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De Nederlandse tuinbouw heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu drastisch te verminderen. In dit kader isdoor het PTG in samenwerking met LEI-DLO een onderzoeksproject opgesteld onder de
titel "Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten bedrijfssystemen". Een
onderdeel hiervan betreft dit onderzoek naar de milieuaspecten van de rozenteelt onder
glas.
In 1991/1992 hebben 26 tuinders hun medewerking verleend door het consequent
verstrekken van betrouwbare gegevens. De gegevens zijn periodiek verwerkt en
besproken binnen de werkgroep bestaande, naast ondergetekenden, uit C. Vernooy,
A. Verheagh, G. Nederpel en C. Ploeger (allen van LEI-DLO).
Ook zijn de tussentijdse resultaten regelmatig besproken met deskundigen en gewasonderzoekers.
Hierbij willen wij iedereen bedanken die op enige wijze medewerking heeft verleend aan
het tot stand komen van dit rapport.

Madelinde van der Houwen
Mare Ruijs.

Naaldwijk, november 1993

SAMENVATTING

Inleiding
De Nederlandse tuinbouw heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu drastisch te verminderen. Een onderdeel
van die doelstelling is het komen tot gesloten teeltsystemen.
In dit kader zijn van november 1991 tot november 1992 gegevens verzameld op 26
rozenbedrijven met de cultivar Frisco. Deze gegevens geven inzicht in de werkelijke
verbruiken van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Verder zijn
gegevens verzameld met betrekking tot belichting, temperatuur, gasverbruik, opbrengsten in stuks en guldens en voedingssituatie. Het doel is met deze gegevens verbanden
te leggen tussen teeltsystemen en verbruiken. Hiermee wordt een bewustwording
beoogd en kan richting worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen om het
verbruik en de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen.
Aan het onderzoek hebben de volgende bedrijfstypen deelgenomen:
A) Substraatteelt met recirculatie van drainwater en assimilatiebelichting ( 3 bedrijven)
B) Substraatteelt met lozing van drainwater en assimilatiebelichting
(14 bedrijven)
C) Grondteelt met assimilatiebelichting
( 3 bedrijven)
D) Grondteelt zonder assimilatiebelichting
(6 bedrijven).
De bedrijven in groep A ontsmetten allen het drainwater voor hergebruik.

Waterverbruik
De recirculerende substraatbedrijven hebben 30% minder water verbruikt dan de
lozende substraatbedrijven.
Het drainpercentage op de lozende substraatbedrijven is gemiddeld 39%. Op de recirculerende bedrijven is het gemiddeld drainpercentage 34% van de gift.
De recirculerende bedrijven hebben gemiddeld 0,5% van het verbruik cq. 0 , 1 %van de
totale gift geloosd, de lozende substraatbedrijven al het drainwater.
De van de documentatie afgeleide wateropname door de planten is op de recirculerende
bedrijven 14% hoger dan op de lozende substraatbedrijven. Dit verschil is slechts voor
een klein deel te verklaren door de invloed van belichting en plantdichtheid. Theoretisch
zou de wateropname op de recirculerende bedrijven gelijk moeten zijn aan de wateropname op lozende substraatbedrijven. Bij een gelijke wateropname zouden de recirculerende bedrijven 39% minder water verbruiken dan de lozende substraatbedrijven.
Aan de hand van een berekende opname zou op de grondbedrijven met belichting
ongeveer T\ % van het waterverbruik in het milieu terecht komen.
De gemiddelde watergift op de grondbedrijven zonder belichting ligt lager dan de
berekende opname. Dit is het gevolg van teelt op zware (veen)gronden (minder uitspoeling) en een hoge grondwaterstand.
De spreiding in het waterverbruik tussen bedrijven met eenzelfde teeltsysteem is groot.

Verbruik van voedingselementen en voedingssituatie in teeltmedium
De recirculerende substraatbedrijven hebben 4 2 % minder voedingselementen verbruikt
(afhankelijk per element 32% tot 56%) dan de lozende substraatbedrijven. Dit worden
verklaard door het hergebruiken van drainwater in een recirculerend systeem.
De lozing van meststoffen op de recirculerende bedrijven was gering, er werd slechts
één procent van het drainwater (water +meststoffen) geloosd.
De lozing van voedingselementen op de lozende substraatbedrijven zou gemiddeld 58%
van het verbruik bedragen (afhankelijk per element 49% en 70%).
Daar de teelt- en bedrijfskenmerken op recirculerende en lozende substraatbedrijven
sterk overeenkomen zou de wateropname vergelijkbaar moeten zijn. De recirculerende
substraatbedrijven zouden in dat geval 57% minder voedingselementen verbruiken
(afhankelijk per element 4 8 % tot 70%) dan de lozende substraatbedrijven. In dat geval
zou de lozing op recirculerende substraatbedrijven groter zijn geweest dan uit de
documentatie volgt, zodat lekkage van drainwater uit het recirculatiesysteem zeer waarschijnlijk wordt geacht.
De grondbedrijven met belichting verbruikten in totaal minder (17%) voedingselementen
dan de lozende substraatbedrijven, maar meer (43%) dan de recirculerende bedrijven.
Een globale schatting van de lozing van voedingselementen, dat in het milieu terecht
komt, is 50% van het verbruik (afhankelijk per element 31% tot 73%).
De grondbedrijven zonder belichting hebben gemiddeld minder meststoffen verbruikt
dan de andere bedrijfstypen. Een deel van dit verschil is het gevolg van de aangehouden
winterrust op deze bedrijven en het gebruik van oppervlaktewater. Een voorzichtige
schatting van de lozing van voedingselementen is 28% (van het verbruik).
De verschillen in meststoffenverbruik tussen de bedrijven met eenzelfde teeltsysteem
zijn groot. De bedrijven die, naar verhouding, een hoog waterverbruik hebben, hebben
ook een hoog meststofverbruik.
Het gemiddeld natriumgehalte in de mat was op de lozende substraatbedrijven gedurende het gehele jaar hoger (0,4 mmol/l) dan op de recirculerende bedrijven. Gedeeltelijk
was dit het gevolg van de mindere gietwaterkwaliteit. Op de recirculerende substraatbedrijven was het natriumgehalte niet altijd de reden om te gaan lozen.

Management en opbrengsten
Door middel van een enquête is inzicht verkregen in de wijze waarop telers beslissingen
nemen en tegen problemen aankeken. Het water- en meststofverbruik lijkt naast de
keuze van het teeltsysteem samen te hangen met de manier van telen. De bedrijven die
kiezen voor een gesloten teeltsysteem behaalden een besparing op het water- en
meststofverbruik met een gelijkwaardige produktie en geldopbrengst.
De gemiddelde jaarproduktie was op de substraatbedrijven 434 stuks/m2. Er is, in
produktie en geldopbrengst, een beperkt verschil tussen het gemiddelde van de
recirculerende en de lozende substraatbedrijven. De produktie op substraatbedrijven met
roltafels is aanzienlijk hoger dan op substraatbedrijven zonder roltafels, respectievelijk
30% in stuks/m2 en 4 2 % m geldopbrengst.
De produktie op de belichte grondbedrijven was in geringe mate lager (< 3%) dan op
de vergelijkbare substraatbedrijven zonder roltafels (met belichting).
De gemiddelde produktie en geldopbrengst op grondbedrijven zonder belichting is
duidelijk lager dan op de overige bedrijfstypen.
Ook belichting blijkt een positief effect te hebben op de produktie en prijsvorming (met
name bij grondbedrijven).

Een andere wijze om het verbruik van water- en meststoffen uit te drukken is het
verbruik per eenheid produkt (efficiency). De efficiency ten aanzien van het water- en
meststofverbruik is op de recirculerende bedrijven groter dan op de lozende substraatbedrijven en de grondbedrijven. De efficiëntie-cijfers op de onbelichte grondbedrijven is vrijwel gelijk aan die op de recirculerende substraatbedrijven en wordt in
positieve zin beïnvloed door de aanvoer van water en meststoffen vanuit de bodem.

Conclusies
Uit dit onderzoek blijken geen teelttechnische zaken die een rozenteler met Frisco
hoeven te weerhouden om te gaan recirculeren bij een substraatteelt, gebaseerd op
recirculate met drainwaterontsmetting. Er bleek een aanzienlijke besparing op water
(30%) en meststoffen (42%) met een gelijkwaardige produktie en geldopbrengst.
Dit staat los van eventuele financiële/economische overwegingen om de voor recirculat e noodzakelijke investeringen niet uit te voeren.
Het verbruik van water en meststoffen is op de belichte grondbedrijven zo'n 17% lager
dan op de lozende substraatbedrijven. De produktie, in geld en stuks, is ruim 10% lager
dan op de substraatbedrijven. '
Het water- en meststofverbruik op grondbedrijven zonder belichting ligt veel lager, zelfs
lager dan op recirculerende substraatbedrijven. Op grondbedrijven spelen ook andere
factoren, zoals grondsoort en grondwaterstand, een belangrijke rol. De produktie en
geldopbrengst zijn echter ook duidelijk lager dan op de substraatbedrijven.
Het verbruik van water en meststoffen per eenheid produkt is het kleinst op de recirculerende substraatbedrijven (efficiency het grootst), gevolgd door grondbedrijven zonder
belichting. Op de lozende substraatbedrijven was de efficiency het laagst.
Een oplossing ten aanzien van het minder belasten van het milieu met meststoffen moet
niet worden gezocht in het telen op substraat ansich maar in een substraatteelt met
recirculatie. Recirculate op substraat leidt tot positieve effecten ten aanzien van het
verbruik en lozing van water en meststoffen.
Op de vraag of de meststoflozing naar grond en water kan verminderen door te
recirculeren in een grondteelt, kan dit onderzoek geen antwoord geven. Recirculerende
grondtelers waren in dit onderzoek niet vertegenwoordigd.

1. INLEIDING

1.1 Milieuonderzoek
De Nederlandse tuinbouw heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu drastisch te verminderen. Een onderdeel
van die doelstelling is het komen tot gesloten teeltsystemen. In dit kader wordt door
middel van registratie onderzoek verricht naar de veranderende praktijksituatie. Op
diverse onderzoeksinstellingen worden de toekomstige teeltmethoden onderzocht op
teelttechnische en bedrijfs-economische haalbaarheid .
In 1989 is door het LEI-DLO/PTG een documentatie uitgevoerd met als doel inzicht te
verkrijgen in het verbruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het
bijkomende afval naar aard en omvang (Vernooy, 1992. Op weg naar een schonere
glastuinbouw I en II). Het betrof hier drie groentegewassen tomaat, komkommer en
paprika en twee snijbloemengewassen chrysant en gerbera. Bij chrysant waren alleen
grondbedrijven opgenomen, bij gerbera zowel grondbedrijven als substraatbedrijven en
bij de andere gewassen alleen substraatbedrijven.
Dit onderzoek "Milieuaspecten van rozenteelt onder glas", een vervolg op bovengenoemde LEI-DLO/PTG documentatie, is een onderdeel van het onderzoekprogramma
naar gesloten bedrijfssystemen in de glastuinbouw.
De overschakeling van de grondteelt naar de substraatteelt is in de snijbloemensector
minder ver gevorderd dan in de glasgroentensector. De overstap naar substraat wordt
daarbij vooral bepaald door bodemziekten (oa. aaltjes) om produktieverlies te voorkomen. Het is derhalve gewenst dat onderzoek zich richt op het verkrijgen van inzicht in
de grond- en substraatteelt en de inherente milieu-aspecten in de snijbloemensector.
In tegenstelling tot eerder milieuonderzoek wordt nu slechts één gewas onderzocht. Bij
de keuze voor roos hebben diverse argumenten een rol gespeeld. De roos is economisch
het belangrijkste snijbloemengewas en vertegenwoordigt een breed draagvlak binnen de
snijbloemensector. De teelt vindt zowel in de grond als op substraat plaats. De
milieuproblematiek bij de rozenteelt wordt beïnvloed door de meerjarige teelt; de roos
wordt in de regel niet zoals diverse andere gewassen regelmatig vervangen, maar
meestal na 4 tot 7 jaar. In 1992 is (PVS-enquête) het areaal roos 894 hectare, staat
35% van het areaal op substraat en wordt op 50% van het areaal met assimilatiebelichting geteeld.
De resultaten van dit onderzoek worden in twee aparte rapporten beschreven, namelijk:
Milieuaspecten van rozenteelt onder glas (I) - Het verbruik van water en meststoffen op praktijkbedrijven; M.S.Y. van der Houwen en M.N.A. Ruijs
Milieuaspecten van rozenteelt onder glas (II) - Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen op praktijkbedrijven; C.J.M. Vernooy.

1.2 Doel en opzet
Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke produktiemethoden in de glastuinbouw zijn gedurende één jaar gegevens verzameld op 26 rozenbedrijven met de cultivar Frisco. Deze gegevens geven inzicht in de werkelijke verbruiken van
water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is met deze gegevens
verbanden te leggen tussen bedrijfstypen en verbruiken. Hiermee wordt een bewustwording beoogd en kan richting worden gegeven aan toekomstige aanpassingen om het
verbruik en de emissie van schadelijke stoffen terug te dringen.
Bij de samenstelling van de groep deelnemers is met diverse criteria rekening gehouden.
De volgende bedrijfstypen en aantallen bedrijven zijn in de documentatie opgenomen:
A) Substraat met recirculatie van drainwater en assimilatiebelichting
B) Substraat met lozing van drainwater en assimilatiebelichting
C) Grond met assimilatiebelichting
D) Grond zonder assimilatiebelichting

( 3 bedrijven)
(14 bedrijven)
( 3 bedrijven)
( 6 bedrijven).

Bij aanvang van dit onderzoek kwam recirculatie op rozenbedrijven nog weinig voor. De
recirculerende bedrijven ontsmetten allen het drainwater. Bedrijven met Frisco op
substraat zonder belichting bleken tijdens het werven in mindere mate voor te komen,'
zodat deze variant niet apart binnen dit onderzoek is vertegenwoordigd.
Om tot vergelijkbare gegevens te komen is de documentatie beperkt tot 1 cultivar,
namelijk Frisco. Uit de PVS-enquête en volgens deskundigen bleek dit een belangrijke
cultivar met een groeiend areaal te zijn. Het areaal Frisco is in 1992 84 hectare, ofwel
ruim 9% van het totale areaal. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de plantdatum. De planten moesten in november 1991 ongeveer 6 maanden of ouder zijn
("volproduktief").
In samenwerking met de Landelijke NTS-rozencommissie en een leverancier van het
plantmateriaal van Frisco zijn adressen van potentiële deelnemers verzameld. De
bedrijven zijn vervolgens telefonisch benaderd waarna, bij interesse voor deelname, de
algemene bedrijfsgegevens zijn gedocumenteerd.
De deelnemende bedrijven zijn gevestigd in heel Nederland en vertegenwoordigen
samen ongeveer een kwart van het nederlandse Frisco-areaal.
Tussen de bedrijven in eenzelfde groep bestaan, ondanks de gehanteerde criteria, toch
nog aanzienlijke verschillen. Die verschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op de leeftijd
van de kasopstanden en de ligging van de bedrijven. Bij het werven van de bedrijven is
niet uitgegaan van een representatieve steekproef. De representativiteit moet echter
gezocht worden in de verscheidenheid van de bedrijven en teeltsystemen en het
percentage wat zij vertegenwoordigen van het Frisco-areaal in Nederland.
De documentatie heeft betrekking op de periode november 1991 tot november 1992.
Gegevens zijn verzameld over het verbruik van water, meststoffen en gewasbescherming alsmede over de belichting, de temperatuur en aardgas. De gegevens zijn door de
tuinders genoteerd op formulieren die elke periode van vier weken zijn opgehaald.
Verder zijn gegevens van de voedingssituatie en de opbrengsten via respectievelijk de
laboratoria en de veilingen verkregen.
Alle gegevens zijn per periode van vier weken verwerkt en gecontroleerd. De verwerkte
informatie is vervolgens naar de deelnemers teruggekoppeld in de vorm van bedrijfsvergelijkende overzichten.

