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TENGELEIDE
Ophetgebied vandeteeltvandiversegewassen zondergebruikte
maken vandenormalekasgrond isalvele jarengeëxperimenteerd.
Daarbijisdelaatste jarendeteeltopsteenwolerduidelijk uitgesprongen,vooral tenbehoevevandeteeltvankomkommers.
Erblijktvoordeze teeltmethodeeengrotebelangstelling tebestaan,
zodatmagworden verwachtdathetareaalkomkommersgeteeld opsteenuolzichsnalzaluitbreiden.
Hettelenopsteenwolisgeensimpelezaak.Hetvereisteengrotemate
vanaccuratesse endaarnaasteengoedetechnische opzet.Hetisom
dieredendatuiegemeend hebbenergoedaan tedoeneenbrochureover
hettelenvankomkommersopsteenwol temoetenlatenverschijnen.
Indebrochure zijndebelangrijkste gegevensoveraanleg,gebruiken
vooralookvandevoeding opgenomen.Tevens zijndaarindeervaringen
verwerktvanhetteeltseizoen 1977,waarinaleenareaalvan_+15ha
teeltopsteenwolwerd toegepast.
Eennieuwe teeltmethode,zoalsdievanhettelenopsteenwol,zalongetwijfeld onderwerp zijnvannieuweontwikkelingen.Omdieredenook
zienwedebrochuredanookalleenalshandleiding vooropzetenteelt
voorhetseizoen 1978.Ditbetekentdatdegenendiezichopdezeteeltmethodegaan toeleggen zichgedurende hetteeltseizoen moetenblijven
oriënteren.Zowelvanuithetonderzoek alsdoorervaringen indepraktijk,zullenernieuwegegevens beschikbaar komen.Eenactieveinformatiewerving blijftnoodzckelijkvoordegenendieopsteenwolgaan
telen.
Deze brochureissamengesialddoor Ing.S.Voogt,D.deHoogen
Ing.0.Meijndert.
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WAT ISSTEENWOL.?
Hettelenvangewassen ineenbeperktwortelvolumeisaljarenoud.
Webehoevendaarvooralleenmaar tekijkennaardepotplantenteelt.
Inhetbeginvandezeventiger jareniserookeenstartgemaaktin
onsland methettßlenvangewassenals tomaatenkomkommer ineen
beperktgrondvoluma. Ditwasveelalproefsgewijsinveen.Inhet
buitenland gebeurde hettoenalhierendaar opvrijgroteschaal.
In1975isdsontwikkeling vandeteeltopsteenwolindepraktijk
opganggekomen.Ditalsgevolg vangoedeervaringen inZweden.
In1977werdde teeltvankomkommers opsteenwolopeenaantalbedrijvenuitgevoerd.Somsalsproef,maar vaakookophetgehelebedrijf.
Hetwarenonderanderedegoedeopbrengsten openkele bedrijvenin
1976waardoor erin1977zo'nsterk vergrote belangstelling voorhet
telenopsteenwolwas.Erstond danookinhetvoorjaarvan1977een
oppervlakte van +_15hakomkommersopsteenwol.
Steenwoliseenmengselvan60$subvulkanisch gesteente,20$kalksteenen20$cokes.Ditmengselwordtbijeen temperatuur van 1.500
tot2.000°Cgesmolten.Daarnawordtdeverkregenvloeistofverspoten,
hetcondenseertdanenmenkrijgtdezogenaamde steenwol,datinhet
algemeenwordtgebruiktalsisolatie-materiaal.Normaalstoothet
verkregenproduktdanookwateraf,maardoor tijdenshetafkoelingsproceseenphenolharsaanhetmengsel toetevoegen,verliestdesteenwoldewaterafstotendeeigenschap.
Dcorhetgebruik vankalk inhetuitgangsmateriaal heeftsteenwoleen
hogepH.Doordemaniervanvervaardiging ontstaatinhetsteenwol
eenhoogporiënvolume,namelijk 96$.Dewaterenluchthuishoudingdie
menbijgebruik vansteenwolverkrijgtisgeheelafhankelijk vande
hoogtevandematofpot.
Devolgende tabelgeefthetpercentagewaterenluchtaanbijverschillendemathoogten.Degegevenshiervoor zijnafkomstig vande
publikatie vanUerwerendebepalingen zijnverrichtaande
Landbouwhogeschool teKopenhagen.
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DEAANLEGVANHETBEO
Ziektebestrijding indsgrond.
Ondankshetfeitdatdewortels bijeenteeltopsteenwolnietinde
kasgrond komenishettochnoodzakelijk aandachtaandegezondheidstoestand vandegrond teschenken.Iserbijvoorbeeld knolindagrond
aanwezig,danishetgewensteengoedeontsmetting uittevoerenwanneerervoorheteerstopsteenwolindiekaswordtgeteeld.Hetvolledig'afdekkenvandegrond metplastic,zoalswelvoorkomt,heeft
beslistnadelen.Wanneerwenamelijk eenoverschotaanwatergevendan
komtditophetplastic testaan.Bijhetgebruik vandunplasticis
hetbovendien snelstuk.Doorhetafdekken vandegrond,vooralals
da grond nietgoeddroog is,ontstaatertochgemakkelijk eenwat
ijlubberigemassa entegenhetplastic vindtveelcondensatieplaats.
Anderedierlijkeparasietendiesomsindegrond vertoeven,zoalstrips
enmineervliegmoeteneveneensworden bestreden.Depoppenvanzowel
tripsalsmineervlieg ontwikkelen zichinofopdegrond.Ditisuiteraard ookhetgevalalsweopsteenwol telen.VandaardatdegrondbehaniJelingtegendezeparasieten noodzakelijkis.
Hetgelijkmaken vandegrond.
Ermoetnaarwordengestreefd dathetgrondoppervlak zohorizontaal
mogelijk komtteliggen.Zijneroudebroeiveurenaanwezig,danisdit
nietzoeenvoudig.Doorhandwerk eneventueelmetbehulpvanbijv.
eenbelaste trekkereneenkleinewals,ishetechtergoeduitvoerbaar.
Dematmagechterwelietsnaardegootzijdeaflopen zodathetovertolligewaterdaarnaar toeloopt.Eengelijkegrond isdaarom zobelang«
rijk,omdathetwaterindemattenaltijd hetlaagstepuntopzoekt.
Mattendieerquahoogteuitspringen blijvendaardoor tedroog.Een
mogelijkheid diesommigenvoordetoekomstwezien,isdeaanlegvan
banenbeton,waaropdesteenwolmatdankanwordengeplaatst.

