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Aanleiding
Sinds enkele jaren zijn emissie normen van kracht.
Dit is een norm voor de lozing van N/ha/jaar. Voor
potorchidee geldt:
• 2015/2017: 200 kg N/ha/jaar
• Vanaf 2018: 150 kg N/ha/jaar
De emissie van stikstof was enkele jaren geleden
relatief hoog bij de teelt van potorchidee en liep op
bedrijven zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim
1000 kg N/ha/jaar. Veel bedrijven zijn gestart met
hergebruik van drainwater en daardoor is de emissie
op veel bedrijven al flink gedaald. Bedrijven willen
verder en zoeken naar wegen om de emissie in de
toekomst nog verder te verlagen.
* De emissie is te berekenen door:
kg N = (N-gehalte in mmol x m3 spui) x 14/1000.

Doel
Verdere verlaging van emissie bij teelt van
potorchideeën .

Foto 2. Het drainwater wordt voor hergebruik ontsmet
met een UV-ontsmetter.

Behandelingen
Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Sinds kort is een nieuwe generatie gecontroleerd
vrijkomende meststoffen beschikbaar, speciaal
ontwikkeld voor de teelt van potorchidee. Deze
meststoffen zijn nieuw voor de teelt van potorchidee
en er is nog weinig ervaring mee. De meststoffen
bieden echter mogelijk wel mogelijkheden om de
emissie bij de teelt van potorchidee te verminderen.

1. Gebruik van gecontroleerd vrijkomende
meststoffen in combinatie met hergebruik
drainwater om emissie bij recirculatie verder te
verlagen.
2. Gebruik van gecontroleerd vrijkomende
meststoffen zonder hergebruik drainwater om
emissie te verlagen op bedrijven die nog niet
kunnen recirculeren omdat er nog geen
waterdichte vloer aanwezig is onder de gazen
teelttafels en nog geen opvangsilo’s, ontsmetter
e.d. aanwezig zijn.
3. Bovenstaande behandelingen worden vergeleken
met een behandeling met recirculatie van
drainwater met normale gangbare meststoffen in
de praktijk.
De behandelingen worden uitgevoerd bij 2 cultivars:
Springtime en Salinas in 2 herhalingen.

Foto 1. Potorchideeën worden geteeld op gaasbodems
met watergift van bovenaf.
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Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door:
• Gewascoöperatie potorchidee
• ICL Specialty Fertilizers
• Topsector tuinbouw & Uitgangsmaterialen
• Stichting Programmafonds Glastuinbouw

