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Irrigatieleidingen met nieuwe functionaliteiten
Deze nadelen kunnen aangepakt worden door de implementatie van nieuwe functionaliteiten in de micro-irrigatieleiding,
gebaseerd op het gebruik van antimicrobiële en antiworteladditieven, zonder de teeltkwaliteit noch de productie (negatief)
te beïnvloeden. Dankzij het RIGA-project werd zo een verbe-
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V Validatieproef met de RIGA-darmen bij Spathiphyllum

terd micro-irrigatiesysteem ontwikkeld.
Aan dit onderzoek namen 6 partners uit 3 landen deel: Italië,
België en Spanje. Het project werd gecoördineerd door
AIMPLAS, een productontwikkelaar uit Spanje. GALLOPLAST,
eveneens een Spaanse partner, was binnen het RIGA-project
de expert in de productie van masterbatch (grondstof voor
de plastiek). Hun belangrijkste taak was, ondersteund door
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V Labotesten om de concentratie antimicrobiële
microbiële
crobiële additieven
additiev te bepalen

AIMPLAS, de ontwikkeling van een masterbatch met een hoge
hoeveelheid aan antimicrobiële en antiworteleigenschappen,
die daarna door IRRITEC, uit Italië, gebruikt werd voor de
productie van de irrigatieleidingen.
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De rol van IRRITEC, samen met AIMPLAS, bestond uit het op
punt stellen van het productieproces van de darmen en druppelaars om te komen tot innovatieve micro-irrigatiesystemen
met de nieuwe functionaliteiten: antimicrobiële en antiworteleigenschappen. De hoeveelheid gebruikte additieven werd
aangepast om een product te verkrijgen dat geschikt is voorr
uiteenlopende veldomstandigheden en geproduceerd kan
n
worden op industriële schaal.
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GALLOPLAST ontwikkelde 2 masterbatches, één met antimicrobiële en één met antiworteleigenschappen.
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V Validatieproef met de RIGA-darmen bij sla en courgette

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefcentrum voor de
Groenteteelt (PCG) en CERSAA (Centrum voor Landbouw
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Evaluatie
Verschillende aspecten wer
werden in acht genomen zoals: waterafgifte, aanwezigheid van bioʖlm in de darm, debieten en
teeltkwaliteit.
De nieuw ontwikkelde darmen vertoonden veelbelovende
resultaten in vergelijking met de klassieke systemen:

• De nieuwe darmen garandeerden een constante waterafgifte gedurende de hele testperiode.
• De gemeten druk in de darmen bleef constant gedurende
de hele proef.
• De aanwezigheid van de antimicrobiële additieven remde
de schimmelgroei binnen in de darmen, met een duidelijke
correlatie met stijgende concentratie van het additief.
• De aanwezigheid van scheurtjes en afwijkingen ter hoogte
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Voor een duidelijk overzicht van dit project kunt u nu ook de
RIGA-video bekijken op onze website (www.pcsierteelt.be >
Publicaties > Filmpjes). Q

Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Innoveren &
Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond,
AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, en KBC Bank & Verzekering.
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