VOORLICHTING

Vochtvoorziening bloembollen is meer dan alleen beregenen
Om de bolgewassen van voldoende water te voorzien voor een
ceel vergroten en is de vochtvoorziening van
het gewas langer gegarandeerd. Momenteel
doet Delphy in het project Spaarwater op
diverse plaatsen meer ervaring op.

goede groei, denken we al gauw aan het beregeningskanon met
haspel. Deze is in sommige groeiseizoenen massaal aanwezig
in de bolgewassen. Beregenen is de laatste stap. Andere zaken

FERTIGATIE
Fertigatie is een samentrekking van irrigatie
en fertilisatie waarbij meststoffen door middel van bijvoorbeeld druppelslangen aan het
gewas worden toegediend. Fertigatie is voor
sommige gewassen een aantrekkelijke methode om ze van water en voeding (vooral N) te
voorzien. Bij bolgewassen reageert hyacint er
duidelijk beter op dan tulp. Bij lelie wisselt het
resultaat. Op grond die gevoelig is voor droogte, biedt fertigatie eerder voordeel dan op een
grond die via infiltratie van vocht wordt voorzien. Daarnaast biedt fertigatie voordelen bij
een gewas dat niet nat mag worden uit oogpunt van bacterieverspreiding, zoals hyacint,
Zantedeschia en knolbegonia.

als structuur en nalevering vanuit het grondwater verdienen net
zoveel of meer aandacht. Daarnaast zien we in de praktijk meer
interesse in irrigatie en/of fertigatie via druppelslangen ontstaan.
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D

e productie van bolgewassen berust
op fotosynthese, de vorming van suikers en zetmeel uit CO 2 en water
met behulp van zonne-energie. Slechts 4 procent van de aangeboden energie wordt hierbij benut. De resterende energie gebruikt de
plant vrijwel geheel voor de verdamping. Het
blad fungeert hierbij als een ‘koelmotor’ om
de temperatuur niet te hoog op te laten lopen
en de productie op peil te houden. Bij onvoldoende vocht sluiten de huidmondjes in het
blad en staat de productie stil. In het slechtste
geval sterft een gewas eerder af met alle gevolgen van dien.
De verdamping is afhankelijk van de zonnestraling, de wind, de temperatuur en van de
relatieve vochtigheid van de lucht. De verdamping van een volgroeid bolgewas is ongeveer
3-6 mm per dag. Begin april is de verdamping
normaal gesproken relatief laag door de lage
temperatuur en zonne-instraling. De verdamping van een gewas als tulp is dan 1-2 mm per
dag. In mei-juni is dit gemiddeld 3-4 mm per
dag. Op warme dagen of perioden komt het
voor dat de verdamping 5-6 mm per dag is.

BODEMVOCHT
Vochtonttrekking door het bolgewas via de
wortels aan de grond, vochttoevoer door neerslag en veranderingen in de grondwaterstand
zijn van invloed op het voor de bloembollen
beschikbaar bodemvocht. Een slechte structuur werkt negatief op de waterhuishouding
van de grond en de bewortelingsdiepte van het
gewas.
Naarmate het vochtgehalte van de grond lager
is en/of de dichtheid van de grond hoger is, zal
de grond het vocht sterker binden en verloopt
de stroming naar de wortels moeilijker. De bin20 • BLOEMBOLLENVISIE • 31 maart 2016

ding van het vocht in de grond neemt toe naarmate het vochtgehalte afneemt. Verdamping
in het blad en verschil in zoutgehalte tussen
bodemvocht en celinhoud van de wortels creëert een zuiging of onderdruk, waardoor via de
wortels en de stengel een vochtstroom vanuit
de grond op gang komt. Als de weerstand in de
grond door droogte toeneemt, moet de onderdruk in het blad toenemen om de wateraanvoer in stand te houden. Daarvoor zijn de huidmondjes al gesloten en neemt de fotosynthese
en productie af. Als de onderdruk in het blad
te hoog wordt, kan het gewas vervroegd afsterven. Een praktische methode om het beregeningstijdstip te controleren, is het ‘ballen’ van
de grond in de wortelzone. Valt de gevormde kluit onder lichte druk al uit een, dan is het
moment van beregenen aangebroken.