De documentatie is gestart met een vragenlijst betreffende kasopstanden, belichtingscapaciteit en andere algemene bedrijfsaspecten. Deze aspecten worden per bedrijfstype
in hoofdstuk 2 besproken. Tegen het einde van de gegevensverzameling is een
mondelinge enquête gehouden waarin dieper is ingegaan op de bedrijfsvoering van de
tuinders. Hiermee wordt getracht inzicht te krijgen in het totale bedrijf met alle van
invloed zijnde factoren, zoals de wijze waarop beslissingen worden genomen en hoe
tegen problemen wordt aangekeken.

1.3 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk wordt in algemene zin ingegaan op het doel, de methode en de
achtergronden van dit onderzoek.
Hoofdstuk twee gaat dieper in op de aspecten van documentatie; wat is op welke wijze
geregistreerd. In dit hoofdstuk worden ook de algemene bedrijfsaspecten vermeld.
In hoofdstuk drie is het resultaat van de registratie van het verbruik van water weergegeven. Hierbij worden ook de gedocumenteerde gegevens met betrekking tot belichting
en temperatuur vermeld. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillen en verbanden
tussen de bedrijfstypen ten aanzien van het waterverbruik.
In hoofdstuk vier wordt het verbruik van meststoffen en de voedingssituatie op de
bedrijven vermeld. Tevens wordt ingegaan op de verschillen en verbanden tussen de
bedrijfstypen ten aanzien van het meststoffenverbruik en de voedingssituatie.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft de resultaten van de management-enquête op de
bedrijven. Er wordt ingegaan op de aspecten teeltwijze, water en meststoffen, de afvalstromen en de bedrijfsvoering. Ook wordt ingegaan op de invloed van het management
op de verbruiken.
In hoofdstuk zes worden de opbrengsten besproken en worden verbanden gelegd
tussen de opbrengsten en de verbruiken.
In hoofdstuk zeven worden de conclusies besproken en wordt richting aangegeven voor
verder onderzoek.
De onderzoeksresultaten ten aanzien van gewasbescherming worden beschreven in het
tweede rapport 'Milieuaspecten van rozenteeit onder glas (II) - Het verbruik van
gewasbeschermingsmiddelen op praktijkbedrijven; C.J.M. Vernooy'.

METHODE VAN ONDERZOEK

2.1 Wijze van documentatie
Gedurende de periode november 1991 tot november 1992 zijn gegevens verzameld
betreffende het verbruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen,
alsmede over belichting, temperatuur en aardgas. Deze gegevens zijn door de tuinders
ingevuld op formulieren die elke periode van vier weken zijn opgehaald (zie bijlage 1).
Door middel van bedrijfsvergelijkende overzichten zijn de gegevens periodiek teruggekoppeld naar de deelnemers. Bedoeling hiervan was om de juistheid van de gegevens
door de telers te laten controleren en hen in het registreren te motiveren.
Gedurende de documentatie is de omvang van het waterverbruik, het drainwater, de
lozing, het hergebruikte - en ontsmette water en het soort uitgangswater, de EC
daarvan en de EC van het gietwater vastgelegd. In de meeste gevallen is rechtstreeks
van de watermeter en/of computer het aantal verbruikte, opgevangen en geloosde liters
genoteerd. Op een aantal bedrijven was deze werkwijze niet mogelijk omdat de
watergift in minuten werd bijgehouden. Op deze bedrijven is de gift gemeten in een
minuut per m2, zodat per bedrijf het verbruik kon worden bepaald.
Op de substraatbedrijven waar het drainwater niet werd opgevangen en op de grondbedrijven kon de hoeveelheid drain{ageiwater niet worden gemeten. Op de substraatbedrijven is de hoeveelheid drain vastgesteld aan de hand van het op de computer
ingesteld drainpercentage. Van twee substraatbedrijven was hierover niets bekend.
Ten behoeve van de vergelijkbaarheid binnen het onderzoek zijn de gegevens betreffende water omgerekend naar m3 per hectare.
Figuur 2.1 Begrippen ten aanzien van de waterstromen op een bedrijf.
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Het waterverbruik is het water dat vers in het systeem wordt gebracht. Het gaat hier
dus om het uitgangswater bijvoorbeeld regen-, bron- of oppervlakte water. In het geval

van recirculatie wordt dit uitgangswater gemengd met opgevangen water voor
hergebruik. De naar de planten gestuurde hoeveelheid water wordt aangeduid als de
watergift. Op een lozend bedrijf is er geen verschil tussen het waterverbruik en de
watergift omdat hier geen sprake is van hergebruik.
Een deel van de watergift wordt door de plant opgenomen en/of verdampt. Het
resterende niet opgenomen deel wordt aangeduid als drainwater. Op de recirculerende
bedrijven wordt het drainwater opgevangen en hergebruikt. Het gedeelte drainwater dat
niet wordt hergebruikt en aldus in het milieu wordt gebracht is de lozing. Op lozende
substraatbedrijven wordt het drainwater al dan niet na opvang in zijn totaliteit geloosd;
er is dan geen verschil tussen drainwater en lozing. Ditzelfde geldt voor de grondbedrijven waar het drainwater rechtstreeks naar de ondergrond verdwijnt.
Het meststoffenverbruik is op twee manieren geregistreerd. De meeste bedrijven
noteerden bij het klaarmaken van de bakken welke meststoffen in welke hoeveelheden
werden gebruikt. Op de bedrijven waar dit niet mogelijk was, is door middel van
voorraden en aankopen per periode het meststoffenverbruik berekend. De door de
tuinders toegediende meststoffen zijn omwille van de vergelijkbaarheid omgerekend
naar kilogram zuivere elementen per hectare. In het onderzoek wordt met bijvoorbeeld P
dus het zuivere element Pbedoeld en niet de oxydevorm P205. Er is rekening gehouden
met verschillen in percentage zuivere elementen tussen diverse merken en vloeibare cq.
vaste meststoffen.
De analysecijfers van de grond- of substraatmonsters zijn veelal rechtstreeks van het
Bedrijfslaboratorium Gewas- en Grondonderzoek (BLGG) verkregen. In het geval dat
bemonsterd werd door een particulier bureau zijn de cijfers via de tuinder verkregen. Op
de substraatbedrijven wordt veelal één keer in de twee weken bemonsterd, op de
grondbedrijven gebeurt dit minder frequent.
Naast het verbruik van water en meststoffen zijn gegevens vastgelegd die mede van
invloed zijn op de teelt als geheel. Hierbij zijn de gerealiseerde etmaaltemperatuur, het
aantal belichtingsuren, het gasverbruik en de opbrengsten geregistreerd. Het gasverbruik is via de rekening of rechtstreeks van de meter verzameld, waarbij rekening is
gehouden met correctiefactoren. De opbrengsten zijn in de meeste gevallen rechtstreeks via de veilingen verkregen. In een drietal gevallen is de opbrengst, in verband
met een tussentijdse beplanting, aangepast. Dat wil zeggen dat de opbrengst van die
nieuwe beplanting de eerste drie maanden als nihil wordt beschouwd en dat de
oppervlakte gedurende die periode niet mee wordt genomen in de omrekening naar
stuks en guldens per hectare.
In dit onderzoek worden alle verbruikscijfers uitgedrukt per bruto oppervlakte-eenheid.
De bruto oppervlakte is, gedurende het onderzoek, op de bedrijven gemeten.
De gedocumenteerde gegevens worden in enkele gevallen vergeleken met gegevens uit
andere bronnen. Het gaat hierbij om de wateropname in paragraaf 3.3 en de opname
van voedingselementen in paragraaf 4.3. De wateropname is bepaald met een berekeningswijze die door de jaren heen is aangepast aan de veranderende teeltsituatie; van
onbelichte teelt in de grond naar belichte teelt op substraat (Lekkerkerk, 1992). De
wateropname is daarbij afhankelijk van de instraling, de temperatuur (stookinvloed), de
belichting en de bladmassa.
De opname van voedingselementen is tevens gebaseerd op recent onderzoek (Voogt,
1993), waarbij de opname van voedingselementen is gerelateerd aan de wateropname.

2.2 Algemene bedrijfsgegevens
Na de werving zijn de deelnemers in de volgende groepen bedrijfstypen ingedeeld:
A) Substraat met recirculatie van drainwater (én drainwaterontsmetting)
B) Substraat met lozing van drainwater
C) Grond met assimilatiebelichting
D) Grond zonder assimilatiebelichting.
De substraatbedrijven (A en B) hebben allemaal belichting.
In verband met privé omstandigheden is in groep Béén bedrijf halverwege afgehaakt en
buiten beschouwing gelaten. In groep D is van één bedrijf de gegevens slechts bekend
tot september 1992. In groep A is achteraf van één bedrijf de gegevens over water en
meststoffen niet meegenomen, omdat ze niet betrouwbaar bleken.
De deelnemende bedrijven zijn verspreid over heel Nederland.
De algemene bedrijfsaspecten zijn per bedrijfstype weergegeven in tabel2 . 1 .

Tabel 2.1 Algemene bedrijfskenmerken; gemiddeld per bedrijfstype, nov. 1991

Bedrijfstype
Kenmerken

Substraat
Recirculerend
Lozend

Aantal bedrijven
% Frisco op het bedrijf
% bedrijven met 100% Frisco
Plantleeftijd in jaren
Plantdichtheid per bruto m2
Aantal bedrijven met roltafels
% bedrijven met roltafels
% Frisco op roltafels
% bedr. met 100% belichting
% Frisco belicht
Geinst. verm. watt/m2
Inhoud bassin (m3/ha)
% bedrijven zonder regenwater

3
42
0
1,8
9,6
1
33
23
100
100
31
1654
0

13
67
35
2,2
9,4
3
23
32
100
100
31
2808
15

Grond
Belicht Onbelicht
3
73
33
3,7
8,0
0
n.v.t.
n.v.t.
33
74
30
556
67

6
91
83
3,6
8,0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
102
83

De recirculerende bedrijven ontsmetten het opgevangen water vóór hergebruik. Twee
bedrijven doen dit door middel van ozonisatie en één bedrijf ontsmet door verhitting.
Aan het einde van de documentatieperiode is een mondelinge enquête gehouden waarin
dieper is ingegaan op het management van de tuinders. Bijlage 2 geeft een overzicht
van de gestelde vragen. In hoofdstuk 5 wordt hierop verder ingegaan.

3. VERBRUIK VAN WATER

3.1 Verbruik van water
De gedocumenteerde gegevens betreffende het waterverbruik zijn weergegeven in tabel
3.1. De opname is hierbij een afgeleid gegeven en is bij de substraatbedrijven berekend
als het verschil tussen het waterverbruik en de lozing. De opname bestaat hoofdzakelijk
uit de wateropname door de plant voor de groei en de verdamping, maar het kan ook
water zijn dat in het teeltsysteem achterblijft of weglekt.

Tabel 3.1 Waterverbruik, lozing, opname, gift en
bedrijfstype; Nov. 1991-Nov. 1992

drain in m3/ha/jaar per

Bedrijfstype
Substraat
Recirculerend
Lozend

Water

Verbruik
Lozing
Opname * *

,

/

^10769
49
10720

15391
5977»
9414

>16332

15418
6004»

7

Gift "
Drain

"

?

5612

" L

Grond
Belicht Onbelicht

\

12650

7174

12650

7174

Het verschil in hoeveelheid drainwater en lozing op de lozende substraatbedrijven is
een gevolg van een eenmalige recirculate op één van die bedrijven.
y
Opname is berekend als het verschil tussen verbruik en lozing.

Uit tabel 3.1 blijkt dat de lozende substraattelers in het documentatiejaar 15391 m3/ha
water hebben verbruikt waarvan 39%, ofwel 5977 m3/ha, is geloosd. De recirculerende substraattelers hebben gemiddeld over het gehele jaar 30% minder water verbruikt
dan de lozende substraatbedrijven. De grondtelers met belichting hebben 17% meer
water als de recirculerende bedrijven verbruikt en ongeveer 18% minder dan de lozende
substraattelers. De onbelichte grondbedrijven verbruiken aanzienlijk minder water dan
de andere bedrijfstypen, namelijk 33%, 53% en 4 3 % minder dan de recirculerende,
lozende substraat- respectievelijk belichte grondbedrijven.
Spreiding
De spreiding in het waterverbruik tussen de bedrijven binnen een bedrijfstype is
aanzienlijk (zie tabel 3.2). Met name de spreiding bij de belichte grondbedrijven is
opvallend groot. Een belangrijke oorzaak is gelegen in de bedrijfssituatie, waarbij in het
maximum geval wordt geteeld op een hoge zanderige grond en in het minimum geval op
een veengrond met een hoog grondwaterpeil.

