BEMESTING

TWEE JAAR PROEVEN UITSPOELING VAN
NITRAAT BIJ AZALEA OP CONTAINERVELDEN

BS

Op 1 april 2012 werd een ADLO-demonstratieproject opgestart om de problematiek rond
uitspoeling van nitraat op tray- en containervelden met cijfermateriaal te duiden. Op 31 maart van
dit jaar liep dit ADLO-project ten einde. Binnen dit project werden onder meer
demonstratieproeven opgezet rond de uitspoeling van nitraat via de drainproductie
uctie bij aardbeien,
verschillende boomkwekerijgewassen en bij azalea. De resultaten van de aardbeien
ardbeien
rdbeien zzijn terug te
vinden in Proeftuinnieuws 2013, nr. 4 (p. 14-17) en Proeftuinnieuws 2014, nr. 4 (p. 14-16).
14-16)
14-1 Voor de
boomkwekerij verscheen eerder dit jaar reeds een artikel in Sierteelt & Groenvoorziening,
nr. 8, p.
Groenvoorzieni
Groenvoorzien
19-21.
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Demonstratieproeven bij azalea op
het PCS
In 2012 werden op het Proefcentrum
voor Sierteelt bij azalea drie variaties
van fertigatie toegepast en vergeleNen
(1) dagelijkse fertigatie rond 8u met
(& volgens substraatanal\se (08  10
 1 mScm) (2) fertigatie wanneer
stralingssom 100 -cmt bereikte met
(& volgens substraatanal\se (08  10
 1 mScm) en () overbemesting
dagelijkse fertigatie rond 8 u met (&
1 mScm (of 20 mScm bij hevige
ige
regenval)
In 2013 werden 4 andere bemestingsting
technieken uitgetest (1)) fertigatie
tigatie op
een vast tijdstip (elke
e dag om u) (2)
fertigatietijdstip volgens
olgens stralingssom
stralingsso
(3) fertigatietijdstip
dstip
stip volgens stralingsstraling
som en neerslag
lag
g en (4) fertigatietijdfertig
stip volgens stralingssom
alingssom
lingssom en neerslag
neers
en toedienen van bladvoedi
ter verbladvoeding te
vanging van enkele fertigatiebeurten
ertigatieb
7weewekelijks werd het drainwater
rechtstreeks uit de opvangbakken
geanalyseerd; dit wil zeggen dat het
drainwater enkel kan verdund worden
met neerslag maar niet vermengd
kan zijn met ander water zodat de
gehaltes vrij hoog kunnen zijn (hoger
dan in een opvangcitern op een praktijkbedrijf)

Nitraatuitspoeling
De gemeten NO3-concentraties van de
drain lagen in 2012 voor alle drie de

VFoto 1: Plantkwaliteit bij de drie objecten van
azalea op het einde van de teelt buiten (oktober
2012). Boven planten gefertigeerd op vast
tijdstip, in het midden volgens stralingssom en
onder met hoge EC’s.
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sys
ssystemen
tot eind september hoger
dan de nitraatnorm +oe hoger de
d
totale nitraatgift (overbemesting >
praktijk > aangepast) hoe hoger ook
de totale nitraatuitspoeling Ondanks
dit verschil waren de azaleaɋs bij alle
drie de systemen van hoge kwaliteit
In eerste instantie leken de planten bij
overbemesting iets donkerderbeter
van kleur 0aar deze planten waren
ook iets arbeidsintensiever doordat
ze sterker geremd moesten worden
en meer diefjes hadden De gemeten
nitraatwaarden tonen het belang van
een gesloten teelt (waarbij drainwater
wordt hergebruikt) bij azalea aan %ij
voldoende neerslag kan er normaal
een verdunningseffect zijn maar dit
was voor de maanden augustus en
september 2012 niet het geval

Tussen de objecten van 2013 zijn de
verschillen in uitspoeling kleiner tov
2012 (r was een sterke uitspoeling
voor alle objecten in het begin van
de meetperiode tot half juli (ind juli
door een sterke neerslagperiode
verlaagden de nitraatgehaltes in het
drainwater van de lysibakken tot onder
de norm Daarna stegen ze terug
maar niet meer tot de hoge niveaus
van begin juli 9anaf augustus werd
in totaal 4 keer bladvoeding toegepast in object 4 en werd niet meer
gefertigeerd Dit resulteerde in een
sterk verlaagd nitraatgehalte in het
drainwater tov de andere objecten
De drainpercentages verschillen niet