M waterlijn
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Hoeveelheidmateriaal.
Integenstelling totdeteeltinkasgrond,heeftdeplantbijeen
teeltopsteenwoltemakenmeteenbeperktwortelvolume.Desteenwolmatten,waaropdekomkommers totnutoewordengeteeld,zijn90cm
lang,30cmbreed en7,5 cm hoog.Ditkomtneeropeeninhoud van
20liter.Alsweuitgaan vaneenplantafstand vanongeveer45cm,dan
komenerpermatvandegenoemdeafmetingendus2planten.Elkeplant
heeftdanongeveer 10litervolumevoorwortelontwikkeling terbeschikking.Demaximalehoeveelheid beschikbaarwaterperplantkandan
ruim7literbedragen.Opeenzonnigedagisdemaximalewateropname
perplant4liter.Degenoemdeplantafstand lijktwatklein,alswe
uitgaan vaneenplantdatum vanhalfjanuariendeafstand vergelijken
metdeteeltinnormalekasgrond.Ondankshetfeitechterdatde
plantengemakkelijkeroverwaterkunnen beschikken,datregelmatig
enverdeeld overmeerderekerenperdagwordtgegoten,ontstaaner
bijhetaanhouden vandegebruikelijketemperaturen enmetdehuidige
rassengeenzwaregewassen.Meestalzijnzezelfsaandeschralekant.
Hetbed.
Bijdeaanleg vandesteenwolbeddenkomenopdegrond strokentransparantplastic folie,meteenbreedtevan35cm.Hieropplaatstmen
tempex-platenmeteendiktevan2,5 tot3cm.Inhetmiddenvande
tempex-plaatisvoorafeengleufvervaardigd,waarineenverwarmingsbuisjekomtteliggen.Belangrijk isdatditbuisjedirectcontact
heeftmetdemat.Ruimteertussengeefteenmindergoedewarmteoverdracht.Overdetempex-platenmethetbuisjeleggenwewitplastic
folieterbreedtevan75cm.Enhieropkomeninhetmiddendereeds
genoemdesteenwolmatten teliggen,die30cmbreed zijn.Perafstand
van_+3mattenlengte,ofdus2,7meter,wordendeoverlappende zijden
vandestrokenwitplastic foiieomhooggetrokken.Daardoor ontstaan
eralshetwarevertikaleschotten.Hiermeekanwordenbereiktdatde
waterstand indemattenwatgelijkmatigeriswanneerdemattenniet
volkomenglad liggen.Hetaanlieidezijdenoverstekendewitteplastic
wordtdaarna zodanig omdematgeslagen,dateraandebovenzijdeeen
breedtevan15tot20cmopenblijft.Menkandeopdematliggende
zijdenhetbeatevastprikkennetstalenspijkers.Dezemogen,om
lekkage tevoorkomen,uiteraard nooitdoorhetplastic komenaande
onderzijde.
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Natmaken van het bed.
Voor het begin van de teelt moet de mat door en door nat wo?den
gemaakt. Dit kan uitstekend door gebruik te maken van de druppelaars
van het gebeuikte gietsysteem. Het kan gebeuren dat er daarna nog
plaatsen zijn waar wat extra water met de slang moet worden gegevan.
Let hier goed op. Als de matten in het begin niet goed en gelijkmatig
zijn natgemaakt, is het later niet eenvoudig om deze situatie weer in
orde te krijgen. Na het natmaken worden er aan de zijkant en zo dicht
mogelijk bij het tempex kleine openingen gemaakt om eventueel overtollig vocht af te kunnen laten vloeien. Tijdens het natmaken wordt
tegelijk de joedingsop]ossing meegegeven.
Doorsnee opbouw "staeuwnibBd"
i")