Tabel 3.2 Spreiding in het waterverbruik binnen bedrijfstypen in m3/ha/jaar
Nov.1991-Nov. 1992
Bedrijfstype
Substraat
Recirculerend
Lozend

Grond
Belicht Onbelicht

Gemiddeld

10769

15391

12650

7174

Laagste
Hoogste

9174
12364

9333
23170

5200
18555

4159
9430

Ook bij de lozende substraatbedrijven is de spreiding groot. Als onderscheid wordt
gemaakt tussen lozende substraatbedrijven zonder én met roltafels, dan varieert het
waterverbruik tussen 9333 en 19770 m3/ha.jaar bij bedrijven zonder en tussen 1 5438
en 23170 m3/ha.jaar bij bedrijven met roltafels.
Bij de recirculerende substraatbedrijven is de spreiding in waterverbruik het kleinst.
Het verloop van het waterverbruik per bedrijfstype is weergegeven in grafiek 3 . 1 .
Grafiek 3.1 Verloop waterverbruik per bedrijfstype
nov.'91 tot nov. '92
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Op alle bedrijven wordt in de periode november tot en met februari het minste water
verbruikt waarna het geleidelijk toeneemt. In de zomermaanden juni tot en met

augustus is het verbruik het hoogst, om vervolgens vanaf september weer af te nemen.
Het verschil in verbruik tussen zomer en winter verschilt per bedrijfstype. Op de
recirculerende bedrijven is het verschil in gemiddeld periodeverbruik tussen zomer en
winter het kleinst, nl. een factor 2,3 (1310 m3/ha t.o.v. 568 m3/ha). Op de belichte
grondbedrijven is deze factor 2,4 (1405 m3/ha t.o.v. 584 m3/ha). Bij de lozende
substraatbedrijven en de onbelichte grondbedrijven is het gemiddeld periodeverbruik
tussen zomer en winter groter, namelijk een factor 2,9 (1904 m3/ha t.o.v. 651 m3/ha)
respectievelijk 4,2 (940 m3/ha t.o.v. 224 m3/ha). Het gemiddelde waterverbruik per
periode op de onbelichte grondbedrijven is in de wintermaanden november t/m februari
zeer laag, namelijk 314 m3/ha. Het verbruik blijft op deze bedrijven ook in de zomermaanden met gemiddeld 748 m3/ha onder het verbruik op de belichte grondbedrijven.
Het drainpercentage op de lozende en op de recirculerende substraatbedrijven is
gemiddeld 39% respectievelijk 34% van de gift. Er is weinig verloop van dit percentage
over de verschillende perioden. In de maanden november tot en met maart ligt het
percentage iets hoger (gemiddeld ongeveer 3%).
Door de recirculerende bedrijven wordt dit drainwater opgevangen en hergebruikt. Er is
op deze bedrijven gedurende het documentatiejaar slechts een zeer klein percentage
geloosd. Er is in totaal op de recirculerende bedrijven driemaal geloosd, waarvan
tweemaal in januari en eenmaal in augustus. Gemiddeld over het jaar komt dit neer opeen lozing van bijna 0,9% drainwater, ofwel 0,5% van het verbruik cq. 0,3% van de
gift. Ter vergelijking, de lozende substraattelers lozen al het drainwater, ofwel 39% van
de gift cq. verbruik. De redenen om te lozen op de recirculerende bedrijven worden
besproken in paragraaf 3.3.
Wateropname op substraatbedrijven
De wateropname op de substraatbedrijven is berekend door het waterverbruik te
verminderen met de lozing. Van de grondbedrijven kon de wateropname niet worden
bepaald omdat de lozing niet bekend was. Met de wateropname wordt hier bedoeld de
hoeveelheid water die de plant gebruikt voor de groei en de verdamping alsmede de
hoeveelheid water die in het systeem achterblijft respectievelijk eruit verdwijnt (bijvoorbeeld lekkage).
Op de recirculerende bedrijven is de opname 99,5% van het verbruik. Op de lozende
substraatbedrijven bedraagt de opname gemiddeld 6 1 %van het waterverbruik.
Uit tabel 3.1 blijkt dat de gemiddelde opname op de recirculerende bedrijven 14% hoger
is dan op de lozende substraatbedrijven. Op dit verschil in wateropname en de mogelijke verklaringen daarvoor (o.a. piantdichtheid, temperatuur en belichtingsduur) wordt in
paragraaf 3.3 nader ingegaan.
Gemiddeld is de opname op alle substraatbedrijven in dit jaar 958/8 m3/ha, hetgeen
neerkomt op 26 m3/ha/dag (ruim 2,6 l/m2/dag). De wateropname op substraatbedrijven
is veel hoger dan de cijfers die tot nu toe in de praktijk worden gehanteerd. Voor
substraatbedrijven met een doorstookgewas en belichting wordt op jaarbasis een
opname aangehouden van 750 850 mm ofwel 7500-8500 m3/ha (Lekkerkerk, 1992);
de opname uit de documentatie ligt gemiddeld 20% (13%-28%) hoger.
Als de substraatbedrijven worden verdeeld in bedrijven zonder en bedrijven mét
roltafels, dan is de gemiddelde wateropname 9019 respectievelijk 11878 m3/ha per
jaar, een verschil van 32%. De wateropname op bedrijven zonder roltafels is beter te
vergelijken met de in de praktijk gebruikte richtlijn, die gebaseerd is op een teeltwijze
zonder roltafels.
In grafiek 3.2 is het verloop van de wateropname over de documentatieperiode op de

recirculerende en lozende substraatbedrijven weergegeven.
Grafiek3.2 Verloopwateropnameopsubstraatbedrijven
nov.'91 tot nov. '92
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In de zomermaanden is de opname op alle bedrijven aanzienlijk hoger dan in de
wintermaanden. De wateropname op recirculerende en lozende substraatbedrijven ligt in
de zomer op een zelfde niveau; in de overige jaargetijden is de wateropname op de
recirculerende bedrijven hoger dan op de lozende. In de maanden juni tot en met
augustus is de gemiddelde opname 1164 m3/ha per periode. Dit is ruim 2,5 maal zo
veel als de opname van 431 m3/ha per periode in de maanden november tot en met
februari. Gemiddeld betekent dat in de zomer een opname van 38,8 m3/ha per dag en
in de winter een opname van 14,4 m3/ha per dag.
De spreiding in opname tussen bedrijven onderling is evenals bij het waterverbruik
groot. Bij de recirculerende bedrijven ligt de opname tussen 9121 en 12320 m3/ha.jaar
en bij de lozende bedrijven tussen 5497 en 16146 m3/ha.jaar.
De opname op lozende substraatbedrijven zonder roltafels ligt tussen 5497 en 13236
m3/ha/jaar; bij de bedrijven met roltafels is dat 10062 respectievelijk 16146
m3/ha/jaar.
Soort water en EC gietwater
Het percentage regenwater dat op de bedrijven wordt gebruikt varieert van 0 tot 90. In
verband met automatische toevoer van leidingwater op het regenwaterbassin gaat het
hier in een aantal gevallen om een schatting. Op de recirculerende bedrijven bestaat het
waterverbruik gemiddeld uit ongeveer driekwart regenwater en een kwart leiding- of
osmose water. Op een aantal (lozende) substraatbedrijven wordt volledig met bronwater gegoten. Vier grondbedrijven maken volledig gebruik van oppervlaktewater.
Gemiddeld ligt de EC van het gietwater op de substraatbedrijven net iets onder 1,5. Er
is geen verschil tussen de EC op recirculerende en de lozende substraatbedrijven en ook
tussen de bedrijven onderling is weinig verschil. De meeste bedrijven houden gemiddeld
een EC aan tussen 1,4 en 1,5. Twee uitzonderingen laten een gemiddelde EC zien van
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ongeveer 1,9 (hoogste) en bijna 1 (laagste).
De EC op de grondbedrijven varieert, zowel per bedrijf als per periode, sterker en ligt
gemiddeld op 1,85. De hoogste en laagste EC zijn op deze bedrijven 2,5 en 1,4.
Over de periodes heen laat de EC geen duidelijk verloop zien. Op de substraatbedrijven
wordt, met een enkele uitzondering, gemiddeld per periode ongeveer dezelfde EC
aangehouden.

3.2 Temperatuur en belichting
De gemiddelde gerealiseerde etmaaltemperatuur op de belichte bedrijven ligt iets boven
19 graden Celcius. Er is geen verschil in gemiddelde temperatuur tussen de recirculerende en lozende substraatbedrijven. Op de grondbedrijven met belichting ligt de temperatuur gemiddeld bijna één graad lager.
De temperatuur ligt op de belichte bedrijven in de zomermaanden gemiddeld 2 tot 3
graden hoger dan in de winter. Het verschil tussen de temperatuur in zomer en winter
op de grondbedrijven zonder belichting is ongeveer 4 à 5 graden. De gemiddelde
temperatuur ligt op de onbelichte grondbedrijven in de zomer iets boven die op de
belichte grondbedrijven.
Het verschil tussen het substraatbedrijf met de hoogste en de laagste gemiddelde
etmaaltemperatuur is, met respectievelijk ruim 20 en ruim 18 graden, bijna 2 graden.
Op de bedrijven met assimilatiebelichting wordt gemiddeld over het jaar 12,2 uur per
dag belicht. Gemiddeld op de recirculerende bedrijven 16 uur, op de lozende substraatbedrijven 12,1 uur en op de grondbedrijven 10,2 uur per dag. Er is weinig verschil in
het gemiddeld geïnstalleerd vermogen op de bedrijven; de recirculerende en lozende
substraatbedrijven hebben gemiddeld een vermogen van 31 Watt/m2 en de grondbedrijven een gemiddeld vermogen van 30 Watt/m2. Het minimaal en maximaal geïnstalleerd
vermogen op de belichte bedrijven bedraagt 24 Watt/m2 respectievelijk 38 Watt/m2.
Het bedrijf met gemiddeld de laagste branduren belicht bijna 9 uur per dag ten opzichte
van 18 uur per dag op het bedrijf met het grootste aantal branduren. Slechts een klein
aantal substraatbedrijven belicht de maximale 24 uur per etmaal. In de meeste gevallen
wordt maximaal 18 tot 20 uur per dag belicht.
Grafiek 3.3 geeft het verloop van de uren belichting per bedrijfstype weer.
De recirculerende bedrijven belichten in alle perioden gemiddeld meer dan de overige
bedrijven met belichting. De grondbedrijven belichten gemiddeld het minst en het
gemiddeld aantal uren belichten op de lozende substraatbedrijven ligt tussen beide
groepen in.
In de zomerperioden 6, 7 en 8 wordt door 80% van de bedrijven met belichting niet
belicht. Slechts vier substraatbedrijven belichten, in meer of mindere mate, ook in de
zomerperiode. In die zomerperiode wordt op de recirculerende bedrijven gemiddeld nog
3,8 uur per dag en op de lozend substraatbedrijven 1,8 uur per dag belicht.
In november tot en met februari (periode 12 t/m 2) wordt op de recirculerende, lozende
substraatbedrijven en op de belichte grondbedrijven gemiddeld 21,9, 19 respectievelijk
18 uur per dag belicht. Op de recirculerende bedrijven wordt langer op een hoog niveau
belicht (vijf perioden) dan op de lozende substraatbedrijven (vier perioden) en op de
belichte grondbedrijven (drie perioden).
Vanaf periode 3 neemt de belichting geleidelijk af om in periode 5 en 6 sterk te dalen.
Na periode 8 neemt de belichting weer sterk toe.
11

Grafiek3.3 Verloopurenbelichting
SIX)

Per bednjfstype, nov.'91tot nov.'92

4
5
6
Periode (4weken)
Recirculercnd

. Lozend

10

11

_*. .Grond

3.3 Verschillen in waterverbruik en wateropname
Het waterverbruik op de bedrijven wordt in belangrijke mate bepaald door de waterbehoefte van de plant. Daarnaast spelen het teeltmedium (op substraat of in de grond),
het wel of niet hergebruiken van het drainwater een rol (zie tabel 3.1) en de mate van
belichten. Het verloop van het waterverbruik door het jaar, in de winter laag en in de
zomer hoog, is een gevolg van het verloop in waterbehoefte van de plant. De waterbehoefte of -opname van de planten wordt beïnvloed door de instraling, het bladpakket
van de planten, de temperatuur en belichting.
De wateropname, zoals gevonden in de documentatie (zie paragraaf 3.1), is hoog in
vergelijking met cijfers die in de praktijk worden gehanteerd. De wateropname op
substraatbedrijven met belichting kan ook worden bepaald met een berekeningswijze,
waarbij rekening wordt gehouden met de volgende factoren (Lekkerkerk, 1992):
- instraling;
- stookinvloed;
- belichting;
- bladpakket.
De instraling laat in Nederland regionale verschillen zien. Ondanks het verspreid liggen
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van de bedrijven wordt in deze berekeningswijze gerekend met de straling gemeten in
Naaldwijk. De instraling kan verder per bedrijf verschillen; een oudere kas laat veelal
minder licht door. Dit is in de berekeningen niet meegenomen, het kan echter kleine
verschillen tussen de bedrijven verklaren.
Daarnaast wordt rekening gehouden met assimilatiebelichting door middel van het
aantal uren belichten tijdens de documentatieperiode (zie par. 3.2).
Een belangrijke variabele is het bladpakket. De bladmassa hangt samen met verschillen
in plantleeftijd en wijze van knippen en snoeien. Hierdoor kan de wateropname op
vergelijkbare bedrijven ten aanzien van de overige van invloed zijnde factoren, toch
verschillen.
Ook de teeltruimtebenutting kan verschillen in wateropname op bedrijfsnivo verklaren.
Zo is de plantdichtheid (per bruto m2) op de substraatbedrijven met roltafels ongeveer
4 0 % hoger dan op substraatbedrijven zonder roltafels. Op de roitafelbedrijven bleek de
gemiddelde wateropname 32% hoger te zijn dan op bedrijven zonder roltafels.
De hoogte van de EC is mede van invloed op de wateropname (Kreij en Van den Berg,
1989). Binnen dit onderzoek houden de bedrijven echter gemiddeld eenzelfde EC aan.
Voor bedrijven die in de grond telen is ook de grondwaterstand en de grondsoort nog
van invloed.
Op basis van de hiervoor vermelde berekeningswijze is de wateropname op substraatbedrijven met belichting voor de periode november 1991 tot november 1992 bepaald.
Bij de berekening is uitgegaan van:
- lichtinstraling in de documentatieperiode;
- gemiddelde etmaaltemperatuur van 18 graden;
- belichting: 2 uur per dag in periode 6 tot en met 8;
10 uur per dag in periode 5 en 9;
15 uur per dag in periode 3,4 en 10
20 uur per dag in periode 1, 2 en 11 t/m 13;
- bladpakket: 100%.
De wateropname op de substraatbedrijven wordt hiermee berekend op 10110 m3/ha
per jaar.
In de berekening wordt uitgegaan van gemiddeld 13,2 uur per dag belichten. Dit is
ongeveer 0,6 uur per dag meer dan het gemiddeld aantal uren belichten dat in de
documentatie is gevonden op de substraatbedrijven. De invloed op de verdamping van
die 220 uur meer belichten wordt ingeschat op een extra verdamping van 33
m3/ha/jaar, uitgaande van 0,3 l/m2 extra verdamping bij 20 uur belichten per dag
(Lekkerkerk, 1992). Dat houdt in dat de berekende wateropname op substraatbedrijven
(met 100% bladpakket) zal variëren rond de 10075 m3/ha/jaar.
De gedocumenteerde gemiddelde wateropname op alle substraatbedrijven is 9588
m3/ha/jaar (zie par. 3.1); dit is 487 m3/ha.jaar minder dan de berekende wateropname
(4,8%). Dit verschil is zichtbaar in grafiek 3.4 en treedt vooral op in de perioden 2 tot
en met 5. In deze perioden ligt de berekende opname duidelijk boven de gedocumenteerde opname. Dit is mogelijk te verklaren door een lager percentage bladpakket in die
perioden ("onderdoor knippen") en door de invloed van teelthandelingen op de bedrijven
(Leeuwen, 1992), waardoor de wateropname wordt overschat.
Op grond van deze berekening is de gevonden wateropname op de substraatbedrijven
met belichting niet als uitzonderlijk hoog te beschouwen. De documentatieperiode werd
gekenmerkt door veel instraling en het grote aantal belichtingsuren op de bedrijven.
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Vergeleken met resultaten uit het verdampingsonderzoek op het PTG bleek de gedocumenteerde wateropname op de lozende substraatbedrijven - rekening houdend met de
natuurlijke instraling en de aanvullende assimilatiebelichting - hiermee goed overeen te
komen. Wel bleek uit deze vergelijking dat de gevonden wateropname op de recirculerende bedrijven op een hoger niveau ligt dan mag worden verwacht.
In par. 3.1 is eerder vermeld dat de gemiddelde opname op de recirculerende bedrijven
bijna 14% hoger is dan op de lozende substraatbedrijven. Een deel van dit verschil kan
worden verklaard door het verschil in aantal belichtingsuren. Gemiddeld belichten de
recirculerende bedrijven in het documentatiejaar 1423 uur (of 3,9 uur per dag) meer
dan de lozende substraatbedrijven. Dit zou 210 m3/ha/jaar meer opname betekenen
ofwel 2,3%. Hiermee blijft ruim 11 % (14% - 2,3%) niet verklaard.
Plantdichtheid kan daarnaast een rol spelen. Gemiddeld staan er op de recirculerende
bedrijven 9,6 planten/bruto m2 en op de lozende substraatbedrijven 9,4 planten/bruto
m2.
Het kleine aantal recirculerende bedrijven kan daarnaast invloed hebben op dit verschil.
Eén recirculerend bedrijf behoort tot de bedrijven met de hoogste opname. Tenslotte
kunnen meet- en afleesfouten en lekkage van drainwater uit het recirculatiesysteem van
invloed zijn.
Bij een gelijke wateropname op de recirculerende bedrijven als op de lozende substraatbedrijven is de besparing van water op de recirculerende bedrijven groter. Uitgaande
van de gedocumenteerde gemiddelde opname op de lozende substraatbedrijven van
9414 m3/ha per jaar wordt het waterverbruik 9463 m3/ha.jaar (opname plus lozing) op
de recirculerende bedrijven. Bij een gelijke wateropname zouden de recirculerende
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bedrijven dus 39%, in plaats van 30%, minder water verbruiken dan de lozende
substraatbedrijven.
De berekende opname voor de grondbedrijven zonder belichting is 8125 m3/ha per jaar,
bijna 625 m3/ha per periode. Uitgangspunten voor deze berekening zijn geen belichting
en geen stookinvloeden in periode 13, 1 en 2. Totaal geen stookinvloed in die drie
perioden is niet te verwachten. De op- en afbouw van de temperatuur rond de winterrust is echter ook van invloed en wordt op deze wijze in de berekening meegenomen.
De oorzaken voor de lagere wateropname zijn gelijk aan de uitgangspunten te weten
geen belichting en minder stookinvloeden. De periode dat er in de winter een lagere
verdamping is, als gevolg van het minder actief zijn van het gewas, veroorzaakt deze
lagere opname.
De gemiddelde gift op de grondbedrijven zonder belichting ligt onder de berekende
opname. Ook in het onderzoek van Vernooy (1992, "Op weg naar een schonere
glastuinbouw") is dit bij Gerbera gevonden en zal hier sprake zijn van aanvulling vanuit
het bodemwater. De watergift van de bedrijven met teelt in de grond zonder belichting
is in de wintermaanden november tot en met februari zeer laag. Het lage jaargemiddelde wordt gedeeltelijk hierdoor verklaard. Na februari wordt de gift ruim 2,5
maal zo groot, maar blijft ook in de zomermaanden onder de gift op de belichte
grondbedrijven. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het constant actiever zijn
van het doorbelichte gewas. Ook het feit dat de onbelichte grondtuinders in de winter
geen water geven kan van invloed zijn op het gedrag ten aanzien van de watergift later
in het jaar. Verder zijn verklaringen te vinden in de invloed op het gemiddelde van
bedrijven met teelt op zware (veen-) gronden (weinig doorspoeling) en een hoge grondwaterstand. In welke mate dit precies is, is echter binnen dit onderzoek niet aan te
geven.
De grondtelers met belichting hebben gemiddeld per jaar 12650 m3/ha water gegeven
ten opzichte van 7174 m3/ha water op de onbelichte grondbedrijven. Een deel van dit
verschil, ongeveer 1600 m3/ha, kan worden toegeschreven aan de hogere opname als
gevolg van belichting en stookinvloed in de winter. Omdat op de grondbedrijven met
belichting gemiddeld 2,4 uur per dag minder wordt belicht dan op de substraatbedrijven
wordt de berekende opname iets lager. Die 2,4 uur per dag omgerekend naar verdamping geeft ruim 130 m3/ha per jaar. Dat houdt in dat de berekende opname op belichte
grondbedrijven rond de 9945 m3/ha per jaar ligt. Het verschil tussen verbruik en
berekende opname is het water wat in het milieu terecht komt. Dat komt neer op een
lozing van 2705 m3/ha per jaar. Als percentage van de gift is d a t ^ L % - Uit grafiek 3.4
bleek dat de berekende wateropname op de substraatbedrijven hoger wordt ingeschat
dan de gedocumenteerde wateropname. Als dit ook geldt voor de belichte grondbedrijven, dan is de lozing groter dan hiervoor vermeld.
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4. VERBRUIK VAN VOEDINSGELEMENTEN EN VOEDINGSSITUATIE