1

Plantkwaliteit
Op het einde van de demoproef 2012
(13 november) werden een aantal
plantkarakteristieken beoordeeld en
opgemeten alsook een visuele beoordeling van de plantkwaliteit uitgevoerd 8it bijgaande tabel blijkt dat er
heel weinig verschil is in planthoogte
en droog gewicht tussen de drie objecten De plantdiameter verschilt ma[imum 2 cm en is het hoogst voor het
object met fertigatie op vast tijdstip
Het vers gewicht is het hoogst voor het
object met fertigatie volgens stralingssom 8it de resultaten blijkt dat
de zeer hoge (&ɋs niet noodzakelijk in
hogere kwaliteit resulteren enkel de
beworteling was iets beter Optimalisatie van bemesting in relatie met de
plantkwaliteit is dus zeker mogelijk

Op het einde van de teelt werd een
bladanalyse uitgevoerd
d De gehaltes
aan voedingselementen
nten en
n sporenelementen verschillen
len
en weinig tussen d
de
objecten in 2012
12
2 N is het meest aanaa
aanwezig in de bladeren
fertigatie
aderen
eren van de fertigati
volgens stralingssom
ssom het P-gehalte
P-geha
P
ligt in dit object dan
n weer iets llager
9oor . en de andere elementen
zijn de
lemen
verschillen klein of nihil

In 2013 zijn bij het object met bladvoeding de lage NP.-gehaltes in het blad
opvallend Dit uitte zich ook visueel in
een kwaliteitsverlies Het magnesiumen calciumgehalte in object 4 is niet
verschillend tov de andere objecten
Samenvatting
Twee jaar demoproeven gekoppeld
aan een monitoring op diverse bedrijven leverde een pak aan cijfermateri-

18

Planthoogte
(cm)

fertigatie op vast tijdstip

Plantdiameter
(cm)

Vers gewicht
(g)

Gemid %
DS

149 cm s 4 cm

312 cm s 2 cm

9 g s  g

fertigatie volgens stralingssom 144 cm s 1 cm

305 cm s 3 cm

101 g ± 10 g

30  ± 3 

fertigatie met hoge (&

291 cm ± 1 cm

90 g ±  g

32  ± 3 

149 cm ± 1 cm

31  s 1 

object met hoge (& s iets beter geworteld
V Tabel 1: Overzicht van de opgemeten plantkarakteristieken op het einde van de teelt van de
demoproef 2012 op azalea

fertigatie op vast tijdstip
fertigatie volgens stralingssom
fertigatie met hoge (&

N
g/100 g
DS
12
20
14

Ca
g/100 g
DS
121
110
11

K
g/100g
DS
10
10
0

Mg
g/100g
DS
030
02
031

P
g/100g
DS
0
00
0

B
g/100 g
DS
0003
0003
0003

Fe
g/100g
DS
001
001
001

VTabel 2: Resultaten van bladanalyses op het einde van de teelt van
an de dem
demopr
demoproef 2012 bij azalea
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Wat betreft de plantkarakteristieken zijn er in 2013 geen signiʖcante
verschillen in planthoogte De plantdiameter en het vers gewicht zijn
signiʖcant het grootst bij het object
gefertigeerd op een vast tijdstip
Opvallend is het lage vers gewicht bij
het object met bladvoeding ook de
planthoogte en plantdiameter zijn
n voor
dit object het laagst

Object

BS

zo veel maar zijn het hoogst voor het
object waarbij ge±rrigeerd werd op
een vast tijdstip De drainpercentages
liggen een kwart hoger in de lysibakken tov een normale horizontale
afwatering In de lysibakken is er een
verticale afwatering en is er geen
mogelijkheid tot verdamping vandaar
de hogere waarden

V Foto
to 2: Proefopstelling de
dem
demoproef 2013 op het PCS met lysibakken (4 blokjes rechts = azalea’s)

)ertiga
tiga (& (mScm)
)ertigatie

drain ()
gem planthoogte (cm)
gem plantdiameter (cm)
gem vers gewicht (g)

Vast tijdstip
Elke dag (6u)

Stralingssom
(>1500J/cm2)

Stralingssom
+ Neerslag
(<10mm)
Volgens analyse Volgens analyse Volgens analyse
(1 ɇ 0)
(1 ɇ 0)
(1 - 0)
4
145 (a)
254 (a)
1183 (a)

65
144 (a)
230 (b)
1083 (b)

1
152 (a)
229 (b)
104 (b)

Stralingssom
+ Neerslag
+ BV
Volgens analyse
(1 - 0)  vanaf
9 augustus H2O
69
142 (a)
220 (b)
85 (c)

VTabel 3: Overzicht % drain en plantkarakteristieken bij azalea op het einde van de teelt van de
demoproef 2013 voor vier bemestingssystemen: (1) fertigatie op een vast tijdstip, (2) fertigatietijdstip
volgens stralingssom, (3) fertigatietijdstip volgens stralingssom en neerslag en (4) fertigatietijdstip
volgens stralingssom en neerslag, en toedienen van bladvoeding ter vervanging van enkele
fertigatiebeurten.