ueruarira,itjfaù"J.sj8
stee.iwolmcaL
9pijkers

aruppelaiir

grond

Detail opname aanleg verwarming onder mat,
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VERWARMING VANDESTEENUOLMAT
Doordatdetemperatuurvaneensteenwolmat,gedurendeeenlange
periode vandeteelt,eenhogerewaardemoetbezittendande
kasruimtezalverwarmen noodzakelijk zijn.
Eenverwarming v/oorsteenwolmattenmoetvoorhetgoed functioneren
aanenkelevoorwaarden voldoen,nl.:
1. Voldoendecapaciteit.
2. Geengrote temperatuurverschillen indematgeven.
3. Afzonderlijk regelbaar.
4. Geenlageretemperatuurwaarden aandematgevendan20°Cen
geenhogeredan30°C.
5. Deverwarmingspijp(en)maggeenoneffenheden indesteenwolmat
veroorzaken.
Opdezeeisenwordtwatnaderingegaan.
Voldoendecapaciteit.
Debenodigdewarmte,omdematopdevereiste temperatuur tehouden
(oftebrengen)zalafhankelijk zijnvaneenaantalomstandigheden.
Hettemperatuurverschil tussenmatenkasruimtemoetgoed kunnenwordenopgevangen.Vooralindienderuimtetemperatuurzonderbezwaar
lagerkanwordengehouden (bijvoorbeeld 17°C)zalindematmeer
warmtegebrachtmoetenworden.
Alsperiodieke temperatuurverhogingenindematnoodzakelijk zijn,zal
afhankelijk vanhettemperatuurverschil endetijdsduurwaarinde
verhoging moetplaatsvinden,eenhogere afgiftecapaciteit noodzakelijkzijn.
Hettoevoerenvanwatermetvoedingsstoffenkandemattemperatuur
eveneensbeïnvloeden,almoetwordenopgemerktdathetommeerdere
redenengewenstisdetemperatuur vanditwaterop25-30°Ctehouden.
Voorverwarmen isdannoodzakelijk.
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Alsaanalleeisen optimaalmoetwordenvoldaandanwordthet
twijfelachtig ofdit,metgoederesultaten,doormiddelvanein
pijponderdematkanwordenverkregen.
Om totvoldoendewarmteafgifte tekomen zaldepijptemperatuur,
inenkeleomstandigheden,dusdanig hoogmoeten zijndatdaardoor
de temperatuur indematopverschillende plaatsenafwijkende
waardenkangaanvertonen.
Geenorotetemperatuurverschillen indemat.
Gezienhetfeitdatdemateenvrijgrotewaterinhoud beziten
waterwaarinvoedingsstoffenzijnopgelosteenredelijkgoed
warmtegeleidingsvermogenbezit,zaldeongelijkmatigheid vantemperatuur nietzogrootbehoeven tezijn.
Ingevallen,alshierbovenomschreven,kanhetechteroverweging
verdienen omtweepijpenpermattegaangebruiken.
Ookalsdelengtevandematbeduidend gaatwordengeefttoepassing
vantweepijpeneenbeterresultaat.
Bijgebruik vanéénpijp zalhetpijptemperatuurverschil,tussen
aanvoer-enretourleiding,groterwordennaarmatedemat (=kaplengte)langerwordt.Ditkanwordenverbeterd doorhettemperatuurverschillaag tehoudendoormiddelvaneengroterepompcapaciteit.
Dedaardoor onstanehogereweerstand indepijp (metkleinediameter)
isdusdanig,datookeenhogerepompdrukmoetwordengenomen.
Beidefactoren (capaciteitendruk)resulteren ineengrotermotorvermogen enhogerstroomverbruik.Door tweepijpenaan tebrengen
wordtditeuvelgeheelverholpen.
Metdeuitvoering van tweepijpenalsrondlopende strängwordtop
alleplaatsenindelengtevandematdezelfdegemiddelde temperatuur
vandepijpenverkregen.
Omdegelijkmatigheid van temperatuur indemattebevorderenwordt
ookweleensgedachtaanhetaanbrengen vaneenalluminiumplaat
onderdesteenwolmat.
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Dageleiding vandepijpwarmtekandoordezeplaatenigzins
wordenbevorderd. Geziendevrijhogeextrakosten (ca.f10,000,-perhakasoppervlakte)isdemaatregel zekerdisputabel.
Hettoepassen van tweepijpenpermatzalzeker betereresultaten
geveneneenlagereinvestering vragen.
Afzonderlijkeregeling.
DevoT\!'iarmingvandematmoetwordenuitgevoerd alsafzonderlijke
verwarmingsgroep,meteigenhoofdleidingen.Eenmengregeling indeze
groepaanbrengen isnoodzakelijk.Dezemengregeling kanworden
bestuurd dooreen temperatuurvoelerindemat.Eventueelkanmendit
uitvoerenmeteen tijdschakeling omperiodieketemperatuurverhogingen
totstand tebrengen.
Geen tehogetemperaturen.
Om tehoge-entelage temperatuurwaarden indemattevoorkomenkan
wordengedachtaaneenminimum-enmaximum temperatuurbegrenzingvan
deregelaar.
Geenoneffenheden indemat.
Indienpijp(en)onderdesteenwolmatword(en)geplaatstzalhet
noodzakelijk zijneengeulindetempexplaat temakenzodatde
pijp(en)verzonken indeplaatkomtteliggen.
Indiendepijpopdeplaatwordtgeplaatstontstaateenverhoging
indesteenwolmat.Hierdoorkunnen zichzoutengaanophopeninde
lageregedeeltenenkan tevensdesituatieontstaandat,indiende
voedingsoplossing aanéénzijdeindematwordtgebracht,daarter
plaatseeenlaag oplossing indemataanwezig is,terwijlaande
andere zijdevandeverhoging eerstveellater toestromingplaats
vindt (zieschema1).
Toepassing vaneenrookgascondensor.
Dewatertemperaturen in dematverwarming zullenaltijd lagewaarden
bezitten (+_30-A0°C).Ditisgunstig vooreengoed resultaatmet
hetafkoelen vanrookgassen onderhetdauwpunt.
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Eenanderev/oorwaardeisechterdatdewarmte,gewonnen inde
condensor,ookdoorhetverwarmingsnetkanwordenafgegeven.
Metdewarmtebehoeftevandematalleen zoudatevenwichtniet
totstandkomen.
Geziendevoorgaande uitgangspunten,waarin tweepijpenpermat
alseengoedeuitvoering werd omschreven,zougedachtkunnenworden
aandevolgendeuitvoering:(zieschemaB).
Eenpijponderdesteenwolmat,ingebrachtineengeulindetempexplaat.
Eenpijpbovenopdesteenwolmat.
Beidepijpendanuitvoerenalsdeomschrevenrondlopende sträng.De
pijponderdematzorgtprimair voorhetverwarmenvandemat;de
pijpopdematgeefteengedeeltewarmteafaandemateneengedeelte
aandeluchtinderuimte.
Dezelaatsteafgifte zalgroterwordennaarmatederuimtetemperatuur
lagerwordt.
Metdezeuitvoering zaleengelijkmatigemattemperatuurwordenverkregen,voldoendecapaciteitaanwezig zijnenmetzolaagmogelijke
watertemperaturen kunnenwordengewerkt.
Deafgiftevanhetverwarmingsnet zalechternietvoldoendezijnom
dewarmtewinstvaneen "enkelecondensor"metgrootV.O.tekunnen
benutten.
Gekozenkandanwordenvooreen "enkelecondensor"metkleinV.O.
Hetrendementvandezecondensor isechter,tenopzichtevande
investering,dusdanig laagdatveelbetervooreen"combi-condensor"
kanwordengekozen.
De1esectiewordtdanaangesloten ophetretourwater vanderuimteverwarming,waardoor40-50procentvandetotalecondensorcapaciteitwordtbenutvoorderuimteverwarming.
De2esectiewordtaangesloten ophetmatverwarmingsnetwaarinhet
restantvandecondensorcapaciteitwordtbenut.
Eenregelmogelijkmoetwordengemaaktzodat,ingevaldebrander-en
condensorlangdurig uitbedrijfblijven,erwateruitdeketelkan
wordenbijgemsngdindeaanvoernaardematverwarming.Ditomtevoorkomendatdemateen telagetemperatuurwaarde zoukunnenkrijgen.
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OPKWEEK VANPLANTEN
Dekeuzevandepot»
Bijdeopkweek vanplanten tenbehoevevandeteeltInsteenwolgaat
devoorkeuruitnaarhetgebruik vansteenwolpotten.Enkelenadelen
vanhetgebruik vangrond-enplastic potten zijn,dathetplantgewichtlagerisineenzelfde opkweektijd endathetaanslaan vande
plantenopdematmoeilijker gaat;ditinverband metzoutophopingin
depot.Degebruikte materialensteenwolofpotgrond hebbenduidelijk
verschillende fysischeeigenschappen.Hoebeterdeeigenschappenvan
hetmateriaalwaarinwordtopgekweektovereenkomen metdiewaarinde
teeltplaatsvindt,destebeterzullenderesultatenzijn.
Alspotmaatkanerwordengekozenvooreen7,5cmpot.Dezeheefteen
inhoud van0,36 liter.Indepotiseenplantgataanwezig endebuitenzijdeisomhuld metfolie.Deonderzijdemagnietmetfoliebedektzijn,
maaropenblijvenomeengoedeaansluiting vansteenwolindepoten
desteenwolindematterealiseren.Depottenmoetenverdervanuniformekwaliteit zijn.Tussenlichtendonkergekleurdepottenenhet
hiermeesamenhangende volume-gewicht,kwamenvoorheengrotegroeiverschillen voor.Eenzaakdusomopteletten.
Deopkweekrulmte.
Indeopkweekruimtenmoetenhogeluchttemperaturen gerealiseerd kunnen
worden.Depottemperatuurblijftnamelijk achteropdetemperatuurven
delucht.Begrijpelijk,wantermoetnueenmaaleenverhoudingsgewijs
grotehoeveelheid waterindepotwordenopgewarmd endewarmteafgiftevandevochtrijkepotten iserg groot.Hetbereiken vaneen
minimalepottemperatuur van21°Cisnoodzakelijk uithetoogpuntvan
hetvoorkomen vanrotpoot,Pythium.Deplantstaatgedurendedegehele
opkweekperiode ineenwaterigmilieuenbijlagepottemperaturenkrijgt
dezeschimmeluitstekende kansen.Erggunstig ishetomeenstellage
tehebbenwaardeverwarming onderligt,bijvoorbeeld zoalsbij
tabletten hetgevalis.Deplaatswaardeplanten komen testaanmoet
vlakzijn.Onderdepottenleggenweplastic.Hetisgunstig indeopkweekrulmte eeninstallatie tehebbendiehetmogelijk maaktmetvoorverwarmd water tegieten.
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Zaaien,oppottenenafkweken.
Hatzaaienvandekomkommers vindtnormaalplaatsineenzogenaamde
pittenbak.Haalhetplantjeniettejonguitdepittenbak.Dit
werktmindergemakkelijk endekansophetontstaanvaneenongelijke
partijplanten isgroot.Dewortels vandeplantjesworden tegende
zijkanten inhetplantgatgezetennietaangedrukt.Hetplantgatkan
menhetbestaanvullenmetsteenwolgranulaat.l/oorditinhetplantgat
tedeponeren ishetgewenstditsteenwolgranulaat eerstdoorendoor
nattemaken,l/oorhetoppottenplaatsvindtwordendepottenuiteraard
geheelnatgemaakt,Inhetwaterdatdaarvoorwordtgebruiktiseen
oplossing aanwezig vaneenmengselvan0,5 gram Nutriflora Ten 0,6
gramkalksalpeterperliter.Tijdensdeverdere opkweek kanereen
mengselgegevenworden van0,75 gram Nutriflora Ten0,9 gramkalksalpeterperliter.InECisdat_+1,8.Ophetmomentvanuitplanten
magdeECopgelopen zijntot2.Hetopvoeren vandeECdoormiddelvan
drooghouden isindewinter,alsgevolg vandedangeringeverdamping,
ergmoeilijk.Een tenattepotheefteennadeligeinvloed opdegroei.
Ditisvooralhetgevalalsdepotten tegenelkaarstaan,waardoorhBt
uitdrogenerg traagplaatsvindt.Gunstig ishetdaarom omkortnahet
oppottendepottenietsuitelkaar tezetten.Hetmogelijk teveelaan
waterzakterdoordezehandeling gemakkelijker uit.Devochtvoorzieningvandepottenisgoed alshetwaterdatmeneruitkanknijpen
daarnaweervolledig doordepotkanwordenopgenomen.Hetwatergeven
doenwebovenopdepot.Hiermeegaanweeenmogelijke zoutophoping in
hetbovenstegedeeltevandepottegen.
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DETEELT
Uitplanten
Hetisvoldoendealswededagvoorhetuitplantenpasgaanvoorstoken.
Dematisdandoor en'doornatenheefteenECvan2tot2,5.Bijhet
plantenwordttegelijkdedruppelaar vanhetgietsysteemophetpotje
gezet.Ditwordtgedaanomhetaanslaan tebevorderen,wantwemoeten
vrijwelonmiddellijk ookwatergaangeven.Hetwaterdatinhetpotje
aanwezig iszakternamelijk vrijweldirectuitalshetpotjeopde
matkomttestaan.Dehoeveelheid waterdiewegevenisafhankelijk
vanhetweer.Gunstig ishetomdehoeveelheid zodanig teverdelendat
ermeerkerenwaterkanwordengegeven.Ineennognietvolgroeid gewas
kandanwordengedachtaandriekeerwatergevenperdag.Ongeveereen
weeknahetuitplanten kandedruppelaar opdematwordengezet.Hiermea
bereiktmendan,datdepootvandeplantdroog blijftenhetisdan
bovendiengemakkelijkertezienofdedruppelaar goed functioneert.
Hetgewas.
Belangrijk bijeenteeltvankomkommersopsteenwolis,dateengroot
envoldoendehard gewaswordtverkregen.Tijdensdegroeinaardedraad
beschiktdeplantgemakkelijk overwaterenbijeenflinketemperatuur
verlooptdegroeidanerg snel.Voorhetontstaan vaneenwaterig gewas
moetechterwordengewaakt.Bijdonkerweerishetdaarom raadzaamom
deECgeleidelijk teverhogen tot2,5 tot3endetemperatuur niette
hoog tehouden.Ditlaatstemagnatuurlijk niettenkostegaanvande
mat-temperatuur.
Opvallend blijkt degrotevruchtbaarheid endaarbijalsgevolgde
geringegewashoeveelheid.Echtsnoeienisertotheden bijeenteelt
opsteenwolnietbijgeweestenhetsparenvangewasisveelalbelangrijker.Hetsnoeien betekentdaaromdoorgaansnietmeerdanhetgoad
hangenvanranken,hetwegnemen vaneenenkelblad enhetwegnemenvan
rankendie tot1meter bovendegrond naaromlaaggegroeidzijn.
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Komkommers opsteenwol