4.1 Verbruik van voedingselementen
De door de tuinders toegediende meststoffen zijn omwille van de vergelijkbaarheid
omgerekend naar kilogram zuivere elementen per hectare. Een overzicht van het
verbruik van voedingselementen wordt gegeven in tabel4 . 1 .

Tabel4.1 Verbruik zuivere voedingselementen per bedrijfstype in kg/ha per jaar;
nov.'91-nov.'92

Bedrijfstype

Element

Substraat
Recirculerend
Lozend

Grond
Belicht Onbelicht

Fe

981
239
1073
734
116
217
19

1603
376
2038
1079
262
447
33

1702
183
1317
943
398
284
6

884
155
798
280
212
257
13

Totaal'

3360

5805

4827

2586

N
P
K
Ca
Mg
S

Het totaal van de hoofdelementen N, P, K, Ca, Mg en S; dus exclusief ijzer.

De recirculerende bedrijven verbruiken gemiddeld duidelijk minder voedingselementen
dan de lozende substraatbedrijven. Van het totaal van de hoofdelementen wordt per
jaar op de recirculerende bedrijven gemiddeld 3360 kg/ha gegeven en op de lozende
substraatbedrijven 5805 kg/ha; de recirculerende bedrijven verbruiken dus 4 2 % minder
meststoffen. Het grootste verschil is te zien bij magnesium (Mg), zwavel (S) en kalium
(K) met 56%, 5 1 %respectievelijk 47% minder verbruik op de recirculerende bedrijven.
Voor de andere hoofdelementen is dit 39% (N), 36% (P) en 3 2 % (Ca). Tenslotte wordt
van ijzer (Fe) gemiddeld 4 2 % minder verbruikt.
Deze verschillen worden hoofdzakelijk verklaard door het hergebruik van drainwater en
van de daarin aanwezige meststoffen in een recirculerend systeem. In paragraaf 4.2
wordt hierop nader ingegaan.
De grondbedrijven zonder belichting hebben gemiddeld minder meststoffen (23%) verbruikt dan de recirculerende bedrijven; gemiddeld is er op die bedrijven per jaar 2586
kg/ha aan zuivere hoofdelementen verbruikt. Deze bedrijven verbruiken gemiddeld
minder calcium (62%), fosfor (35%), kalium (26%), ijzer (32%) en stikstof (10%). Er
wordt echter 8 3 % meer magnesium en 18% meer zwavel gegeven.
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De grondbedrijven zonder belichting verbruiken in totaal en per voedingselement, met
uitzondering van Mg en S, minder dan de bedrijven uit de andere bedrijfstypen.
Ook het verschil met de belichte grondbedrijven is opvallend groot; gemiddeld geven die
bedrijven per jaar 4827 kg/ha aan zuivere hoofdelementen. Ten opzichte van de belichte
grondbedrijven geven de onbelichte bedrijven gemiddeld minder calcium (70%), stikstof
(48%), kalium (39%) en magnesium (47%). Het verbruik van fosfor en zwavel laat een
kleiner verschil, ongeveer 10%, zien. Er wordt echter gemiddeld wel bijna 2 maal zoveel
ijzer gegeven.
Een deel van deze verschillen is het gevolg van de winterrust van het gewas die de
onbelichte bedrijven een aantal weken aanhouden. Er blijft echter in de meeste gevallen
ook in de zomermaanden een verschil. In paragraaf 4.2 zal nader worden ingegaan op
de verschillen in mestverbruik van de onderscheiden bedrijfstypen.
In de grondteelt met belichting wordt ten opzichte van de lozende substraatbedrijven
van een aantal elementen minder en van een aantal meer verbruikt. Deze grondbedrijven
blijken in totaal minder voedingselementen (17%) te verbruiken dan de lozende substraatbedrijven. Het verschil met de lozende substraatbedrijven is vooral het lagere verbruik van fosfor (51%), kalium (35%) en zwavel (36%). Er wordt duidelijk meer
magnesium (52%) gegeven. Het verbruik van stikstof en calcium verschilt slechts met
respectievelijk 6% meer en 13% minder.
De belichtende grondbedrijven verbruiken in totaal 4 4 % meer meststoffen dan de"
recirculerende bedrijven. Er wordt met name meer stikstof (73%) en magnesium
(343%) gegeven; alleen van het element fosfor wordt minder (23%) verbruikt.
Binnen de bedrijfstypen is de spreiding in het meststofverbruik evenals bij het waterverbruik groot (zie tabel 4.2).

Tabel 4.2

Spreiding verbruik zuivere voedingselementen
nov.'91-nov.'92

in kg/ha per jaar;

Bedrijfstype
Substraat
Recirculerend
Lozend

Grond
Belicht Onbelicht

Gemiddeld

3360

5805

4827

2586

Laagste
Hoogste

2663
4056

4199
10833

2121
8320

1120
4601

Het verschil in meststofverbruik binnen de bedrijfstypen ligt tussen een factor 1,5 en
4 , 1 . Op de grondbedrijven is de spreiding in het verbruik het grootst (gemiddeld factor
4) en op de recirculerende bedrijven het kleinst (factor 1,5). Op de lozende substraatbedrijven ligt de spreiding daar tussen in (factor 2,6). Ats bij de lozende substraatbedrijven
onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven zonder en bedrijven met roltafels, dan ligt
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het verschil in verbruik rond een factor 1,8. Bij bedrijven zonder roltafels is het laagste
en het hoogste verbruik 4199 respectievelijk 7551 kg/ha.jaar en bij bedrijven met
roltafels is dat 5858 respectievelijk 10833 kg/ha.jaar.
De bedrijven die naar boven of naar beneden uitschieten doen dit, in bijna alle gevallen,
bij alle elementen. Hetzelfde beeld werd ook gevonden bij de watergift en de opname.
De bedrijven die, naar verhouding, een hoog waterverbruik hebben, hebben ook een
hoog meststofverbruik.
De onderlinge verhoudingen van de voedingselementen op de bedrijfstypen en in de
loop van het jaar verschillen weinig. Op de substraatbedrijven bestaat de meststofgift
gemiddeld uit 28% N, 7% P, 35% K, 20% Ca, 5% Mg en 7% S. Op de grondbedrijven
wordt gemiddeld 35% N, 6% P, 29% K, 15% Ca, 5% Mg en 7% S gebruikt.
Het verloop over het jaar van het meststofverbruik laat hetzelfde beeld zien als het
verloop van het waterverbruik. In grafiek 4.1 is het verloop per bedrijfstype weergegeven. Het gaat hier om het totaal van de hoofdelementen (N+P+K+Ca+Mg+S).

Grafiek 4.1 Verloopverbruik N+P+K+Ca+Mg+S
Perbedrijfstype,nov.'91tot nov.'92

12

4
5
6
Periode (4weken)

13

.Recirculerend

, Substr.lozend

.Grond+belichting

.Grond-belichting

Het verschil tussen het meststofverbruik in de zomer (perioden 6,7 en 8) en in de
winter (perioden 12, 13, 1 en 2) op de verschillende bedrijfstypen ligt tussen een factor
2,2 tot 2,7. Het verschil is het grootst bij de grondbedrijven met belichting. De 'dip' in
het verbruik in periode 8 op de recirculerende substraatbedrijven kan niet worden
verklaard.
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4.2 Verschillen in verbruik en lozing van voedingselementen
De gevonden verschillen in meststofverbruik tussen de bedrijfstypen hangen vooral
samen met verschillen in waterverbruik (zie par. 3.3) en of er gerecirculeerd wordt.
Zo is de verhouding tussen het meststof- (aan hoofdelementen) en het waterverbruik op
de recirculerende, de lozende substraatbedrijven, de belichte en de onbelichte grondbedrijven respectievelijk 0,31 , 0,38., 0,38 en 0,36 (in kg/m3). Deze verhouding is op de
recirculerende substraatbedrijven kleiner, omdat bij een gegeven waterverbruik het
meststofverbruik lager is dan bij een vrij uitdrainerend systeem (zie par. 4.1).
Meststoftozing op substraatbedrijven
Naast het meststofverbruik is van belang te weten welk deel door het gewas wordt
opgenomen en welk deel in het milieu terecht komt. In de documentatie is de omvang
van de lozing van voedingselementen (via een drainwateranalyse) niet meegenomen.
Om toch een indicatie te hebben van de omvang van de meststoflozing, is dit indirect
bepaald via een schatting van de meststofopname door het gewas.
De opname van voedingselementen door het gewas kan worden bepaald aan de hand
van de wateropname (Voogt, 1993). In tabel 4.3 is dit weergegeven voor de recirculerende en lozende substraatbedrijven (op basis van de gedocumenteerde wateropname).

Tabel4.3 Berekende opname voedingselementen op recirculerende en lozende
substraatbedrijven in kg/ha perjaar en in % van het verbruik per element

Element
N
P
K
Ca
Mg
S
Totaal

Substraat
Recirculerend
Lozend
kg/ha
%
kg/ha
%

931
146
939
486
122
151

95
61
88
66
105
70

817
128
824
427
108
133

51
34
41
40
41
30

2775

83

437

42

Uit tabel 4.3 volgt dat op de recirculerende bedrijven totaal 8 3 % van het meststofverbruik (aan hoofdelementen) zou zijn opgenomen, terwijl dit op de lozende substraatbedrijven 4 2 % is. De berekende opname in procenten van het verbruik verschilt per
element en varieert bij de recirculerende en lozende substraatbedrijven tussen 6 1 % en
100% (meer opname dan verbruik van Mg is niet aannemelijk) respectievelijk tussen
30% en 5 1 % .
De meststofopname op de recirculerende bedrijven is hoger dan op de lozende bedrijven, omdat de gedocumenteerde wateropname op de recirculerende bedrijven hoger is.
Op basis van de berekende opname van voedingselementen is de lozing van voedingselementen op de substraatbedrijven bepaald (zie tabel 4.4).
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Tabel 4.4 Berekende lozing voedingselementen op recirculerende en lozende
substraatbedrijven in kg/ha per jaar en in % van het verbruik per element
Substraat
Element

