Elektrisch beregenen spaart
kosten en milieu
Toegang tot water diep onder de grond, zo’n 20 procent brandstofbesparing, duurzaam en geluidsarm. Elektrisch beregenen
kent verschillende voordelen, zo blijkt ook uit onderzoek door
PPO. Robbemont Mechanisatie in Smilde heeft een mobiele
elektrische pompset omtwikkeld.
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en waterbron biedt in grote delen van
het land waar geen oppervlaktewater
beschikbaar is, met name in het oosten
en zuiden, uitkomst voor het beregenen van
gewassen. Maar wat als het water te diep zit om
het met een conventionele pomp omhoog te
krijgen? “De pomp ingraven leidt tot torenhoge
dieselkosten”, weet Evert Robbemont, eigenaar
van Robbemont Mechanisatie in het Drentse
Smilde. Het bedrijf verkoopt daarom verschillende soorten elektrische diepwelpompen en
heeft daarop voortbordurend drie jaar geleden
een mobiele elektrische pompset ontwikkeld.
Het grote verschil tussen een conventionele, dieselaangedreven pomp en een elektrische aangedreven pomp is dat bij de eerste het
water uit de bron wordt opgezogen, terwijl de
tweede in de bron wordt geplaatst en het water
letterlijk omhoog pompt, ongeacht de diepte.
Het tweede grote verschil tussen de twee pompen is het brandstofverbruik. Deze ligt bij de
elektrische pomp in combinatie met een dieselaggregaat gemiddeld 20 procent lager dan
bij een conventionele pomp.

De besparing is afhankelijk van de grondwaterdiepte. “Hoe dieper het water zit, hoe meer
zuigkracht de conventionele pomp nodig
heeft”, legt Robbemont uit. “Als het water heel
diep zit, kun je met een elektrische pomp
tot wel 50 procent op je brandstof besparen.
Daarbij ga ik uit van de door ons ontwikkelde mobiele pompset met aggregaat. Sluit je de
pomp direct aan op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld bij percelen in de directe omgeving
van de schuur, dan kan de kostenbesparing
oplopen tot wel 70 procent.”

KOSTEN
De mobiele elektrische pompset van Robbemont bestaat uit een kar met aggregaat in combinatie met een diepwelpomp en generatorset.
Met deze mobiele set kun je gemakkelijk van
bron naar bron gaan en dus van perceel naar
perceel. Robbemont ziet in dat verband een
groot voordeel voor de bollenkwekers in Drenthe en omgeving. “Bedrijven hier worden steeds
groter en hebben vaker te maken met moeilijk
te beregenen percelen.” Vijf bollentelers uit de
regio ervaren inmiddels de voordelen en het
gemak van elektrisch beregenen. De mobiele
pompset van Robbemont kost ongeveer 20.000
euro, een losse pomp zo’n 5.000 euro.

Onderzoek PPO ‘Duurzaam
elektrisch beregenen’
PPO Wageningen UR publiceerde in juni
2015 het rapport ‘Duurzaam elektrisch
beregenen’. Onderzocht is wat de bedrijfseconomische impact en de milieubelasting is van elektrisch beregenen ten opzichte van conventioneel beregenen
met een dieselpomp. Het onderzoek vond
plaats op akkerbouwbedrijf Luth in het
Groningse Wedde.
Gemiddeld wordt er op het bedrijf twee
tot drie keer beregend over 36 hectare, 25
mm per keer. De berekende kosten voor
een beregeningsbeurt zijn bij het oppompen van slootwater met een dieselmotor
€ 117,- per hectare, dat is duurder dan het
oppompen van grondwater met een elektrische pomp wat € 92,- kost. Het verschil
in kosten wordt vooral veroorzaakt doordat het gebruik van diesel duurder is dan
stroom, maar er zijn ook iets hogere kosten voor arbeid vanwege het verleggen
van de aluminium buizen. De kosten voor
de installatie verschillen nauwelijks. Wanneer er met een dieselmotor grondwater uit een bron opgepompt wordt, is dat
iets minder duur dan uit de sloot vanwege besparing op arbeidskosten, maar met
€110 nog steeds duurder dan met elektrisch beregenen.
Daarbij heeft elektrisch beregenen een
28 procent lagere uitstoot van broeikasgassen en 16 procent lager cumulatief
energieverbruik dan conventioneel beregenen. Indien de stroom volledig met
zonne-energie zou worden opgewekt zijn
de broeikasgasemissies 75 procent en het
energieverbruik 44 procent lager dan bij
beregenen met een dieselmotorpomp.
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