toepassing van organische meststoffen. Een deel van de gebufferde voorraad aan
voedingsstoffen in de organische fractie wordt niet gemeten.
¾ Door meer inzicht in de voedingsbehoefte en steeds meer mogelijkheden om gerichter
bepaalde natuurlijke meststoffen toe te dienen zijn er goede perspectieven voor
organische meststoffen.
¾ Belangrijke aandachtspunten:
• Automatisering toediening organische meststoffen tijdens de teelt
• Ontwikkeling analyse-methode organische meststoffen
¾ Compalox®-P buffer geeft iets compactere planten.
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¾ Compalox®-P buffer geeft ook vertraging in de ontwikkeling (bloeisnelheid, kwaliteit),
daarom geschiktheid twijfelachtig. Meer onderzoek noodzakelijk.
¾ Betere afstemming P-bemesting. In hoeverre is Compalox®-P buffer te gebruiken als
fosfaat vervanger?
¾ P - bemesting in de kuip- en terrasplanten kan verlaagd worden. Dit is zeer actueel i.v.m.
Besluit Glastuinbouw, echter waar ligt de grens? Vervolgonderzoek noodzakelijk.
¾ Klei geeft geringe mogelijkheden van groeiregulatie.
¾ Kwaliteit ondanks hoge kleipercentages goed.
¾ Geen verschillen in groei en kwaliteit eindproduct geconstateerd tussen de diverse
potten.
¾ Kuipplanten met Cocopot, Biopot direct in overpot planten inclusief pot, geen
wortelbeschadiging.
¾ Cocospot geeft algen, vervuiling, daarom niet te verhandelen.
¾ Cocospot voldoet arbeidstechnisch en logistiek niet.
¾ Getoetste biopot breek te snel af. Heeft echter wel mogelijkheden in de toekomst door
aanpassing samenstelling en/of dikte waardoor kwaliteit verbeterd.
¾ Ontwikkeling Biopotten middels dikte materiaal en andere samenstelling (minder snel
afbreekbaar) noodzakelijk.
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