Recirculerend
kg/ha
%

N
P
K
Ca
Mg
S

50
93
134
248
-6
66

Totaal

584

5
39
12
34
-5
30
17

kg/ha

Lozend
%

785
248
1214
652
155
314

49
66
59
60
59
70

3368

58

Uit tabel 4.4 volgt dat op de recirculerende bedrijven gemiddeld 584 kg/ha per jaar aan
zuivere hoofdelementen wordt geloosd en op de lozende substraatbedrijven gemiddeld
3368 kg/ha per jaar.
De lozing van voedingselementen (hoofdelementen) op de recirculerende bedrijven
bedraagt dan 17% en op de lozende substraatbedrijven 58% van het meststofverbruik.
Op de recirculerende bedrijven zou dit inhouden dat een drainwaterlozing van 0.5%
(uitgedrukt in het waterverbruik, zie par. 3.1) een meststoflozing geeft van 17%. Dit
laatste is niet waarschijnlijk, aangezien als vuistregel geldt dat ten opzichte van het
drainwater anderhalf tot tweemaal zoveel meststoffen worden geloosd. Zodoende mag
worden aangenomen dat op de recirculerende bedrijven meer drainwaterlozing heeft
plaatsgevonden dan uit de documentatie volgt. Met andere woorden de drainwaterlozing is qua omvang niet goed gedocumenteerd en/of er is lekkage opgetreden vanuit
het recirculerend systeem. Hieruit is af te leiden dat de wateropname op de recirculerende bedrijven lager is dan in hoofdstuk 3 is berekend. Hierop wordt hierna nog
ingegaan.
Bij de lozende substraatbedrijven is de meststoflozing 58% bij een drainwaterlozing van
39%, met andere woorden een verhouding van 1,5 : 1. Deze verhouding komt overeen
met de eerder vermelde vuistregel.
Uit paragraaf 3.1 blijkt dat de wateropname op recirculerende bedrijven bijna 14%
hoger is dan op lozende substraatbedrijven. Een klein deel kan worden verklaard door
belichting (zie par. 3.3). Uit dit gegeven en de hiervoor vermelde berekende procentuele
meststoflozing bij recirculerende bedrijven is het aannemelijk dat de wateropname op de
recirculerende bedrijven lager zal zijn geweest.
Theoretisch zou de wateropname op de recirculerende bedrijven vergelijkbaar moeten
zijn aan die op de lozende substraatbedrijven, omdat beide bedrijfstypen qua bedrijfskenmerken sterk overeen komen (zie par. 2.2). Als rekening wordt gehouden met het
grotere aantal belichtingsuren op de recirculerende bedrijven, dan bedraagt de wateropname 9624 m3/ha per jaar (zie par. 3.3) en is daarmee belangrijk lager dan de
gedocumenteerde wateropname van 10720 m3/ha.jaar in tabel 3 . 1 .
Met deze lagere wateropname op de recirculerende bedrijven is ook de opname van
voedingselementen lager. Uitgaande van een wateropname van 9624 m3/ha.jaar komt
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de berekende meststofopname (hoofdelementen) op 2491 kg/ha.jaar. De lozing van
hoofdelementen is dan 868 kg/ha.jaar en bedraagt bijna 26% van het verbruik.
Uitgaande van het waterverbruik bij recirculatie zou de drainwaterlozing dan 1145
m3/ha.jaar bedragen (11% van het waterverbruik). De verhouding tussen de procentuele drainwater- en de meststoflozing op de recirculerende bedrijven is daarmee 1 : 2,4 en
komt redelijk overeen met de vuistregel, waarbij moet worden opgemerkt dat de
verhouding bij lozing op recirculerende bedrijven wat groter is dan bij lozing op substraatbedrijven met vrije drainage.
Op basis van de bijgestelde wateropname en opname van voedingselementen op de
recirculerende bedrijven kan de theoretische besparing van meststoffen t.o.v. de
lozende substraatbedrijven worden bepaald indien er géén lozing zou hebben plaatsgevonden. In tabel 4.5 is de gedocumenteerde en de theoretische besparing van voedingselementen op recirculerende bedrijven ten opzichte van lozende substraatbedrijven
weergeven.

Tabel4.5 Procentuele besparing van voedingselementen op recirculerende t.o.v. lozend
substraatbedrijven, gedocumenteerd en theoretisch, nov. 91-nov. 92

Element

Gedocumenteerd

% Besparing
Theoretisch

N
P
K
Ca
Mg
S

39
36
47
32
56
52

48
65
59
60
58
70

Totaal

42

57

Uit tabel 4.5 blijkt dat de theoretische besparing van voedingselementen (hoofdelementen) bij recirculatie 57% bedraagt, terwijl de besparing uit de documentatie 4 2 % is. In
hoeveelheden is de theoretische besparing 3314 kg/ha.jaar en de gedocumenteerde
besparing 2445 kg/ha.jaar bij recirculatie op substraatbedrijven.
Meststoflozing op grondbedrijven
De grondbedrijven zonder belichting verbruiken per hectare minder meststoffen dan de
recirculerende bedrijven. Totaal wordt van de hoofdelementen ongeveer 23% minder
verbruikt. Er is hierbij geen rekening gehouden met een eventuele voorraadbemesting
aan het begin van de teelt.
Omdat de geschatte wateropname op deze grondbedrijven duidelijk lager ligt dan op de
substraatbedrijven mag worden aangenomen dat de meststofopname ook lager is dan
op de substraatbedrijven. Tevens is van invloed dat de helft van deze grondbedrijven
alleen oppervlaktewater gebruikt en de overige bedrijven binnen deze groep voor 20%
oppervlaktewater gebruiken.
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Aan de hand van de berekende opname van voedingselementen als afhankelijke van de
wateropname is ingeschat hoeveel voedingselementen er op deze bedrijven in het milieu
terecht komen. Omdat het hier gaat om berekeningen (Voogt, 1993) afgeleid van een
geschatte wateropname (zie par. 3.3) moet voorzichtigheid worden betracht ten
aanzien van de absolute cijfers zoals weergegeven in tabel 4.6 en rekening worden
gehouden met een zekere spreiding. Ook vanwege het feit dat de berekende wateropname hoger is dan de gedocumenteerde watergift kunnen de cijfers in tabel 4.6 slechts
indicatief worden beschouwd.
Uit tabel 4.6 en 4.4 is af te leiden dat er op de onbelichte grondbedrijven minder
meststoffen in het milieu terecht zullen komen dan op de lozende substraatbedrijven.

Tabel 4.6

Geschatte lozing van voedingselementen opgi •ondbedrijven.
in kg/ha per jaar en in % van het verbruik
Grond

Element

Belicht
% Kg/Ha/Jaar

Onbelicht
% Kg/Ha/Jaar

N
P
K
Ca
Mg
S

53
31
38
55
73
54

893
56
502
521
292
153

32
35
12
7
63
49

286
55
99
20
133
127

Totaal

50

2417

28

720

De grondbedrijven met belichting geven duidelijk meer meststoffen (87%) dan de
onbelichte grondbedrijven hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de op laatstgenoemde bedrijven aangehouden winterrust en de afwezigheid van assimilatiebelichting. Ook bij de belichte grondbedrijven is geen rekening gehouden met de eventuele
voorraadbemesting aan het begin van de teelt. Binnen deze groep gebruiken twee
bedrijven geen oppervlaktewater en één bedrijf ongeveer driekwart van de watergift.
In tabel 4.6 is de geschatte hoeveelheid meststoffen weergegeven, die op belichte
grondbedrijven verloren zouden gaan bij een wateropname ongeveer gelijk aan die op de
lozende substraatbedrijven (wateropname gecorrigeerd voor het kleinere aantal
belichtingsuren). Er wordt op gewezen dat het hier gaat om globale cijfers en dat er
sprake zal zijn van een zekere spreiding.
Uit tabel 4.6 blijkt dat de lozing bij de belichte grondbedrijven aanmerkelijk hoger is dan
bij de onbelichte bedrijven. Van invloed hierop is dat er één grondbedrijf met belichting
is met een hoog meststofverbruik als gevolg van een hoog waterverbruik (hoge zandgrond).
Op grond van de berekende/geschatte meststoflozingen in tabel 4.4 en 4.6 neemt de
absolute en relatieve lozing van voedingselementen successievelijk toe op de recirculerende bedrijven, onbelichte -, belichte grond- bedrijven en de lozende substraatbedrijven. Als bij de recirculerende bedrijven wordt uitgegaan van de grotere meststoflozing
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als gevolg van de lagere water- en meststofopname (zie pag. 21), dan ligt de lozing van
voedingselementen in kg/ha in dezelfde orde van grootte als bij onbelichte grondbedrijven.

4.3 Voedingssituatie in teeltmedium
De analysecijfers van de voedingssituatie in het teeltmedium voor de lozende en de
recirculerende substraatbedrijven liggen erg dicht bij elkaar. Gemiddelde pH rond 6, EC
rond 2 mS/cm en natriumgehalte rond 2,4 mmol/l.
De pH op de substraatbedrijven varieert, zowel tussen de bedrijven als per periode,
nauwelijks.
De EC in de mat op de recirculerende bedrijven ligt het hele jaar net iets onder de EC
van de lozende bedrijven. Het gaat hier om een maximaal verschil van 0,4 in november/december 1991 en januari 1992 tot een minimaal verschil van 0,1 in september/oktober 1992. Het EC gehalte vertoont weinig schommeling; in de perioden 2 tot en met
6 is dit gehalte gemiddeld iets lager dan in de andere periodes.
Het gemiddelde natriumgehalte is op de recirculerende bedrijven lager dan op de
lozende bedrijven, namelijk 2,23 mmol/l ten opzichte van 2,66 mmol/l. In grafiek 4.2 is
het verloop van het Na-gehalte per bedrijfstype weergegeven.
Grafiek4.2Verloopnatriumgehalteindewortelzone
Perbedrijfetype,Nov. 1991 tot Nov.1992

4
5
6
Periode (4weken)
Recircuierend
.Grond+belichting

Sub.lozend
Grond-belichting

N.B.: Het natriumcijfer in de wortelzone op substraatbedrijven is niet vergelijkbaar met
die op de grondbedrijven vanwege de verschillende bepalingsmethode.

Er blijkt, in tegenstelling tot wat wordt verwacht, bij de recirculerende bedrijven door
het jaar heen geen sterkere stijging van het natriumgehalte dan bij de lozende substraat23

bedrijven. Beide bedrijfstypen hebben een piek in periode 6 met gemiddeld op de
recirculerende bedrijven 3,03 mmol/l en op de lozende bedrijven 3,36 mmol/l. De
dalingen op de recirculerende bedrijven zijn niet automatisch het gevolg van een lozing
en hebben onder andere te maken met de kwaliteit van het gietwater. Hierop wordt in
paragraaf 4.4 verder ingegaan. Het hoogste en het laagste bepaalde natriumgehalte op
de recirculerende bedrijven is 2,92 mmol/l respectievelijk 1,16 mmol/l. Op de lozende
substraatbedrijven zijn deze gehaltes 4,50 mmol/l en 1,09 mmol/l.
De EC in de wortelzone op de grondbedrijven ligt rond de 1 mS/cm en de pH rond 6. Er
is praktisch geen verschil in EC tussen de bedrijven of de periodes. Gedurende het jaar
ligt de EC op de onbelichte grondbedrijven constant iets hoger dan de EC op de belichte
grondbedrijven.
De pH op de onbelichte grondbedrijven is gemiddeld hoger dan op de belichte grondbedrijven. Tussen de belichte grondbedrijven onderling is er ten aanzien van de pH een
groot verschil.
Het natriumgehalte in de grond op de onbelichte grondbedrijven ligt aanzienlijk hoger
dan op de belichte grondbedrijven (zie grafiek 4.2).

4.4 Verschillen in voedingssituatie
Er is volgens de recirculerende substraattelers zeer weinig drainwater geloosd. In totaal
zijn er drie lozingen op de twee recirculerende bedrijven geregistreerd. De lozingen
volgen in twee gevallen op een periode waarin gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van
"slechter" water (leidingwater). In twee gevallen daalde de EC gemiddeld in een periode
ongeveer met 0,2; in één geval steeg de gemiddelde EC.
De lozingen hadden nauwelijks invloed op de pH; in twee gevallen een stijging en in één
geval een daling. In één geval was er sprake van Na-ophoping die na een lozing daalde
van gemiddeld in die periode 3,5 mmol/l naar 2 mmol/l. In de andere twee gevallen
bleef het gemiddelde Na-gehalte vrijwel gelijk. De reden om te lozen is dus blijkbaar niet
altijd het Na-gehalte geweest.
Roos is een matig natrium-gevoelig gewas. In het algemeen wordt maximaal een
natriumcijfer van 6 mmol/l toegestaan.
Uit de analysecijfers blijkt dat het gemiddelde natriumgehalte in de mat op de lozende
substraatbedrijven gedurende het gehele jaar hoger ligt dan op de recirculerende
bedrijven. Gedeeltelijk zal dit het gevolg zijn van de kwaliteit van het gietwater. Op de
recirculerende bedrijven bestaat het gietwater uit kwalitatief beter water, gemiddeld
75% regenwater en aanvullend voornamelijk osmose-water. De lozende bedrijven geven
gemiddeld 50% regen- en bronwater en 50% ander water (leiding- .osmose- of soms
oppervlaktewater). Ook de omvang van de gift, het drainpercentage en lekkage zijn van
invloed op het Na-gehalte. Uit de documentatie blijkt dat de gift en het drainpercentage
op de recirculerende bedrijven groter (6%) respectievelijk lager (5%) is dan op de
lozende substraatbedrijven. In de vorige paragraaf is beschreven dat de lozing van
water en voedingselementen op de recirculerende bedrijven waarschijnlijk groter is
geweest dan uit de documentatie blijkt (w.o. lekkage). Deze lozing kan naast de eerder
genoemde factoren een belangrijke oorzaak zijn van het lagere natriumgehalte in de mat
op de recirculerende bedrijven.
Zoals vermeld is na een lozing op de recirculerende bedrijven slechts in één geval een
daling van het natriumgehalte geconstateerd. De dalingen die niet het gevolg zijn van
een lozing zijn niet altijd te verklaren door het gaan gebruiken van kwalitatief beter
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water na een periode met slechter water. Dit heeft waarschijnlijk wel gespeeld bij de
daling na periode zes (grafiek 4.2), waar het na een droge periode (geen neerslag in
periode 5) weer behoorlijk regende.
Het lagere natriumgehalte op de belichte grondbedrijven t.o.v. de onbelichte grondbedrijven heeft waarschijnlijk te maken met de grotere doorspoeling. Op basis van de
berekende wateropname op de belichte grondbedrijven bedraagt het percentage drain
ca. 20%; op de onbelichte grondbedrijven daarentegen is de berekende wateropname
hoger dan de gedocumenteerde wateropname.
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5. MANAGEMENT

5.1 Inleiding
Door middel van een enquête naar de managementaspecten is getracht meer inzicht
verkrijgen in de wijze waarop de telers beslissingen nemen en tegen problemen
aankijken (zie bijlage 2). Deze aspecten kunnen per persoon verschillen en kunnen
invloed hebben op de manier van telen. Er zijn vragen gesteld ten aanzien van het
teeltsysteem ("Waarom teelt u in de grond?"), water en meststoffen ("Waarom recirculeert u?"), gewasbescherming ("Steekt u extra tijd in waarnemen?"), afvalstromen
("Verzamelt u uw afval gescheiden?") en algemene bedrijfsvoering ("Waarom neemt u
al dan niet deel aan bedrijfsvergelijking?"). De uitkomsten ten aanzien van gewasbescherming worden besproken in het rapport Milieuaspecten van de rozenteelt onder glas
(II) Verbruik van gewasbeschermingsmiddelen op praktijkbedrijven, Vernooy 1993.
25 deelnemers hebben de managementvragen beantwoord. De verdeling tussen de
bedrijfstypes is gelijk aan die tegen het einde van de documentatie, namelijk:
- 3 substraatbedrijven met recirculatie
- 13 substraatbedrijven met lozing
- 3 grondbedrijven met assimilatiebelichting
- 6 grondbedrijven zonder assimilatiebelichting.
Bij het stellen van de vragen en het verwerken van de antwoorden is uitgegaan van de
situatie die zich gedurende het documentatiejaar bij de Frisco heeft voorgedaan. Op de
bedrijven met een gecombineerd teeltsysteem, bv. Frisco op substraat en Madeion in de
grond, is zoveel mogelijk de nadruk gelegd op de aspecten rond Frisco. Tevens komt
het voor dat de situatie naderhand is gewijzigd, bv. van grondteelt naar substraatteelt.