Beuorteling vandesteenuolmat

-19

Produktieenkwaliteit«
Doorhetgedurende eenlang seizoenaanhouden vande teeltishet
mogelijk eenhogeproduktie tebereiken.Dezehogeproduktiewordt
geleidelijk opgebouwd,almoetworden opgemerktdatdeze totnutoe,
vooïsl.'nahalfmeinaarvorenisgekomen.Opvallend blijftdegoede
kwaliteitvandekomkommers,watzichuitindeglansopdevrucht.
Hetmeerinhetlichthangenvandevruchten zalhierwaarschijnlijk
ookdebetaanzijn.
Wochtvoorzieninq.
Zoalsereensgesteld komtongeveer 1week nahetplantendedruppelaaropdemattestaan.Afhankelijk vanhetweertypewordterdan
watergegeven.Ditzalperdagdan3tot5keerzijn.Ditbetekent
eenzeerregelmatigewatervoorziening.Hetgunstigste zouhetzijn
devochtvoorziening directtekoppelenaandematevaninstraling
Totnutoeisopdemeeste bedrijvendevochtcontrole uitgevoerd met
dehand.Uitdematisdanhetwatergemakkelijk uitdrukken.Erwordt
noggeëxperimenteerd omhetwater teautomatiseren.Belangrijk bijhet
watergeven isdewenselijkheid omtekomen toteenoverschotvan15
tot20$.Hiermeewordtnamelijk bereiktdaterregelmatigwatwordt
doorgespoeld,zodatzoutopeenhopingindematweinig totgeenkans
krijgt.
Ziektenbestrijding.
Opvallend indetweeachtereenvolgende jarendaterindepraktijk
ervaringmethettelenvankomkommers opsteenwolisopgedaan,ishet
inveelminderematvoorkomen vanBotrytis enMycosphaerellaop
stengels envruchten.
Debeterebelichting enbeluchtingalsgevolg vanhet"magere"gewas
zoudenhierzekervaninvloed kunnen zijn.Menmoetechter tochmet
betrekking totziektenopzijnhoedeblijven.Heelveelziektendiein
eenkomkommergewaskunnenvoorkomenkunnenookbijeenteeltopsteenwol
voorkomen-enmoetenopdezelfdemanierwordenbestreden.
Eenkwaaltjedat,misschien toevalligerwijs,ietsmeernaarvorenkwam
wasdemestmade.Dezekanheelgemakkelijk vroegtijdig afstervenveroorzakenalsmenernietsaandoet.Bijgieten ofspuitenmetparathion
helptuitstekend.Demestmade zieterglaziguitenislang inverhouding
totdebreedte.Hetgebruik vansystemischemiddelenmoetnognader
wordenbekeken.
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Milcurbtegenhetuitisbijvoorbeeld indiversegevallenin
geringeconcentratiemetdedruppelaarmeegegeven.Dehoeveelheid
varieerdevan0.1 tot0.25 vandenormaalgebruikteconcentratie.
Helaasontstond erweleensschadeendannietaltijd bijdehoogste
dosering,terwijldehoeveelheid nietineenkeerwerdmeegegeven.
Degewasconditie zalbijdebestrijding zekervaninvloed zijn.
Arbeidsbehoefte.
Juistecijfersoverdearbeidsbehoeftebijdeteeltvankomkommersop
steenwolzijnnietbekend.Wekunnenerechterwelvanuitgaandat
degewasverzorging,hetoogsten ensorteren pereenheid minderwerk
vragen.Alsgevolg var,dedrogepaden zijndewerkomstandigheden mede
gunstig.Watmeerarbeid vraagtdewatervoorziening.Hetregelmatig
controleren opéventuelsverstoppingen vandedruppelaars isgewoon
noodzakelijk.Bijhetcpruimenvanhetoudegewaskomterookiets
meerarbeid aan tepa3,maardatzitindietijd echterdoorgaans
nietopeendagvast.
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INVESTERINGSKOSTEN
Wanneeruordtovergegaan totdeteeltopsteenwolheeftmenmet
enkeleextra investeringen temaken.
Eruordtdaarbijvoorbijgegaanaandekostenvanbijv.eenwaterbassin,eeninstallatievooromgekeerde osmoseetc.
Deberekendebedragen zijnvanjuli1977.
Benodigde investeringen

