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W. VOOGT

Proefstation Naaldwijk

Plaatselijk hoge EC niet
nadelig voor produktiv

B

Bij de teelt op steenwol-met bij elke
plant een druppelaar - komen de
wortels van de plant in aanraking
met uiteenlopende EC-waarden.
Dichtbij de druppelaar zijnde
concentraties het laagst en tussen
de potten vaak het hoogst. De vraag
is welke EC-waarde belangrijk is
voor de groei en de kwaliteit. Bij
vleestomaten is geprobeerd een
antwoord op die vraag te vinden.
Hetblijktdatplaatselijkhoge ECwaarden niet nadelig zijn voor de
produktie ; de plant richt zich naar
een EC van ongeveer 2.0à2.5mS.

ij de substraatteelt heeft de plant in
het algemeen te maken met lagere
EC-waarden vlakbij de druppelaar
en hogere midden tussen twee
druppelaars in. Bij vleestomaat werd een
proefuitgevoerdomte kijken welke van de
ze EC-waarden het meest bepalend is voor
de ontwikkeling van de plant.
Er werd gewerkt met een gescheiden wor
telsysteem. 0e planten werden geplaatst
op het midden van twee naast elkaar lig
gende blokken steenwol.
De blokken lagen elk in een aparte goot en
werden daardoor van elkaar gescheiden.
De wortels van de planten groeiden in
beide blokken en in het water van de goot.
Zo beschikte de plant als het ware over
twee wortelstelsels die apart van water en
voeding werden voorzien. In de goten
werden verschillende EC-waarden aange
houden. De behandelingen staan in de
tabel en de verdere gegevens van de
proefopzet in het kader (rechts).

Aan de planten ontstonden twee
wortelstelsels die elk van een aparte
voedingsoplossing werden voorzien

Hoge EC geen invloed op
produktie of kwaliteit
EC-verschillen in de mat
Wiinnop aanleiding zijn tot het
opti i den van vruchten met
goudspikkels

Gedurende de teelt deden zich geen zicht
bare verschillen in de groei of de ontwikke
ling van de planten voor. Uit de gegevens
(tabel) blijkt dat de totale produktie niet
wordt beïnvloed door de hoge of delage EC,
maar dat de EC van 2.5 mS bepalend is. Het
gemiddelde vruchtgewicht is bij de combi
natie 2.5/0.5 iets hoger.
Ook de vruchtkwaliteit wordt nauwelijks
beïnvloed door de hoge EC-waarden. Al
leen de behandeling 2.5/0.5 geeft vruchten
met wat meer goudspikkels en ook bontere
vruchten. Deze vruchten zijn ook minder
lang houdbaar en kleuren minder snel
door.

Wateropname bij hoge EC kleiner
M
wjmKSSmsmM

Uit metingen van het water- en mestverbruik bleek dat bij de combinaties met de
hoge EC-waarden, de wateropname uit de
wortelhelft met de hoge EC sterk afneemt.
Van het totale verbruik per plant wordt uit
de wortelhelft met de EC van 5.0, 7.5 en
10.0 mS respectievelijk 21,16 en 11% van
het water opgenomen. Bij 0.5 mS was de
wateropname gelijk aan die bij een EC van
2.5 mS.
De opname van voeding is moeilijker te
schatten, maar duidelijk is wel dat bij een
4 november 1988
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Ook in deze proef waren de vruchten ge
middeld iets zwaarder bij de combinatie
met een lage EC.