5.2 Aspecten van het teeltsysteem
In dit onderzoek wordt op 16 bedrijven Frisco op substraat en op 9 bedrijven Frisco in
de grond geteeld. De hoofdreden om op substraat te telen is voor 11 tuinders de
problemen die in de grond ontstonden (aaltjes). De overige 5 bedrijven noemen de
verwachte extra opbrengsten en de betere beheersbaarheid als hoofdreden. Twaalf van
de 16 tuinders met teelt op substraat hebben ook een tweede reden om op substraat te
telen. Dan worden vooral de betere beheersbaarheid (5) en de hogere opbrengsten (3)
genoemd.
De reden voor 6 tuinders om m de grond te telen is vooral gelegen in het feit dat men
het zo gewend is en dat het zo nog goed gaat. Vijf keer worden de (te) hoge kosten
van substraatteelt (met belichting) aangevoerd als hoofd- en bijreden om in de grond te
telen.
Drie tuinders met grondteelt overwegen op korte termijn een overstap naar substraat te
maken en één tuinder heeft deze stap na afloop van de documentatie gemaakt.
Een aantal tuinders heeft de voorkeur om in de grond te gaan telen als het gaat om een
eerste teelt in maagdelijke grond.
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De ene helft van de substraattelers verwacht het substraat 1tot 5 jaar te gebruiken, de
andere helft verwacht het 5 tot 8 jaar te gebruiken. De reden om destijds een bepaald
merk substraat aan te schaffen is veelal het gevolg van verkregen informatie van
vertegenwoordigers en voorlichters. Het is tevens gekoppeld aan de bekendheid (en
marktpositie) van de leverancier. Drie tuinders hebben door middel van een proef op het
eigen bedrijf de voorkeur voor een bepaald merk bepaald.
Vier van de ondervraagde tuinders telen op roltafels. Allen om de reden van betere
ruimtebenutting en daarmee hogere opbrengsten. De belangrijkste reden (60%) voor
substraattelers om niet op roltafels te telen is de twijfel aan het economische voordeel
("het is nog niet bewezen dat de opbrengst zoveel hoger zou zijn, tov. de kosten"). In
een aantal gevallen vloeit die twijfel voort uit de persoonlijke situatie (Bv.: "te oude
kassen, die zouden dan eerst verbouwd moeten worden met alle kosten vandien..").
Het negatieve sociale aspect, men heeft minder sociale contacten tijdens het werk,
wordt door twee tuinders als hoofdreden genoemd en door vele anderen als bijkomende
reden. De verwachte gewasbeschadiging wordt slechts door één tuinder als reden
genoemd.
De verwachte hogere opbrengsten van een teelt met belichting is voor veel tuinders de
reden om met belichting te gaan telen. Meer dan de helft noemt in dit geval met name
de betere opbrengsten in de winter. De betere arbeidsfilm wordt door 1 tuinder als
hoofdreden genoemd, echter door vele anderen als bijkomend voordeel. Als voordeel
van belichting wordt een combinatie van de betere kwaliteit en de grotere produktie
(vooral in de winter) genoemd. Het is echter in erg weinig gevallen aan te tonen hoe
groot die voordelen zijn door vergelijking met een voorgaande situatie omdat er in bijna
alle gevallen geen vergelijkbare situatie was.
De reden om zonder belichting te telen ligt vooral aan de hoge investeringen die gedaan
moeten worden om de belichting aan te leggen. In een aantal gevallen worden deze investeringen extra versterkt door de ouderdom van de kassen en daarmee de grotere
noodzakelijke aanpassingen.

5.3 Water en bemesting
Negen bedrijven, waaronder 2 substraatbedrijven, hebben geen regenwaterbassin. Deze
substraatbedrijven hebben, in de vorm van bronwater, echter een goed alternatief.
Bijna de helft (10) van de deelnemers gebruikt alleen vaste meststoffen, meestal
vanwege de lagere kosten. Negen bedrijven gebruiken alleen vloeibare meststoffen,
vooral vanwege het gemak en zuiverheid. Er wordt door twee tuinders met een injectiesysteem gewerkt. De drie recirculerende bedrijven gebruiken alleen vloeibare meststoffen. Op zes bedrijven wordt een combinatie gebruikt van vaste en vloeibare meststoffen. Het gaat hierbij om 3 substraatbedrijven en 3 grondbedrijven. Organische en
biologische meststoffen worden alleen gebruikt op grondbedrijven.
De meeste bedrijven laten één keer in de vier weken een monster steken in de mat cq.
bij de wortels door een extern bureau (in bijna alle gevallen het BLGG). Zes substraatbedrijven laten 1 keer in de twee weken een monster nemen.
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Bij het bepalen van de meststoffengift blijkt dit monster van groot belang. Twaalf
bedrijven richten zich volledig op het advies van het monsternemend bureau, vaak in
combinatie met een advies van de particuliere voorlichter. Elf bedrijven gebruiken het
monster als ondersteuning en laten hun eigen inzicht overwegen.
Ruim éénvierde van de bedrijven houdt geen rekening met de mogelijk in het uitgangswater aanwezige meststoffen. Het is echter ook niet voor alle bedrijven relevant in
verband met het gebruik van regenwater.
Negen substraatbedrijven vangen hun drainwater op. Zoals bekend wordt slechts in drie
gevallen gerecirculeerd. Er zijn dus 7 substraatbedrijven die hun drainwater niet
opvangen. Dit is bij de helft van de bedrijven het gevolg van de leeftijd van de teelt; bij
het planten was opvang/recirculatie nog niet actueel. Op deze bedrijven wordt in het
nieuwste deel vaak al wel opgevangen en bij vervanging van de Frisco zou het systeem
voor opvang zeker worden neergelegd. Voor de andere helft is de noodzaak (nog) niet
aanwezig, vaak versterkt door de eigen situatie (Bv. weinig ruimte voor opvangbakken).
De zes bedrijven die wel opvangen en niet recirculeren doen dit nog niet vooral
vanwege de kosten van de noodzakelijke investeringen en de nog bestaande onduidelijkheden ("wat is het beste totale systeem?"). Zij vangen het water al wel op om ervaring
op te doen cq. klaar te zijn als recirculatie verplicht mocht worden. Een bijkomend
voordeel is het minder drassig zijn van de grond.
Ook een aantal grondtelers noemt de onduidelijkheden als een belangrijk aspect om nog
te wachten met investeringen richting substraat en recirculatie. Er wordt verschillend
over de haalbaarheid van recirculatie in de grond gedacht; de één acht het volledig
mogelijk, de ander is er van overtuigd dat het niet mogelijk is. Dit blijkt veelal afhankelijk van de eigen huidige situatie. In de meeste gevallen ligt er wel een drainage
systeem, wat veelal gelijk uitmondt in de sloot.
Achttien tuinders denken dat het water in geval van recirculatie moet worden ontsmet.
Dertien hiervan baseren dat op ervaring bij zichzelf (3 recirculeerders) of op ervaring van
anderen.
De grondtuinders verwachten dat bij recirculatie op substraat wel moet worden
ontsmet, echter bij recirculatie in de grond niet.
Ten aanzien van schimmelverspreiding als gevolg van recirculatie verwachten zeventien
tuinders extra problemen. In twaalf gevallen verwacht men dit geheel te kunnen
ondervangen met ontsmetting. De drie recirculeerders hebben geen extra problemen
met schimmels, zij ontsmetten echter alle drie. Het overgrote deel van de tuinders
verwacht geen extra problemen met insekten als gevolg van recirculatie. De drie
recirculerende tuinders hebben geen extra problemen met insektenverspreiding.
De druppelaars en/of leidingen worden door slechts vijf tuinders niet onderhouden, het
gaat hierbij om grondtuinders (zonder belichting). De meeste anderen laten hun
leidingen afzuigen (8) of doorspoelen met water (5). Vier substraattuinders gebruiken
regelmatig Aldo+ Freeflow.
Op negen bedrijven worden de druppelaars en/of leidingen op één manier onderhouden,
op de resterende elf bedrijven wordt ook een tweede methode toegepast. In die
gevallen komt het met water doorspoelen in combinatie met afzuigen veel voor.
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5.4 Afvalstromen
Een onderscheid is te maken tussen het afval gedurende een "normaal teeltjaar" en een
teeltwisseling. Veelal kan een schatting van het totale afval gedurende een teeltjaar
worden gemaakt aan de hand van de container, een onderscheid tussen afvalsoorten is
dan onmogelijk. In het geval van een teeltwisseling is de hoeveelheid op substraatbedrijven niet in te schatten, in een aantal gevallen omdat nog nooit een teeltwisseling
heeft plaatsgevonden. De wijze van verwerking is in de meeste gevallen gelijk; de
container wordt opgehaald en de inhoud gestort.
Op 11 bedrijven wordt het afval gescheiden verzameld in een groene en een grijze
container. Een aantal hiervan hebben op het bedrijf een oplossing gevonden zodat het
organische afval niet of nauwelijks behoeft te worden afgevoerd. Bij de resterende 14
bedrijven gaat al het afval in één container. Alleen als bijvoorbeeld twee keer per jaar de
paden worden schoongemaakt wordt dit organische afval wel eens gescheiden
gehouden.
Er is een duidelijk verschil ten aanzien van afval gedurende de teeltwisseling tussen de
grond- en substraatbedrijven. De grondbedrijven voeren in het algemeen niets af. Zij
versnipperen het gewasafval en laten het in de kas, terwijl de substraatbedrijven zowel
het organische als het anorganische afval afvoeren. Hergebruik van steenwol is nog niet
voorgekomen, al heeft een enkeling een afspraak met de leverancier om de steenwol in
de toekomst terug te kunnen geven.
De helft van de bedrijven, verspreid over de vier groepen, ziet geen mogelijkheid de
afvalstroom op enige wijze te verminderen. De andere helft noemt vooral het versnipperen ("kneuzen") ter vermindering van het volume (5) en het composteren of gescheiden
afvoeren van afval (6). Ook het gebruiken van en zoeken naar recyclebare materialen
(bv. kleikorrels) wordt als mogelijke oplossing gezien (2).
Belangrijk bij het zoeken naar afvalvermindering zijn de hoge kosten die gemaakt
moeten worden in de huidige situatie.

5.5 Aspecten van bedrijfsvoering
Ruim de helft van de ondervraagde tuinders zit in een Frisco-vergelijkingsgroep (veelal
NTS-studieclub). De hoofdreden om daaraan deel te nemen is het vergelijkingsproces;
ideeën van elkaar overnemen en tegengaan van bedrijfsblindheid. Vier van de 25
tuinders zitten niet in een Fnsco-vergelijkingsgroep maar hebben zich wel met vergelijking bezig gehouden ten aanzien van een andere cultivar.
Geen van de zes grondbedniven zonder belichting houdt zich bezig met vergelijken.
Redenen die de niet-vergelijkende tuinders opgeven om zich niet aan te sluiten bij een
vergelijkingsgroep liggen voor de ene helft in het niet bestaan van behoefte om te
vergelijken en voor de andere helft m de moeilijkheid van het vormen van een gelijkgestemde - ("grond zonder i.cht is met te vergelijken met substraat met licht") en/of
betrouwbare ("negatieve ervaringen ten aanzien van de eerlijkheid") groep.
Het resultaat wordt door iedereen die zich met vergelijking bezig houdt of heeft
gehouden positief omschreven. Tweeenwintig van de 25 tuinders vinden dat vergelijking invloed heeft op de manier van telen. Zeven van die 22 tuinders houden zich niet
bezig met vergelijken; zij verwachten, al dan niet uit ervaring, dat vergelijking invloed
zou hebben op hun manier van telen.
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Ruim 9 0 % van de tuinders brengt wel eens een bezoek aan georganiseerde excursies
en/of lezingen. Dit gebeurt in 85% van de gevallen om de kennis ten aanzien van
algemene en teelttechnische aspecten te verbreden. De overige tuinders gaan alleen als
de lezing cq. excursie verband houdt met een aanpassing cq. investering op korte
termijn. De twee tuinders die nooit iets dergelijks bezoeken omdat de informatie
onvoldoende betrekking heeft op de eigen situatie, vallen in de categorie grond zonder
belichting.
Ongeveer 4 0 % van de bezoekers neemt gemiddeld één keer per maand deel aan een
excursie en/of lezing. Ongeveer 4 0 % bezoekt een lezing en/of excursie 1 keer in de drie
maanden, de overige 15% doet dit minder frequent.
Voordat het onderzoek in november 1991 startte registreerde éénderde van de
bedrijven niets of alleen opbrengsten. Het weinig tot niets registreren vindt vooral
plaats op bedrijven die in de grond telen. Maar ook op de substraatbedrijven komt het
voor dat er weinig tot niets wordt geregistreerd; belichting, meststoffenverbruik en
arbeid werden door minder dan 4 0 % bijgehouden.
Over de hele groep heen werden vooral de opbrengsten geregistreerd. Gevolgd door
registratie van klimaat-gegevens (17) en gewasbescherming (16). Het waterverbruik
werd door 13 bedrijven bijgehouden en het gasverbruik door 11 bedrijven. Arbeidsgegevens (8), belichting (6) en meststoffenverbruik (6) worden slechts door ongeveer
25% van de bedrijven geregistreerd. Het registreren van alle bovengenoemde onderwerpen komt slechts op een zeer klein aantal bedrijven voor. Opvallend is dat de grondbedrijven met belichting hierover geen registratie bijhielden en dat dit ook op substraatbedrijven weinig voorkomt (zie de eerder genoemde "minder dan 40%").
De gegevens worden of via de computer of op papier ("met de hand") geregistreerd. De
meeste onderwerpen worden vrij frequent bijgehouden, dat wil zeggen van moment van
handelen tot 1 keer per week. Gewasbescherming wordt voornamelijk direct na de
behandeling genoteerd, dit gebeurt in alle gevallen met de hand. Klimaatgegevens
worden veelal dagelijks bijgehouden, wat gerelateerd is aan het computergebruik.
Opbrengsten worden meer of minder frequent dan maandelijks bijgehouden; in het
eerste geval wordt veelal zelf geteld, in het tweede geval worden meestal de veilingafschriften afgewacht.
Zestien bedrijven vergelijken geregistreerde gegevens met anderen, dit gebeurt veelal in
NTS-studieclubs. Slechts 2 van de 16 substraat bedrijven vergelijken niets met anderen.
Het komt weinig voor dat tuinders die voor het begin van dit onderzoek registreerden
verder niets met die gegevens doen. De meeste registrerende tuinders, afhankelijk van
het onderwerp 4 0 % tot 65%, bekijken regelmatig hun gegevens uit het huidige en uit
voorgaande jaren. Een kleinere groep bekijkt die gegevens incidenteel of kijkt slechts
incidenteel naar alleen het huidige jaar.
Van de 25 bedrijven gebruikt 20 % geen andere informatiebronnen dan vakbladen. De
vakbladen worden door alle deelnemers gelezen en de informatie in meer of mindere
mate gebruikt. Ongeveer 75% van de tuinders maakt vaker dan 1 keer per maand
gebruik van informatie door middel van eigen gegevens, gegevens van collega's en
particuliere voorlichting. Veel minder wordt er regelmatig (dwz. meer dan 1 keer per
maand) gebruikt gemaakt van vertegenwoordigers (40%), DLV (12%), en andere
bronnen (16%). Van specialisten van Proefstations wordt zelden of nooit gebruik
gemaakt.