Kosten

Afscï i r i j v i n g

3aar •kosten m2
(inc: 1 , r e n t e v e r l )

Tempex

Q,70/m2

3 j

27 e t

Druppelinstallatis

1,20

5 j

30 e t

Perha*

f 10.000,—

5 j

25 e t

Perha*

f 17.000,—

5 j

43 e t

Omschakelingskosten

H afhankelijk vandematevaninvesteringsnoodzaak,
Indeomschakelingskosten van f10.000,— uordtervan,uitgegaan
datdeaanuezigeconcentratiemeter,elektrische kranenete.gebruikt
kunnenworden.Voorhetopgenomen bedrag ziterinmestbakken,voorveruarmingsapparatuurvoorhetuater,aansluitingen,etc.
Maximaalkomtzo'nsetopeen f17.000,— uanneerallesnieuumoet
wordenaangeschaft.
Systeemafhankelijkekosten (jaarkosten).
Indezeberekening uordtervanuitgegaandatmengeenstoomketel
huurt,etc.Hetstomenkomtandersop f1,75 totf2,25/m2afhankelijkvanhetgebied.
Hoeweldearbeid eerderminderdanmeerzalzijn,wordtechtervan
eengelijkehoeveelheid arbeiduitgegaan.
Bijhetstichtenvaneennieuw bedrijfheeftmenniettemakenmet
deinvesterings-enjaarkostenvandrainage.
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Vandepostverwarming wortelmilieuisdevergelijking overgenomen
uitdeberekeningen vanhetI.M.A.G.
Systeemafhankelijke kosten bijteeltop;:Grondveruarming
Stomen

Steenuol/m2

f 1,50

Steenwol(mattenenpotten)

-

f

2,10

Bemesting

f

0,40

f

0,75

Analyse

f

0,05

f

0,25

Plastic/spijkersetc.

-

f

0,23

Tempex

-

f

0,27

f

0,30

f

0,25

Watervoorziening

f

Omschakelingskosten

0,15
-

Plantmateriaal

f

1,40

f

1,40

Verwarmingwortelmilieu

f

1,10

f

0,50

Voorstoken

f

0,45

f

5,05/m2

f

6,05/m2
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GIETSYSTEEM
Alsgietsysteem bijeen teeltopsteenwol zaldruppelbevloeiingala
regelhetbestevoldoen.Hierbijiaeengoedefiltratievanhet
watervangrootbelang omverstopping vandedruppeldoppenzoveel
alamogelijk tevoorkomen.Eenfiltermeteenmaaswijdtevan100
microngeeftdoorgaansgoederesultaten.
Alhetmateriaaldatinhetgietsysteemwordtgeïnstalleerd,zoals
leidingen,kranen,pompen,voorraadbakken voormestoplossingenenz.,
dienenvanzuurbestendig materiaal tezijn,zoalskunststoffenof
roestvrijstaal.Ijzersn,koperen ofgegalvanisserde onderdelen
wordensnelgecorrodeerd doordemestoplossingdiewordtverpompt.
Bovendienkandoorhetoplossen vankoperenzinkvergiftiging
optreden indegewassen.
Nadeaanleg vanhetgietaysteemishetvanbelang omdewaterverdelingoverhetgeheleobjecttecontroleren.Tevensishetwenselijkdewatergiftperdruppelaar perminuutteweten.
Nahetbeëindigenvandeteeltdientvoorhetbeginvandenieuwe
teelthetgietsysteem grondig tewordengereinigd.Druppelaars
kunnengemakkelijk wordengereinigd metzuur (zoutzuurofsalpeterzuur).
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KWALITEITVANHET.GIETWATER
Aandekwaliteitv/anhetgietwaterwordenhogeeisengesteld.Het
chloridegehaltemoetliefstbeneden50mgperliterzijnenhet
natriumgehaltebeneden30mgperliter.Gietwaterisnogredelijk
bruikbaaralshetchloridegehalte beneden100mgenhetnatriumgehalte beneden60mgperliterblijft.Doorspoelen tijdensdeteelt
isdanechterreedsnoodzakelijk.Hogerenatrium-enchloridegehaltenveroorzaken teveelopbrengstreduktieenbovendienmoet
dan teveelvoedingsoplossing wordengebruiktvoordoorspoelenvan
dematomtesterkezoutophoping tevoorkomen.Ditleidttotgrote
verliezenaanmeststoffen.
Naasteenhoognatrium-ofchloridegehaltekunnenook tehogegehaltenaanbicarbonaat,ijzer,mangaan,zinkofboriumhetwaterongeschiktmaken.