Vast tijdstip - elke ochtend
Stralingssom
Stralingssom  neerslag
Stralingssom  neerslag  bladvoeding

N
g/100 g
DS
19
161
184
106

Ca
g/100 g
DS
081
094
089
090

K
g/100g
DS
091
094
104
08

Mg
g/100g
DS
020
023
021
021

P
g/100g
DS
045
050
050
035

VTabel 4: Resultaten van bladanalyses op het einde van de teelt voor azalea van de demoproef 2013
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aal op 8it dit $D/O-project ɊTray- en
containervelden’ blijkt duidelijk voor
azalea dat bladvoeding nog geen
goed alternatief is voor fertigatie
Traagwerkende meststoffen zijn een
goede aanvulling voor fertigatie maar
fertigatie blijft onmisbaar %ij continue
fertigatie is het noodzakelijk om te recirculeren anders kan de nitraatnorm
in het drainwater niet gehaald worden

V Foto 3: Overzicht van de azalea’s op het einde van het groeiseizoen van de demoproef 2013 met

S

van links naar rechts de planten van object 1, 2, 3 en 4.

Toch zijn er zeker nog mogelijkheden
naar vermindering van nitraatuitspoeling maar hiervoor zijn nog meer data
nodig Optimalisatie van bemesting via
stralingssom en een plantafhankelijke
fertigatie met
et behulp
behul van sensoren is
behu
zeker mogelijk
gelijk
elij Q

VB

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid de (uropese 8nie het
he agentschap
h
Oostvoor Innovatie door Wetenschap en Technologie de Provincie Oost-Vlaanderen
n groenfederatie de .oninkli
.oninklijk
%oerenbond $V%S d« sierteelt- en
.oninklijke 0aatschappij voor
%& %ank & Verzekering
/andbouw en Plantkunde en .%&

9RRUXJHNLHNW
Bergenia en bladvraat dit zegt allicht voldoende"
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0eer inlichtingen via waarschuwingen#pcsierteeltbe
e
of 09353940

)oto 21 juli 2014

STUDIEDAG

ORGANISATIE
E EN INN
INNOVATIE OP HET SIERTEELTBEDRIJF
Vrijdag 10 oktober
tober 2014 - 15.30 u
Siertee Schaessestraat 18 Destelbergen
Proefcentrum voor Sierteelt
De recente economische
omische ev
evoluties maken dat sierteeltbedrijven zowel zeer kostenefʖcint als zeer wendbaar moeten zijn
om telkens weer in te spelen op de vragen van hun klanten
/ean $gility is een vaak toegepaste techniek in de industriele productie om alle processen in het bedrijf voortdurend
te verbeteren en in te spelen op de wijzigende vraag van
de markt 0aar wat kunnen we als sierteler aanvangen
met systemen gent op pakweg de automobielindustrie"
/uc &halmet (8Gent 8$ntwerpen) vertaalt al 20 jaar deze
verbeterprocessen naar het niveau van kleinere bedrijven
en .0O’s en verzamelde zijn ervaringen in het gelijknamige
boek (uitgeverij die .eure) (en boeiende insteek die evenzeer toepasbaar is op het sierteeltbedrijf om goed gewapend
in de markt te staan
Innovatie speelt een belangrijke rol in de sierteelt
productinnovatie is onze kracht maar is dit ook zo voor
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procesinnovatie? Voor beide kan een beroep gedaan worden
op diverse subsidiekanalen die de nodige e[tra ʖnanciering
bieden om te innoveren Peter Goeman van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen toont de weg naar deze kanalen
en /uc %lock (-ules %lock NV) geeft zijn ervaringen met
.0O innovatiesteun
De beheersing van spoelwater en reststromen van gewasbescherming is belangrijk op een sierteeltbedrijf Tijdens de
studiedag bespreekt (ls Pauwels (P&S) hoe je spoelwater
kan beperken en verwerken en demonstreren we twee nieuwe bioremediatiesystemen op P&S
(en gedetailleerd programma van de studiedag vind je op
wwwpcsierteeltbe > $genda
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