30

Op de bedrijven vindt naast het lopend overleg (tijdens het werk en de pauzes) zelden
structureel aanvullend overleg plaats. Veel deelnemers vinden het wel belangrijk, maar
het komt om diverse redenen vaak niet van de grond. In alle gevallen dat de eigenaar
ook alle beslissingen neemt komt geen aanvullend overleg voor. Het gaat hier veelal ook
om kleinere bedrijven met minder medewerkers.
De vijf bedrijven die wel een vorm van structureel overleg hebben zijn allemaal substraatbedrijven.
Tachtig procent van de bedrijven verwacht dat milieueisen van de overheid slechts voor
een deel van de tuinders haalbaar zijn. Hierbij wordt benadrukt dat dergelijke eisen
alleen haalbaar zijn als ze redelijk en nuchter zijn opgesteld, het moet dus niet gaan om
een absoluut 100% gesloten teelt. Bedrijven met minder vertrouwen in een redelijke
overweging van de overheid zijn er van overtuigd dat de eisen in de toekomst niet haalbaar zullen zijn. Er wordt door niemand gerekend op een versoepeling van de eisen.
Twee bedrijven verwachten dat het te zijner tijd voor iedereen haalbaar is om volgens
overheidseisen te telen. Ten aanzien van de haalbaarheid op het eigen bedrijf bestaan
meer twijfels. Vijftig procent verwacht met (erg) veel aanpassingen wel aan de eisen te
kunnen voldoen, maar tweederde hiervan twijfelt of dergelijke aanpassingen op het
bedrijf haalbaar zijn. In deze groep komen zowel grond- als substraatbedrijven voor. Alle
recirculerende bedrijven plus een deel van de lozende substraat bedrijven (totaal 50%)
verwacht dat het voor het eigen bedrijf haalbaar is.
Tachtig procent verwacht voor de sector problemen op milieu-gebied. Als er moet
worden gekozen tussen problemen betreffende recirculeren of gewasbescherming
verwacht ruim 3 0 % op beide vlakken even grote problemen. 50% verwacht dat gewasbescherming meer problemen op zal leveren en 20% dat recirculatie meer problemen zal
opleveren. Dit verschil zit vooral in het idee dat gewasbescherming minder beïnvloedbaar is ("recirculeren is gewoon een apparaatje ertussen zetten"), en men meer
afhankelijk is van verbod op middelen zonder geschikte vervanging. Problemen op ander
gebied dan het milieu zijn, volgens 36% van de tuinders, de overproduktie in combinatie
met import en de daaruit voortvloeiende lage prijzen. Daarnaast vindt 24% dat het
arbeidstekort en stijgende lonen voor grote problemen zorgen cq. zullen zorgen. Verder
ziet 2 4 % meer problemen in de bijkomende aspecten van gesloten telen; van het
opvangen van condenswater tot invloeden van plaatselijke overheden. De individualisering en daarmee de afnemende openheid van de sector wordt door 8% als toekomstig
probleem ervaren.

5.6 Verband tussen management en water- en meststofverbruik
Het management op een bedrijf heeft invloed op de wijze van produceren en de
daarmee samenhangende verbruiken en opbrengsten. Het water- en meststoffenverbruik lijkt naast de keuze van het teeltsysteem (gaat men telen op substraat of in de
grond, met of zonder recirculatie) samen te hangen met de teeltwijze. De bedrijven die
kiezen voor een gesloten teeltsysteem blijken daar voordelen van te ondervinden in de
vorm van besparingen op het verbruik bij gelijkblijvende opbrengsten. De beslissing om
te gaan telen op substraat staat bijna altijd onder invloed van teeltaspecten, namelijk
dalende opbrengsten als gevolg van bodemziektes (aaltjes).
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Dit in tegenstelling tot de vruchtgroentegewassen waarbij deze beslissing veelal is
gebaseerd op een te verwachten hogere produktie bij de teelt op substraat.
Er blijkt geen duidelijk verband tussen het verbruik van water- en meststoffen en de
wijze waarop de telers handelen. Hiermee worden bedoeld onder andere de wijze van
bepaling van de meststoffengift, wijze van onderhouden van de druppelaars en/of
leidingen en het al dan niet registreren en vergelijken. Het ontbreken van duidelijk
verband is mede een gevolg van de diversiteit van de groep deelnemers en de op de
verbruiken van invloed zijnde externe factoren zoals belichting en plantdichtheid. In een
aantal gevallen is het een gevolg van de homogeniteit van de bedrijven in een groep;
omdat alle recirculerende bedrijven de meststoffengift registreerden is geen verband aan
te tonen tussen het al dan niet registreren en de hoogte van het verbruik.
Zoals door de tuinders wordt bevestigd heeft het registreren en met name het vergelijken van die gegevens een positieve invloed op de teelt in zijn geheel. Het registreren is
echter een onderdeel van een gehele teelt en de invloed hiervan kan niet worden
gedestilleerd uit de totale groep factoren.
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6. OPBRENGSTEN

6.1 Produktie en geldopbrengst
De produktie en geldopbrengsten zijn per bedrijfstype weergegeven in tabel 6.1

Tabel 6.1 Opbrengsten per bedrijfstype in stuks/m2, gld/m2 en cent/stuk,
nov. 91 -nov. 92
Bedrijfstype

Opbrengst
Stuks/m2
Fl/m2
Cent/stuk

Substraat
Recirculerend
Lozend
441,57
138,93

432,29
132,83

31,46

30,73

Grond
Belicht Onbelicht
387,97
115,90
29,87

291,77
73,92
25,34

De produktie was op de recirculerende bedrijven wat hoger (2%) dan op de lozende
substraatbedrijven en wordt mede veroorzaakt door het grotere aantal belichtingsuren
op de recirculerende bedrijven. De gemiddelde produktie op alle substraatbedrijven was
434 stuks/m2. De gemiddelden worden positief beïnvloed door bedrijven met roltafels,
die in dezelfde verhouding voorkomen op beide bedrijfstypen. De gemiddelde produktie
op substraatbedrijven zonder roltafels was 399 stuks/m2 en op substraatbedrijven met
roltafels 521 stuks/m2, met andere woorden 3 0 % meer.
De produktie op grondbedrijven met belichting ligt ruim 10% lager dan de gemiddelde
produktie op de substraatbedrijven. Vergeleken met de substraatbedrijven zonder
roltafels was de produktie op belichte grondbedrijven weinig lager ( < 3 % ) , waarbij de
grondbedrijven minder belichten (gemiddeld 2 uur/dag) dan de substraatbedrijven.
De grondbedrijven zonder belichting behaalden een veel lagere produktie dan de substraatbedrijven en de grondbedrijven met belichting (25%).
De geldopbrengst was op de recirculerende bedrijven 5% hoger dan op de lozende
substraatbedrijven. De geldopbrengst op alle substraatbedrijven was 133,97 gld/m2.
Op substraatbedrijven met roltafels (155,48 gld/m2) was de geldopbrengst bijna 4 2 %
hoger dan op bedrijven zonder roltafels (109,63 gld/m2). De geldopbrengst op de
grondbedrijven ligt evenals de produktie lager dan op de substraatbedrijven.
De gemiddeld prijs bedroeg op de substraatbedrijven 30,9 cent per stuk. De stuksprijs
was op de recirculerende bedrijven gemiddeld 0,73 cent hoger dan op de lozende
substraatbedrijven. De gemiddelde stuksprijs op de onbelichte grondbedrijven ligt 4,5
cent lager dan op de belichte grondbedrijven. Dit is vooral het gevolg van de mindere
kwaliteit na de winter en het tijdstip van aanbieden; in de (zomer-) maanden wanneer
belichting niet nodig is, is het aanbod hoger en zijn de prijzen lager.
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Ook van de produktie en geldopbrengst is de spreiding bepaald (zie tabel 6.2).

Tabel 6.2 Spreiding in produktie en geldopbrengst
in stuks/m2 en gld/m2, nov. 91 -nov. .

per bedrijfstype
92

Bedrijfstype
Substraat
Recirculerend
Lozend
Produktie (st/m2):
Laagste
Hoogste
Geldopbrengst (gld/m2):
Laagste
Hoogste

Grond
Belicht Onbelicht

344,0
593,7

273,5
644,4

332,3
419,5

265,2
309,0

96,14
199,96

78,42
201,03

103,91
134,29

52,31
78,27

De spreiding is op substraatbedrijven groter dan op grondbedrijven en houdt verband
met het voorkomen van bedrijven met roltafels. Op substraatbedrijven zonder roltafels
ligt de produktie tussen 273,5 en 474,1 stuks/m2 en de geldopbrengst tussen 78,42
en 158,47 gld/m2. Op substraatbedrijven met roltafels varieert de produktie tussen
387,0 en 644,4 stuks/m2 en de geldopbrengst tussen 120,68 en 201,03 gld/m2.
Het verloop van de produktie en geldopbrengst is weergegeven in grafiek 6.1 en 6.2.

Grafiek6.1 Verloopproduktie
Perbedrijfstype,Nov.1991totNov.1992

12

13

4
5
6
Periode(4weken)

8

.Substraat+roltafels

.Substraat-roltafels

.Grond+belichting

.Grond-belichting
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Er is vanwege het geringe verschil in produktie en geldopbrengst tussen recirculerende
en lozende substraatbedrijven in de grafieken een onderverdeling gemaakt naar
substraatbedrijven mét en substraatbedrijven zonder roltafels.
Uit grafiek 6.1 blijkt dat de belichte grondbedrijven en de substraatbedrijven zonder
roltafels ongeveer hetzelfde produktieverloop hebben. De produktie op de substraatbedrijven mét roltafels ligt het gehele jaar hoger dan van de overige bedrijfstypen. Het
verschil in produktie tussen de onbelichte en de belichte grondbedrijven is het grootst in
de perioden 1 2 tot en met 5 en is het kleinst in de perioden 6 tot en met 9.

Grafiek6.2 Verloop opbrengst
Perbednjfstype, Nov.1991 tot Nov.1992
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Het verloop van de geldopbrengst op de bedrijfstypen in grafiek 6.2 laat een grilliger
beeld zien. De opbrengstpiek in periode vijf is het gevolg van de verkopen rond
moederdag. De verhoudingsgewijs lage geldopbengsten in de winter op de onbelichte
grondbedrijven hebben enerzijds te maken met de lage produktie in die periode en
anderzijds met de lagere stuksprijs als gevolg van het onbelichte produkt.

6.2 Verbanden met opbrengsten
Gemiddeld zijn er, berekend aan de hand van de bruto plantdichtheid, op de substraatbedrijven met roltafels ongeveer 4 0 % meer planten dan op de substraatbedrijven zonder
roltafels. Het verschil in opbrengst is 3 0 % meer stuks/m2 en 4 2 % meer guldens/m2.
Naast ruimtebenutting spelen ook factoren als belichting een rol.
Uit de documentatie blijkt dat er op de substraatbedrijven een redelijk verband bestaat
tussen de produktie en de wateropname van het rozengewas. De wateropname wordt
immers door vrijwel dezelfde factoren bepaald als de produktie, namelijk: temperatuur,
belichting en ruimtebenutting. Een hogere wateropname gaat hierbij samen met een
35

hogere produktie.
Het is bekend dat assimilatiebelichting bij rozen een positieve invloed heeft op de
produktie, met name in de winter (Leeuwen et al., 1992). Ook op de onderzochte
bedrijven is het effect aanwezig van assimilatiebelichting. Dit is duidelijk te zien
bij de onbelichte en de belichte grondbedrijven (gemiddeld 3727 uur per jaar) met een
produktieverschil van ruim 30% (zie tabel 6.1).
Het effect van het aantal belichtingsuren op substraatbedrijven is bekeken bij de
bedrijven zonder roltafels, zodat de invloed van een verschillende ruimtebenutting wordt
vermeden. De bedrijven (25%) met de laagste produktie behaalden een gemiddelde
produktie van 362 st/m2 bij 3315 uur/jaar belichten, terwijl de bedrijven (25%) met de
hoogste produktie een produktie hadden van gemiddeld 447 st/m2 (gemiddeld 5830
uur/jaar). Wel is de spreiding in produktie groot bij vergelijkbare aantallen belichtingsuren. Deze spreiding moet aan andere factoren worden toegeschreven, waaronder de
instraling van natuurlijke licht (geografische ligging en lichtdoorlating kasdek) en de
invloed van teelthandelingen (Leeuwen et al., 1992).
De invloed van belichting op de produktie van Frisco is ook in ander onderzoek gevonden (Proeftuin Snijbloemen, 1992). De produktie op substraat mét en zonder belichting,
bij 9 planten per bruto m2, lag op 341 respectievelijk 297 stuks/m2 per jaar. Ook bleek
een duidelijk verschil tussen de grondteelt mét en zonder belichting, namelijk eenproduktie van 312 respectievelijk 210 stuks/m2 per jaar.

Een andere manier om de verbruiksgegevens van water en meststoffen te presenteren
is ze te relateren aan de produktie. In dat geval wordt de efficiency van het water- en
meststofverbruik weergegeven (analoog aan energie-efficiëncy). In tabel 6.3 zijn de
efficiëncy-cijfers weergegeven per bedrijfstype.

Tabel 6.3 Efficiëntie t.a.v. water- en meststofverbruik
Nov. 1991' Nov. 1992

(liter/stuk en gram/stuk);