Wanneervoorhetbereidenvanvoedingsoplossingen gebruikwordt
gemaaktvanbicarbonaathoudend waterdanzaldepHindematna
verloop vantijd oplopen.Hetbicarbonaatgehalte vanwaterdatwil
zeggenhetaantalHC03~ionenkansterkuiteenlopen.Ineenvoedingsoplossing metHCOj-ionenzaldevolgendereactieverlopen:
HCO3+H + —» H?£CI3
H20

C0 2 ^

Zoalsblijktworden tengevolge vanbovenstaandereaktieH +ionen
aandeoplossing onttrokken,waardoordepHoploopt.Naarmatemeer
HC03-ionen inhetwateraanwezig zijnzaldepHdussnelleroplopen.
Omdezereaktie tevoorkomenmoetsalpeterzuur (HNO3)voorafaanhet
waterworden toegevoegd.Devolgendereaktie verlooptdan
HCO3+HNO3—»NO3+H20+ ZQ2*
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Aansalpeterzuur (HNO3)dientduseengelijkaantalmilliequivalenten
teworden toegevoegd alsbicarbonaataanwezig is.Naarmatedusmeer
bicarbonaatvannatureinhetwateraanwezig iszaldusmeersalpeterzuurmoetenworden toegevoegd omditwatergeschikt temakenvoorde
toepassing bijeenteeltinsteenwol.Bevathetwatermeerdan5ml
HCO3perliterdanisditwatereconomisch gezienmindergeschikt.
Dekostenaansalpeterzuurwordendan tehoog.
Voortsmoetwordenopgemerktdatdebeschrevenmethodeslechtsgoed
kanworden toegepastals voldoendecalcium ofmagnesium inhetwater
aanwezig is.Dehoeveelheid calcium enmagnesium dientongeveer
equivalentgelijk ofhoger tazijnaandebicarbonaatvanhetwater.
IJzer,
IJzerhoudendwaterkanveelalnietworden toegepastalvorensdit
isontijzerd.Indienhetaanwezigeijzergemakkelijk uitvloktdan
kaneengehalte >>0.5mgperliterreedsverstoppingen vanhetdruppelsysteemveroorzaken.
Uitoogpuntvanplantenvoeding mag hettotaalijzergehaltewelhoger
zijn,omdatdevormwaarinhetijzerinhetwatervoorkomtnietopneembaar isvoordeplant.

Degehaltenaandezespoorelementenkunneninoppervlakte-en
bronwater sterkverschillen.Degehaltenmoetenliefstbenedende
volgendenormenliggen:
mangaan - <1,0mg/l
zink

- <-0.5mg/l

borium

- <.0.3mg/l.

Zijndegehalten lagerdandezeaangegevenwaardendanishetmogelijkomdetedoseren spoorelementen aan tepassen.Zijndegehalten
hogerdanisditwatervoordeteeltvankomkommers insteenwol
mindergoed bruikbaar.Tehogegehaltenkunnenovermaatverschijnselen
totgevolghebben.
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Geziendeeisendieaanhetgietwaterwordengesteld,zullende
meestebedrijvenaangewezen zijnopregenwaterofontzoutwater.
Slechtseenbeperktaantalbedrijven beschiktovergrondwaterof
oppervlaktewater vanaanvaardbarekwaliteit.Indiengebruikwordt
gemaaktvangrondwater ofoppervlaktewater iseenuitgebreide
analyse vanhetwaternoodzakelijk,omdesamenstelling vandete
doseren voedingsoplossing aan tepassenaandezoutensamenstelling
vanhetwater.Wordtgebruik gemaaktvanregenwaterdanishetvan
belang tecontroleren ofditzink bevat.Alshetwatervaneen
gegalvaniseerd kasdek afkomstig iskanhetzoveelzink bevatten
dathettoevoegenvanditelementachterwege moetblijven.
Woedingaoplossingen«
Steenwol bevatvrijwelgeenvoedingsstoffen,zodattijdensdeteelt
continumeteenvoedingsoplossing moetwordengedruppeld.Opbijlage1
isdevoedingsoplossing berekend voordetoepassing vanontzoutwater
enregenwaterweergegeven.Deweergegeven gehaltenvandezevoedingsoplossing zijnuitgedruktinmiliequivalentenofmilligrammenper
liter.
l/ooralleanderesoortenwaterdanzojuistgenoemd geldt,dateerst
hetwaterdient tewordenonderzochtalvorenseensamenstelling van
devoedingsoplossing kanwordengegeven.
Hetvolgendeonderzoekdientplaats tevinden:
a. Ionenbalans,metalsbepalingen,E.C.,pH,Na,K,Ca,Mg,NH4,Cl,
I\I03,S0 4 , HC03 enP.
b.Spoorelementen,metalsbepalingen Fe,Zn,Mn,CuenB.
Uoorheteerstgenoemde onderzoek moetmen 1literwateropzendenin
eengoed gereinigde fles.Voorspoorelementen onderzoekmoetmen
£ literwateropzendenineenspeciaaldaarvoor beschikbaargestelde
plastic fles.
Aandehand vanderesultaten vanditwateronderzoek kandevoedingsoplossing,weergegevenopbijlage 1,wordenaangepast.
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Wanneereenvoedingsoplossing isberekend u/ordtdezesamengesteld
metbehulp vaneenaantalmeststoffen.Opbijlage 2isdesamenstelling vantweeoplossingenweergegeven,bijgebruik vanregenwater ofontzoutwater.Deeneoplossing bevatwatmeer fosforzuur
dandeander.Deoplossing metveelfosforzuurwordtgebruiktbij
eennormaalpH-niveau indemat (pH6.0 -6.5)endeoplossingmet
minder fosforzuurwordttoegepastwanneerdepHvande matbeneden
6.0daalt.
Indiendevoedingsoplossing viadeconcentratiemeterwordtgedoseerd,danwordtuitgegaan vangeconcentreerde zogenaamdemoederoplossingen.Opdebijlagen 3en4zijngeconcentreerdemoederoplossingen ni.AenBweergegeven.Dezeoplossingen zijnberekend
aandehand vandeoplossingenweergegeven opbijlage 2.DeAenB
oplossingen dieneningeconcentreerde vormgescheiden teblijven
omtevoorkomendatneerslag indebakontstaat.
Toepassing vanvoedlnqsoplossinqen.
DemoederoplossingenAenBwordenveelalinhoeveelhedenvan1000
of2000liter tegelijk klaargemaakt.Dezemoederoplossingen kunnen
metbehulpvaneenconcentratiemeter worden toegediend.Beurtelings
wordenzegebruikt.Hetverbruik vanbeideoplossingen moetgelijk
zijnomeen juisteverhouding vandevoedingselementen indemat
tehandhaven.

ControleerafentoeofdeE.C.-waarde vanhetdruppelwaterovereenstemdmetdeingestelde E.C,-waarde opdeconcentratiemeter.
Voortsishetraadzaam omregelmatig depHvanhetdruppelwaterte
controleren.DepHvanhetdruppelwatermoetliefstnietbeneden
4.0zakken.
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Controle_steeniüolmat1
Enkelemalen perweekmoetdeoplossing indematworden gecontroleerd
opdeE.C.enpH.Dezecontroles moeten door dekweker zelfworden
uitgevoerd. Hiervoor isdeaanschaf vaneengeleidbaarheidsmeteren
eenpH-meter dusnoodzakelijk.Beideapparaten zijn indiverse
typenenprijzen indehandel verkrijgbaar.Naaanschaf ishetraadzaam beideapparaten telaten ijken opde nauwkeurigheid.
DepHkan eveneens worden gecontroleerd met behulp van lakmoespapier.
Dezemethode isminder nauwkeurig enopdeduurkostbaar.
Iederemaand moetmendeoplossing indematlaten onderzoeken op
pH,E.C.,Cl,l\l,P,K,MgenCu.Voordegenen die voor heteerst
insteenwol telen ishetraadzaam deze bepalingen elke veertien
dagen telatenuitvoeren.