Proefopzet
Op 16 november 1987^weid Dombito
gezaaid en op 18 februari 1988 werden
do planten op twee naast elkaar liggen
de blokken steenwol geplaatst Elk blok
lag afzonderlijk in een goot meteen ei
gen voedingâoplossing, zodat aan de
plant twee wortelstelsels ontstonden
In bet begin werd de HC bij beide blok
ken m lijk Heli(HI(LI'TI./od it de ht «w m h<
ling m heirlr wortelstelsels gelijJunatig
pl.i.ilsvt.iul Vanal eind fehrttari wer
den de 11 -waaiden op lu I rme.ui \<iti
de beb indelingen gi ln.u lir ((ttbrl) IV
Miediniïsiiplossing werd .'je renn ulei rd nu run sin 111' id \ in nil.? \( < 1

tien keer het dagelijkse verbruik. An
lyses, gevolgd dopr aanpassingen v
de voedingsoplössjng, warenixgetm
tigniiud/.ikeli|k omdenndfnlmgevt

toenemende EC de opname van voedingselementen ook sterk toeneemt. Uit de wor
telhelft met de lage EC wordt namelijk wei
nig voeding opgenomen; vrijwel alleen K
en N03.
Aan het einde van de proef bleek dat tussen
de verschillende EC-waarden geen ver
schillen bestonden in de hoeveelheid wor
tels die in beide helften werden gevormd.

Vorig jaar zelfde resultaat

Onder de pot, direct onder de druppelaar, is de
EC vaak veel lager dan tussen de potten in

In 1987 werd een dergelijke proef met ge
scheiden wortelsystemen uitgevoerd bij
tomaat. Bij drie behandelingen hadden
beide wortelstelsels van de planten dezelf
de EC: 0.5, 2.0 of 5.0 mS. Bij twee andere
behandelingen waren de EC-waarden in
beide helften verschillend: 0.5/2.0 en
2.0/5.0 mS.
Het bleek dat de produktie bij de behande
lingen met de combinatie van twee EC-

waarden gelijk was aan de produktie bij de
behandeling met in beide helften 2.0 mS.
Ten aanzien van de kwaliteit van de vruch
ten was de uitkomst min of meer hetzelfde.
Blijkbaar richtten de planten zich het
sterkst op de EC van 2.0 mS en hadden
plaatselijk hoge of lage EC-waarden geen
duidelijke invloed op de produktie of de
kwaliteit.

Resultaten van de proef met gescheiden wortelsystemen bü vleestomaat, 1988
Kei bis

(kg/in2)

\IIII ht
4 1 A H lil

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

0.5
2.5
5.0
7.5
10.0

24.u
23.9
25.2
24.1
23.6

188 g
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178
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1.2
0.8
1.0
1.0
0.8

31
10
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Links

4.4
5.6
5.7
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Percentage van het aantal, 3) Uitstalleven in dagen
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Plaatselijk hoge EC verlagen
niet nodig
De produktie wordt niet duidelijk beïn
vloed door afwijkend hoge of lage ECwaarden plaatselijk in het wortelstelsel
van een plant. Dit komt uit beide proeven
duidelijk naar voren.
De kwaliteit van de vruchten heeft de nei
ging minder goed te worden bij een plaat
selijk lage EC in het wortelmilieu. Dit effect
werd vorig jaar echter niet gevonden.
Uit het hele onderzoek is duidelijk gewor
den dat plaatselijk hoge EC-waarden in het
wortelmilieu niet direct nadelig zijn voor
de produktie. Een hoge EC in de mat kan
zich vooral voordoen bij een sterk toene
mende verdamping in het voorjaar en in de
zomer. Vooral tussen de potten in kunnen
dan heel hoge waarden voorkomen. Ge
zien de resultaten van het onderzoek is het
niet noodzakelijk hierop direct te reageren
methet verhogen van de watergift om meer
uit te spoelen. Dit leidt slechts tot onnodig
verlies van water en meststoffen en is bo
vendien belastend voor het milieu. Zolang
de plant voldoende water krijgt aangebo
den met een EC in de buurt van 2.0à 2.5 mS,
heeft die opgelopen EC in de mat geen na
delige invloed. Het in deze situaties bij
druppelen van een lage EC moet worden
vermeden in verband met de nadelige in
vloed op de vruchtkwaliteit.