Bedrijfstype
Substraat
Water/Elementen
Water
N
P
K
Ca
Mg
S
Fe
Totaal elementen*

Grond

Recirculerend

Lozend

2,44

3,56

0,222
0,054
0.243
0,166
0,026
0,049
0,004

0,371
0,087
0,472
0,249
0,061
0,103
0,008

0,761

1,343

Belicht Onbelicht
3,26
0,439
0,047
0,340
0,243
0,103
0,073
0,002
1,244

2,46
0,303
0,053
0,274
0,096
0,073
0,088
0,005
0,886

Dit is het totaal van de hoofdelementen, dus exclusief ijzer.
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De efficiency ten aanzien van het water- en meststofverbruik is op de recirculerende
bedrijven het grootst, met andere woorden per eenheid produkt is het water- en
meststofverbruik het kleinst.
De efficiëncy-cijfers voor de grondbedrijven worden in positieve zin beïnvloed door de
aanvoer van water en meststoffen vanuit de bodem. Op de onbelichte grondbedrijven
liggen, ondanks de lagere produktie, de verbruikscijfers voor water en meststoffen
zodanig laag dat ze qua efficiency bijna op hetzelfde nivo liggen als op de recirculerende
bedrijven.
De efficiency van het water- en meststofverbruik is op de lozende substraatbedrijven
het laagst. Ten opzichte van de recirculerende bedrijven wordt op de lozende substraatbedrijven per eenheid produkt bijna 1,5 maal zoveel water en bijna 1,8 maal zoveel
meststoffen verbruikt.
De hoge efficiëncy-cijfers op de belichte grondbedrijven ten opzichte van de onbelichte
bedrijven is mede het gevolg van een zeer hoog water- en meststofverbruik op één van
de belichte grondbedrijven.
De overgang van een grondteelt naar een substraatteelt met vrije drainage betekent dat
er meer water en meststoffen nodig zijn voor dezelfde produktie-omvang. Als naar een
recirculerend systeem op substraat wordt overgestapt, is voor diezelfde produktie veel
minder water en meststoffen nodig.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Van november 1991 tot november 1992 zijn op vier groepen rozenbedrijven (cultivar
Frisco) verbruikscijfers verzameld over water en meststoffen. Van twee groepen was
het aantal bedrijven beperkt, zodat aan onderstaande conclusies een indicatieve waarde
moet worden toegekend.
De recirculerende substraatbedrijven verbruikten in de registratieperiode 30% minder
water en 4 2 % minder (zuivere) voedingselementen dan de lozende substraatbedrijven.
Het verbruik van water en meststoffen was op de grondbedrijven met belichting ca.
17% lager dan op de lozende substraatbedrijven. Op de grondbedrijven zonder belichting lag het water- en meststofverbruik veel lager, zelfs lager dan op de recirculerende
substraatbedrijven. Op grondbedrijven spelen hierbij ook andere factoren een rol, zoals
grondsoort en grondwaterstand.
De berekende wateropname op substraatbedrijven bleek veel hoger dan tot nu toe werd
aangehouden. Het grote aantal belichtingsuren (gemiddeld bijna 4600 uur/jaar) en een
substantieel aantal bedrijven met roltafels (25%) zijn hierop van invloed geweest.
De wateropname op recirculerende bedrijven bleek ruim 10% hoger te zijn dan op
lozende substraatbedrijven, maar kon slechts gedeeltelijk worden verklaard door het
grotere aantal belichtingsuren. Bij de recirculerende bedrijven heeft lekkage hierin
onmiskenbaar een rol gespeeld. Een goed werkend recirculatiesysteem zal het verbruik
en de lozing verder verminderen.
Bij een wateropname op recirculerende bedrijven gelijk aan die op lozende substraatbedrijven, zou de besparing op water en meststoffen 39% respectievelijk 57% zijn.
Op de recirculerende substraatbedrijven bestond het gietwater gemiddeld uit 75%
regenwater en bleef het natriumgehalte op een acceptabel niveau ( < 3 mmol/l).
Er was een groot verschil binnen de groepen grond- en substraatbedrijven in het
verbruik van water (factor 1,4 tot 3,6) en meststoffen (factor 1,5 tot 4,1). De spreiding
is op de grondbedrijven groter dan op de substraatbedrijven, temeer als de substraatbedrijven worden onderverdeeld naar bedrijven mét en bedrijven zonder roltafels.
De produktie en geldopbrengst was op recirculerende bedrijven in beperkte mate hoger
(2% respectievelijk 5%) dan op lozende substraatbedrijven en zal mede zijn veroorzaakt
door het grotere aantal belichtingsuren. Substraatbedrijven met roltafels behaalden 30%
meer produktie en 4 2 % meer geldopbrengst dan bedrijven zonder roltafels.
De opbrengst was op grondbedrijven met belichting, in stuks en guldens, ruim 10%
lager dan op het gemiddelde substraatbedrijf. Vergeleken met substraatbedrijven zonder
roltafels was de produktie op belichte grondbedrijven in geringe mate lager (< 3%).
Op grondbedrijven zonder belichting was de produktie en geldopbrengst respectievelijk
25% en 3 6 % lager dan op belichte grondbedrijven.
Assimilatiebelichting heeft een positieve invloed op de produktie. Op substraatbedrijven
zonder roltafels werd bij gemiddeld 5800 belichtingsuren per jaar ruim 20% meer
produktie behaald dan bij 3300 belichtingsuren per jaar. De invloed van belichting op
produktie was het duidelijkst te zien bij de grondbedrijven (25% meer produktie).
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De efficiency van het gebruik van water en meststoffen was het grootst op de recirculerende substraatbedrijven, met andere woorden per eenheid produkt was het water- en
meststofverbruik het kleinst. Op de lozende substraatbedrijven was de efficiency het
laagst. De efficiëncy-cijfers op grondbedrijven lag daartussen in, waarbij de efficiency
op de onbelichte grondbedrijven dicht bij de recirculerende substraatbedrijven ligt.
Ten opzichte van de recirculerende substraatbedrijven komen op de lozende substraatbedrijven en op de grondbedrijven meer meststoffen in het milieu terecht. Dit geeft aan
dat een oplossing ten aanzien van het minder belasten van het milieu met meststoffen
niet moet worden gezocht in het telen op substraat ansich maar in een substraatteelt
met recirculatie. Recirculatie op substraat leidt tot positieve effecten ten aanzien van
het verbruik en de lozing van water en meststoffen.
Uit dit onderzoek blijken geen teelttechnische zaken die een rozenteler met Frisco
hoeven te weerhouden om te gaan recirculeren; gebaseerd op recirculatie met drainwaterontsmetting. Dit staat los van financiële/economische overwegingen om de voor
recirculatie noodzakelijke investeringen niet uit te voeren.

Richting voor toekomstig onderzoek
Naar de voor recirculatie (van water en meststoffen) noodzakelijke investeringen is
binnen dit onderzoek niet gekeken. De minst omvangrijke investering is die van
substraat met puntlozing naar substraat met recirculatie met een aanzienlijke besparing
op water en meststoffen. Maar het kan ook inhouden dat wordt overgestapt van een
grondteelt naar substraat met recirculatie. In een parallel lopend onderzoek wordt aan
de economische perspectieven van gesloten teeltsystemen aandacht besteed.
Op de vraag of de meststoflozing naar grond en water kan verminderen door te
recirculeren in een grondteelt, kan dit onderzoek geen antwoord geven. Recirculerende
grondtelers waren niet in het onderzoek vertegenwoordigd. De positieve verwachtingen
bij grondtelers ten aanzien recirculatie in de grond kan aanleiding zijn voor nader onderzoek.
Het verdient aanbeveling gericht gegevens van praktijkbedrijven te verzamelen om
ontwikkelingen in de bedrijven goed te kunnen volgen. Het vergelijken en toetsen van
gegevens uit de praktijk met/aan onderzoeksresultaten was niet altijd mogelijk, omdat
de omstandigheden waaronder werd geteeld/beproefd in soms belangrijke mate
verschilden.
De documentatie had betrekking op een periode van één jaar en, voor een aantal
bedrijfstypen, een beperkte groep telers. Door het volgen van (een beperkte groep)
bedrijven over een langere periode worden structurele verschillen beter zichtbaar.
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BIJLAGE1

INGEKORTELIJSTVOORDOCUMENTATIE-ONDERZOEKOPROZENBEDRIJVEN
Bedrijfsnummer:
Maand
:

Weeknummer(s) :

WATER/MESTSTOFFEN
Intevullenperdagofperweek
Waterverbruik (dwz.primairewatergift,dusexcl.hergebruik)inminutenofliters
(aangevenwatvantoepassing is), dehoeveelheid drainwater (m3),dehoeveelheidgeloosd
water (m3),dehoeveelheidhergebruiktwater (m3)endehoeveelheid ontsmetwater(m3).
Hetsoortuitgangswater (Regen-,Leiding-,Oppervlakte-ofanderwater [onderaanaangeven
welkanderwater]),deEC-waardevanhetuitgangswater endeEG-waardevanhetgietwater:
DatumWater- Meter-Drain-LozingMeter-HergebruiktOntsmetWater- +EC ECgietverbruikstand water (m3) stand water (m3) water soorten*
water
(min./l)
(m3)
(m3)
(%)
1
2
3
4
5
6
7
Week

;

*Uitgangswater:R-regenwater,L-leidingwater,O-oppervlaktewater,
A-anderwaternl:

Alleen indienerandersdangewoonlijkniet isgerecirculeerd ofontsmetvultu
onderstaandderedenendebetreffendedatumin.
Waarom isnietgerecirculeerd (relevantenummer(s)omcirkelen):

1
2
3
4
5

REDEN
Ivm.ziekte/plaag
Ivm.ophopingmeststoffen/zouten
Problemenmethet recirculatiesysteem
Problemenmetontsmetten
Anders,nl

DATUM

Waarom iswel/nietontsmet (relevantenummer(s)omcirkelen):

1
2
3
4
5

REDEN
Ivm.ziekte/plaag
Problemenmetontsmetter
Nietgerecirculeerd
Nietnodig (kwaliteitvanwatervoldoende)
Anders,nl

DATUM

-vervolgbijlage1-

EC-gehaltebijwortelsenvandrain-oflozingswater:
(naastgegevensvanBLGGofander laboratorium)
EC-gehalte:

Datumbemonstering:

Bijwortels
Incentraledrainwateropvang
ofoppuntvanlozing

Eindvoorraaddezeperiode:
Soort
Hoeveelheid
meststof
(KGofL)

Aankoopmeststoffendezeperiode:
Soort
Hoeveelheid
meststof
(KGofL)
1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Hoeveelheidmeststoffen gebruiktbijklaarmakenAenBbakken:
Soort
Hoeveelheidperkeer
meststof
(KGofL)
Datum
1
2
3
4
5
6

Datum

Datum

Datum

-vervolgbijlage1-

GEWASBESCHERMING (NTS-Formulier)
DatumPlaag/MiddelHoeveelheid SpuitMethode Preventief/ Behandeld
ziekte
oplossing
curatief
oppervlak
(kgof1) (1)
**
(ha)

TEMPERATUUR
GemiddeldegerealiseerdeweektemperatuurOCenGasverbruik:
Weeknr.

Gerealiseerde dag
temperatuur

GerealiseerdenachtGerealiseerdeetmaal Gasverbruik
temperatuur
temperatuur

1
2
3
4

BELICHTING
Datum

(Intevullenperdagofperweek)
Urenbelichting
dag

Urenbelichting
nacht

Totaaluren Belicht
belichting
oppervlak
(vak/m2)

1
2
3
4
5
6
7
Week
OPBRENGST
Indiennietrechtstreeksviadeveiling:
Weeknr.
Stuksperm2
1
2
3
4

Gemiddeldeprijs

BIJLAGE2

MANAGEMENT-VRAGENLIJSTIVM.DOCUMENTATIEBEDRIJFSSYSTEMEN BIJROZENTUINDERS

*Aspectenvanteeltwijze
1.1Wat isvoorudebelangrijkste redenomaldanniettetelenopsubstraat?
1.2Waaromheeftugekozenvoordesubstraat-soortenhetmerkwaaropunu
teelt?
1.2.1 Hoeveeljaargebruiktuhetsubstraatgemiddeld?
1.3Wat isvoorudebelangrijkste redenomaldannietoproltafels tetelen?
1.4Watisvoorudebelangrijkste redenomaldanniettetelenmet
assimilatie-belichting?
1.5Wat isderedenvoorhetdoorutoegepastebelichtingregime gedurendede
teelt (d.w.z.urenbelichting):
1.6Wat ishetvoordeelvandebelichtingvooru,enkuntudatvoordeelin
procentenaangeventenopzichtevandevoorgaande situatie?

*Waterenbemesting
2.1 Welk typemeststoffen (muv.spoorelementen)gebruiktuvoornamelijk?
2.1.1Waaromgebruiktuvoornamelijkdattypemest?
2.2 Metwelkeregelmaatwordtbemonsterddooreenexternbureau (B)en/ofdoor
uzelf (Z)enwaar?
2.3 Hoewordtdemeststoffengiftbepaald?
2.4 Houdtubijdebemesting rekeningmetdemogelijk inhetuitgangswater
aanwezigemeststoffen?
2.5 Watisvoorudebelangrijkste redenomhetdrainwateraldannietopte
vangen?
2.6 Watisvoorudebelangrijkste redenomaldanniethetdrainwaterte
recirculeren?
2.7 Denktudathetnoodzakelijk isombijrecirculatiehetdrainwaterte
ontsmetten?
2.8 (a)Heeftuextraproblemenmet schimmelverspreiding?
(b)Heeftuextraproblemenmetinsektenverspreiding?
2.9 (a)Verwachtuextraproblemenmetschimmelverspreiding?
(b)Verwachtuextraproblemenmetinsektenverspreiding?
2.10 Hoeonderhoudtudedruppelaars en/ofleidingen?

-vervolgbijlage22.11 Wat isgemiddelduwingestelde%drainwater,hoecontroleertudat?
2.12 Indienwaterdmv.omgekeerdeosmosewordtgezuiverdwaargaathetbrein
naar toe?

* Gewasbescherming
3.1Hoeschatteuinhetverledenheteigenmiddelenverbruikintenopzichtevan
collega-rozentuinders?
3.2Welkewijzevanbestrijding isopuwbedrijfvoornamelijkvantoepassing?
3.3Wordtbuitendenormale teeltwerkzaamhedenomextraaandachtbesteedaanhet
waarnemenvanziektenenplageninhetgewas?
3.4Welkeziekten/plagenhebbendelaatstetweejarenopuwbedrijfdegrootste
problemengegeven,hoegrootwasdeschadeenwatwasdebelangrijkste
oorzaakvandeproblemen?
3.5Welkemaatregelenwordenopuwbedrijftoegepastomdeinfectiedrukte
verminderen?
3.6Wordenbijopgetredenziekten/plagen,detoegepastebestrijding ende
effectenvandebestrijdingvastgelegdomlateropdezeinformatie terugte
kunnengrijpen?
3.7Hebtudoor informatieoverbestrijding indevergelijkendeovenichtenuw
middelenverbruikveranderd?
3.8Watzijndedriebestemethodenomtoteenbeteregewasbescherming eneen
geringermiddelenverbruik tekomen?
3.9Mijnhuidigeverbruikvanbestrijdingsmiddelenkan,uitgaandevan
gewasbeschermingmetalleenchemischemiddelen,nogwordenverminderddoor?

*Afvalstromen
4.1Welkesoortenenhoeveelhedenafvalwordengedurendeeennormaalteeltjaar
uitdekasgehaaldenwaargaatdatafvalnaartoe?
4.2Welkafvalenhoeveelwordtertijdensdeteeltwisselinguitdekasgehaald
enwaargaatdatnaartoe?
4.3Watwordtgedaanmetspuitvloeistofdienaeenbespuitingoverblijft?
4.4Hoeveelspuitvloeistofblijftergemiddeldovernaeengewasbespuiting
enwaarom?
4.5Watwordtgedaanmetgewasbeschermingsmiddelen dienietmeertoegelaten
zijn?
4.6Watgebeurtermethetspoelwateruitdespuitapparatuur?

-vervolgbijlage2-

4.7Welkemogelijknedenzijneropuwbedrijfomdehoeveelhedenvande
verschillende soortenafvalteverkleinen,ofopeenbeterewijzete
verwerken?

*Aspectenvanbedrijfsvoering
5.1Watregistreerdeuvooruaanditonderzoekmeegingwerkeninnovember
1992enopwelkewijze?
5.2 A:Vergelijktudiegegevensmetanderen?
B:Watdeed/doetuverdermetdievastgelegde gegevens?
5.3Hoevaakmaaktugebruikvandevolgende,diverse,informatiebronnen?
5.4Hoezijndemanagement-takenophetbedrijfverdeeld?
5.5Vindternaasthetlopend-overlegmetdemedewerkersaanvullende structureel
overlegplaats?
5.6Waaromneemtualdannietdeelaaneenvormvanbedrijfsvergelijking
(bv.NTS-studieclub)?
5.6.1.Hoeomschrijftuhetresultaatvanbedrijfsvergelijkingvooruzelf?
5.6.2.Denktudathetdeelnemenaaneenvergelijkingsgroep invloedheeftopuw
maniervantelen?
5.7Neemtu (naastuwmogelijke deelnameaaneenbedrijfsvergelijkings/excursie-groep)weleensdeelaangeorganiseerde excurciesen/oflezingen,
waaromenhoevaakgemiddeld?
5.8Hoeschatu,voorheledebloemisterij-sector,dehaalbaarheidvandiverse
overheidseisen (30%in1994en100%in2000moettelenineengesloten
systeemenmindergewasbeschermingsmiddelenverbruik)in?
5.8.1.Hoeplaatstuuweigenbedrijftov.destrengerwordende overheidseisen?
5.8.2.Waarverwachtu,voordesector,degrootsteproblemen?