Iederemaand moetmenook degehalten aan Fe,Pin,Zn,BenCu
latenbepalen.
Uoor heteerstgenoemde onderzoek moetJliter oplossing worden
ingezonden envoor hetlaatstgenoemde onderzoek -jliter inspeciaal
daarvoor beschikbaar gestelde plastic flessen.

Hetnemen van eenmonster
uitdesteenwolmat.
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l/oorhetverkrijgen vangoedeanalyseresultaten ishetnodig bijhet
verzamelen vanhetwatermonster,opminstens twintig verschillende
plaatsenvanhettebemonsterenobject,watwateruitdematte
zuigen.
GewensteanalysedIfersindesteenwolmat.
Opbijlage 5zijndegewensteanalysedjfersindesteenwolmatweergegeven.
Hierbijwordendevolgendeaantekeningengemaakt.
E.C.-waarde.
asasssasissss

DeE.C.-waarde ofgeleidingsvermogenvandevoedingsoplossing in
dematzijnmededemeestbelangrijkste gegevens.Aandehand
daarvanmoetdeconcentratie vanhetdruppelwater wordengeregeld.
Bijhetnatmakenvandemattenmoetdeconcentratie vandevoedingsoplossingen bijeen E.C.van2.0-2.5mS/cmworden gedoseerd.Na
hetuitplantenkaneveneensmetdegenoemdeE.C.-waarden worden
gewerkt.
Voor zeervroege teeltenkanhetaanbeveling verdienenmethogere
waarden testarten bijvoorbeeld 2.5-3.0mS/cmomeentesnelle
groeiinhetbegin tevoorkomen.
Bijeenmatiggroeiend gewaskan tijdelijkmetlagerewaarden bijvoorbeeld 1.5 -2.0mS/cmworden gewerkt.Hetlangdurig druppelen
metE.C.-waarden <1.5 mS/cm heeft beslisteen telaagvoedingsniveau indemattotgevolg,waardoorgroeienkwaliteitsnel
achteruitlopen.
Voortsishetraadzaam hetopvoerenvandeE.C.-waarde indemat
geleidelijk tedoen.Hoogstensmeteen0.5 E.C.tegelijk.Vooral
indewintermaandenkan eentesterkeverhoging vande E.C.-waarde
ineens,wortelverbrandingveroorzaken.
Trachtzoveelmogelijk groteschommelingen vandeE.C.-waarde te
voorkomen.Hetzoregelmatigmogelijkdoserenvanvoedinggeeft
debesteresultaten.
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Chloor.
Hstchloorgehalteindematmoetzolaagmogelijk blijven.Uanneer
hetboven 2meperliterkomtishetraadzaam extra voedingsoplossing
tegevenzodatwatuitspoelingplaatsvindt.

9t!_ËQ_f2Ëf5ËÏi
Indematwordtgestreefd naareenpHtussen6.0 en6.5.Inhetbegin
vande.teeltgeeftditgeenprobleem.Uiertotzeswekennadestart
looptdepHechtervrijsterk op.Wanneerregelmatig devoedingsoplossingwordtonderzocht zaltijdigdepHkunnenwordenbijgestuurd doorextrasalpeterzuur toetevoegen.
StijgtdepHboven6.5 danzalhetfosfaatgehaltedoorgaansdalen.
BovenpH7.0wordtveelalweinig fosfaatgevonden.Ditisechter
nietverontrustend.Deoplosbaarheid van fosfaatneemtnamelijk
afnaarmatedepHstijgt.IshetfosfaatgehaltelaagendepHhoog
danbehoeftdoorgaansgeenextra fosfaat teworden toegevoegd.Ulel
ishetnoodzakelijk depHteverlagen,zodatweervoldoendefosfaat
inoplossingblijft.
Stikstoft_kali_en_maQne3ium.
Opbijlage5zijnvoordezeelementendestreefcijfersweergegeven.
Tijdensdeteeltworden tijdelijkweleenslagerecijferswaargenomen.
l/aakisheteengevolg vaneenperiodiekgrote
opnameaanvoedingsstoffen.Ditisnietverontrustend omdatdit
vaakeengevolg isvaneengroteopnamedoorhetgewas.Hetis
echtervanbelangdatregelmatig voldoendevoedingwordtgedoseerd.
Doorgaans isineenvegetatieveperiodehetstikstofcijferweleens
laagenineenperiodemetflinkevruchtdrachtwordennogaleens
lagekalicijfersgevonden,Hetmagnesiumcijferlooptnaverloopvan
tijdmeestalwatopalsgevolg vanhetvrijkomenvanwatmagnesium
uitdesteenwolmat.

- 31-

Degehaltenaanspoorelementenindematschommelen tijdensdeteelt.
Aandehand vananalysesmoetdevoedingsoplossing daaromregelmatig
wordenaangepast.
Ijzer.
Eenijzergehalte< 1 mgperliterheeftgemakkelijk ijzergebrek tot
gevolg.Vooralineenperiodemetflinkevruchtdracht.Teveelaan
ijzerheeftveelalgeennadeligegevolgenvoordegroeivanhet
gewas.Deprijzenvanijzermeststoffenzijnechter bijzonderhoog;
tehogeniveau'swerkenonnodig kostenverhogend.
Mangaan.
Eentekortaanmangaan zalnietsneloptreden omdatdeplantuit
desteenwolmatzelfwatmangaankanopnemen.Weldientmenoptepassenvoormangaanvergiftiging.Eengehalte van3à4mgperliterkan
reedsgevaarlijkzijn.
Zink.
Een tekortofteveelaanzink treedtnietsnelop.Teveelaanzink
kanechterwelopbrengstreduktiegeven.
Borium,
Wanneerhetboriumgehaltetot< 0.1 mgperliterzaktdankan
gemakkelijk boriumgebrekoptreden.Tehogeboriumniveau'skunnen
gemakkelijk overmaatveroorzaken.
Koger.
Hetkopergehaltsindematmoetlaag zijn.Zakthetechterbeneden
0.010mgperliterdankanreedskopergebrek optreden.Tehoge
koperniveau'sveroorzaken opbrengstreduktie.
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Welkevoedinqsoplossinqmostmordengebruikt?
Zoalsreedseerderisvermeld moetvoorafhetgietwaterworden
onderzocht.Aandehand vandeanalyseresultaten zaleenvoedingsoplos8ing worden berekend,waarmeekanwordengestart.
Tijdensdeteeltmoetregelmatig devoedingsoplossing indemat
worden onderzocht.Aandehand vandezeanalyseresultaten wordt
geadviseerd welkeaanpassingen eventueelnodigzijn.
Opmerkingen overhetsamenstellen vandevoedingsoploasinoen.
IndiendepHindematonverhooptboven7.5mochtstijgen,isde
werking vandeijzermeststofDTPA (330FeenlibrelFeDP)minder
goed.Hetkandangewenstzijnover teschakelen opijzermeststof
EDOHA (138Fe).Hiervandan1kgper1000litergeconcentreerde
oplossing toedienen.
Inplaatsvannatriummolybdaatkanookammoniummolybdaatworden
gebruikt.Hiervanmoetmendan9gramper1000litergeconcentreerde
oplossing toedienen.
Indienbijgebruik vanvoedingsoplossing "pHtelaag",weergegeven
opbijlage 4,depHindemattehoogblijft,dankaninplaatsvan
devoorgeschreven hoeveelheid fosmagnit,fosforzuurworden toegevoegd,
Waarschuwing.
Hettoevoegen van fosforzuur ofaalpeterzuur bijhetklaarmakenvan
devoedingsoplossingen isnietongevaarlijk.Dezurenzijnnl.
vrijgeconcentreerd enbijzonderagressief.Bijcontactmetdehuid
ontstaan brandwonden.Voorzichtig toevoegen isdaaromvereist.
Hierbijishetraadzaam eenbrilenhandschoenen tedragen.
Voortsishetraadzaam ombijhetklaarmakenvandeoplossingen,de
zurenhetlaatsttoetevoegen.Gooinooiteersthetzuurindebak
endaarnahetwaterditgeefteenzogenaamde exothermereactie.
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TOELICHTING OP EENHEDEN