GRONDWATER
Wanneer er in de bodem tot voldoende diepte
een gat wordt geboord, zal dit zich na enige tijd
tot een bepaalde hoogte met water vullen. De
diepte waarop de grondwaterstand zich instelt,
wordt meestal uitgedrukt in cm beneden maaiveld (cm mv). Op de diepte van de grondwaterspiegel is de druk in het water gelijk aan de
atmosferische druk. Hierboven komt eveneens water in de bodem voor, dit is hier echter
‘gebonden’ aan de vaste bodembestanddelen.
Vlak boven het grondwaterniveau zijn praktisch alle poriën nog met water gevuld. Echter
komen er al snel ook met lucht gevulde poriën voor. Dit deel van de bodem waar ook met
lucht gevulde poriën voorkomen, is de onverzadigde of capillaire zone. Tijdens het groeiseizoen is meer interesse in de hoeveelheden
bodemvocht in de onverzadigde zone dan in
de verzadigde zone.
Een grondwaterstandpeilbuis geeft inzicht in
de grondwaterstand op een bepaald perceel.
Het peil in de sloot is niet gelijk de grondwaterstand in een perceel. Neerslag en capillaire
werking zorgen voor opbollen van de grondwa-

Delphy heeft het in dit voorlichtingsartikel over de complexiteit van vochtvoorziening in bloembollen. In
de volgende uitgave gaat
BloembollenVisie uitgebreider in op een aantal aspecten van dit onderwerp in het
themanummer ‘water’.

Fertigatie door middel van druppelslangen tussen de lelies
terstand tussen de drains. Terwijl in een droge
periode de grondwaterstand tussen de drains
hol gaat staan. Capillaire nalevering vanuit het
grondwater vult de voor de wortels beschikbare hoeveelheid vocht aan. De grootte van
deze aanvoer hangt af van de grondsoort, de
opbouw van het profiel en de ontwateringdiepte. Naarmate een grond fijner wordt, neemt de
afstand waarover capillaire nalevering plaats
vindt toe. Bij een grondwaterstand van 50 tot
60 cm - min maaiveld is de nalevering vanuit
een grove zandgrond ongeveer 3 mm/etmaal.
Op veel andere gronden is een nalevering van 3
mm nog mogelijk bij een grondwaterstand van
circa 1 m min maaiveld. Infiltratie via de drainage door peilopzet is, op die gronden die daar
geschikt voor zijn, een efficiënte methode om
het bolgewas van voldoende vocht te voorzien.
Op dergelijke percelen is een beregeningsgift
soms alleen nodig om bijvoorbeeld een stikstofgift op te lossen en in te spoelen. Pas op
met een te hoge grondwaterstand op een fijnere grond. Een grondwaterstand van 50 cm min
maaiveld op een fijne duinzandgrond, leidde in
proeven met hyacint tot een opbrengstderving
van circa 10 procent.

eventueel te vergroten. De zoetwaterlens in
een perceel bolt in een periode met neerslag
op tussen twee drainagebuizen. Naarmate de
drainafstand groter is, neemt deze opbolling
toe. Naarmate de opbolling boven het grondwaterniveau groter is, neemt de zoetwaterbel
onder het grondwaterniveau in volume toe. Dit
principe is vergelijkbaar met de zoetwaterbel
onder de duinen.
Uit projecten als Spaarwater blijkt, dat in drogere perioden de drainage er juist voor kan zorgen
dat het zout vanuit de ondergrond extra snel
omhoog komt en de zoetwaterlens daardoor

verdwijnt. Hierdoor treedt er sneller zoutschade op in een gedraineerd perceel dan een niet
gedraineerd perceel. Ook de gewoonte om het
slootpeil in het najaar/winter onder de drainagebuizen te laten staan, zorgt er in gebieden
met zoute kwel in de ondergrond juist voor
dat de zoetwaterlens in het perceel zich helemaal niet vormt en/of sneller afgevoerd wordt,
waardoor er eerder zoutschade optreedt. Een
mogelijkheid om de zoetwaterlens in een perceel te vergroten is peilgestuurde drainage.
Deze bestaat uit een gesloten drainagesysteem
waarbij de drainage een stuk dieper komt te liggen. Zo kan men de zoetwaterlens in het per-

Er zijn druppelslangen die meerdere jaren
gebruikt kunnen worden en dunnere slangen
die slechts een teeltseizoen meegaan. De laatste zijn makkelijker in het gebruik en kosten
minder arbeid. Meestal zijn twee slangen op
de breedte van een bed van 1,50 m voldoende, maar op duin- en zeezandgronden zijn
minimaal drie of vier slangen beter. Fertigatie
bij lelieschubben in het binnenland heeft als
nevenvoordeel dat er ook nachtvorstbestrijding mee mogelijk is. Het gewas blijft droog,
maar de grond kan vochtig gemaakt worden.
Ten opzichte van droge grond scheel dit 4 à 5
graden in temperatuur. Momenteel doet Delphy met fertigatie in Drenthe meer ervaring
op in onder andere de lelies in het project
‘More crop per drop’.

ZOETWATERLENS
In een perceel met zout water in de ondergrond, is de vochtvoorziening van het gewas
onder andere afhankelijk van een zoetwaterlens, die op het zoute water drijft. De inspanningen op een perceel zullen er dan ook op
gericht moeten zijn om deze zoetwaterlens
zolang mogelijk in stand te houden en/of

Een voorbeeld van een neerslaglens en verzilting (Bron: project Spaarwater uitgevoerd door Acacia institute en Delphy)
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