me

- milli-equivalenten

p.p.m.- mg per liter
E.C.

- geleidingsvermogen in mS bij 25°C

1me N03~

=62mg N03~

: 14mgN

1me H2P04*

s 97mg H2PO4"

= 31 mg Ps71 mg P20s

1 me SO4

= 48mg SO4

= 16mgS

1me K

+

= 39mg K

+

= 47 mg K 2 C

1me Ca

++

= 20mg Ca

++

1 meMg

++

a 12mg Mg

++

a 20mg MgO

Meststoffen.
Salpeterzuur 67$

155g N

Kalksalpeter

15,55gN

22?6Ca

Kalisalpeter

38$K

Fosforzuur 37$

13$ N
35$ N
12$ P

Fosmagnit

12,456P

Zwavelzure kali

45$ K

Bitterzout

10$Mg

Mangaansulfaat

Kopersulfaat

32$
23$
11$
26$

Ammoniummolybdaat

59?g

Natriummolybdaat

395g

Ammoniumnitraat

Zinksulfaat
Borax

Ijzerchelaat DTPA

330 Fe

Ijzerchelaat DTPA

Librel Fe

Ijzerchelaat EDDHA

138 Fe

9$
6$
5$

DP

Mn
Zn
B
Cu
Mo
Mo
Fe
Fe
Fe

Soortelijkeqeuiichten.
Het soortelijk gewicht van: fosforzuur

37$ a 1.25

fosmagnit
salpeterzuur

= 1,41
67$ a 1.40

4,4$Mg
18$S
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BIJLAGEN

Bi.Uaoe 1.

UoedlnoaoplossinQ voor komkommer«
N0 3 "

11£me

161

mgN

H 2 P0 4 "

1£me

46.5 mg P

S0 4 ~~

4 me

64

mgS

K+

7 me

273

mgK

NH 4 +

•£me

7

mgN

Ca

++

7 me

140

mg Ca

Mg

++

1£me

18

mg Mg

Spoorelementen.
Fe

0.5 mg

Mn

0.5 mg

Zn

0.25 mg

B

0.2 mg

Cu

0.03 mg

Mó

0.05 mg

Gehalten uitgedrukt per liter.
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Bljlaqe2
SAMENSTELLING VOEDINGSOPLOSSING BIDGEBRUIKVAN
REGENWATER OFONTZOUT WATER
Komkommer
Normaal
Kalksalpeter

Ca(N03)2H20

Ammoniumnltraat

NH4NO3

Kalisalpeter
Fosforzuur

Bi.1telaqe DH

637

637

40

40

KNO3

404

404

H3PO4

98

49

125

.^250

Fosmagnit
Zwavelzurekali

K2SO4

261

261

Bitterzout

MgS04.7H20

128

64

Ijzerchelaat330Fe

Fe-DTPA

5.6

5.6

Mangaansulfaat

MnS04.H20

1.6

1.6

Zinksulfaat

ZnS047H20

1.1

1.1

Borax

Na2B407.^gH20

1.8

1.8

Kopersulfaat

CUSO4.5H2O

0.12

0.12

0.12

0.12

Natriummolybdaat

v

Na2l lo04.2H20

Gehalten inmgperliter,
* AlsLibrel FeDPwordt gebruikt 8,4mgperliter geven.
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Bijlage3
BEREIDING 100MAALGECONCENTREERDEMESTOPLOSSING
Hoeveelheden meatper1000liter.
Komkommers
pHnormaal
Oplossing A

63.7kg kalksalpeter
25.0kg kalisalpeter
4.0 kg ammoniumnitraat
560g

Oplossing B

ijzerchelaat 330Fe*

26.5kg of21.2literfoaforzuur Z7%
12.5kg of8.9 literfosmagnit
26.1kg zwavelzurekali
12.8kg bitterzout
15.4kg kalisalpeter
160g

mangaansulfaat

110g

zinksulfaat

180g

borax

* of840gramLibralFeDP

12g

kopersulfaat

12g

natriummolybdaat

"•37—

Bijlage4
BEREIDING 100MAALGECONCENTREERDEMESTOPLOSSING
Hoeveelhedenmeatper1000liter.
Komkommers
pH telaag
Oplossing A

63.7kg kalksalpeter
25.0kg kalisalpeter
4.0 kg ammoniumnitraat
560g

Oplossing B

ijzerchelaat330Fe*

13.2kg of10.6literfosforzuur37JS
25.0kg of17.7literfosmagnit
26.1kg zwavelzurekali
6.4 kg bitterzout
15.4kg kalisalpeter

* of840gram LibrelFeDP

160g

mangaansulfaat

110g

zinksulfaat

180g

borax

12g

kopersulfaat

12g

natriummolybdaat

- 38Blllaoe5
GEWENSTEANALYSECIJFERSINDESTEENWOLMAT
BIJDETEELTVANKOMKOMMERS

N
P
K
Mg
Ca
S
*

Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo

12

me/liter

1 * me/liter

7
3
8
4

me/liter
me/liter
me/liter
me/liter

(31mg)

0.5

-1.0 mg/liter

0.25 -0.5mg/liter
0.25

mg/liter

0.3

mg/liter

0.02

mg/liter

0.05

mg/liter