Samenvatting
In 1987 en 1988 werden proeven gedaan
met uiteenlopende EC-waarden in het
wortelmilieu bij tomaten geteeld in een
systeem met twee wortelstelsels.
De produktie werd niet beïnvloed door de
verschillende EC-combinaties. De kwali
teit van de vruchten was wat slechter als de
helft van de wortels een lagere EC kreeg.
De wateropname neemt sterk af bij stijgen
de EC-waarden, de voedingsopname
neemt daarentegen sterk toe.
Tomaat richt zich in het wortelmilieu naar
een EC van 2.0 à 2.5 mS. Er is geen reden
om plaatselijk sterk opgelopen waarden in
het wortelmilieu snel te verlagen. Het bij
druppelen van een lage EC kan nadelig
werken op de kwaliteit. •
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Proefstation Naaldwijk
C. BLOK
P. SMULDERS
D. DE VISCH

Grodan, Roermond

Bij komkommer en tomaat is uit
metingen op verschillende
plaatsen in de steenwolmat
gebleken dat de pH onder de pot
aanmerkelijk lager kan zijn dan de
waarde die de tuinder meet. Hoe
moet op deze verschillende
waarden worden gereageerd?

Grote pH-verschillen
in de steenwolmat
Î

n het seizoen 1987/88 is door het
j proefstation in Naaldwijk in samen£|i werking met Grodan in Roermond op
SMS tien bedrijven een onderzoek gedaan
naar het verloop van de zuurgraad op
verschillende plaatsen in de steenwol
mat. Op elk bedrijf werd in vijftig tot hon
derd matten de pH gemeten, zowel onder
de pot als tussen de potten in. De waar
nemingen werden vijf à tien keer ver
spreid over het seizoen gedaan. In april
van dit jaar zijn de metingen op een aan
tal komkommerbedrijven herhaald.

Mengsel geen goed gemiddelde

Onder de pot zitten de meeste wortels. Juist
daar daalt de pH

Het is opvallend dat de pH onder de pot
altijd lager is dan die tussen de potten.
Vooral bij komkommers is het verschil
soms erg groot {figuur 1). Bij de waar
nemingen die dit seizoen zijn gedaan,
was de pH onder de pot gemiddeld .4,8 en
tussen de potten 6,8.
In het onderzoek is ook bekeken welk ef
fect het mengen van monsters heeft. Im
mers, in de praktijk wordt voor een mon
ster meestal voedingsoplossing afkom
stig van verschillende plaatsen in de mat
bij elkaar gedaan. Bij de waarnemingen
van dit seizoen, kwam de zuurgraad van
het mengmonster gemiddeld uit op 6,4.
Ook uit de overige waarnemingen kwam
telkens naar voren dat de pH van het
mengmonster dicht in de buurt ligt van

de hoogste pH.
Het komt er dus op neer dat in een ge
mengd monster de lage waarden die on
der de pot voorkomen niet tot uiting ko
men.

Laag onder de pot
De verklaring voor de lagere pH onder de
pot moet worden gezocht in de voedings
opname d^por de wortels. De plant neemt
voeding ^ in de vorm van negatief gela
den anionen, bijvoorbeeld N03" en S04-~,
en positief geladen kationen, bijvoor
beeld K* en Ca'*. In de plant en ook in de
voedingsoplossing is het totaal aan nega
tieve lading altijd gelijk aan de positieve
lading.
Normaal is de 'opname van kat- en anio
nen ongeveer gelijk. Het kan echter voor
komen dat meer kationen worden opge
nomen dan anionen of omgekeerd. In dat
geval ontstaat in de plant een overschot
aan negatieve of positieve lading en in de
voedingsoplossing een tekort. Om dit ver
schil in lading te compenseren, staan de
wortels in het ene geval H'-ionen en in
het andere geval HC03~-ionen (bicarbonaat) af. Neemt een plant in verhouding
meer kationen op dan daalt de pH in de
omgeving van de wortel doordat H'ionen worden afgescheiden. Bij een ster
ke anionenopname stijgt de pH daarente
gen door de afgifte van HC03~. Gezien de
lagere zuurgraad onder de pot, moet de
kationenopname daar groter zijn dan de
anionenopname.
De verklaring hiervoor is als volgt. Van
,de ionen die met een voedingsoplossing
worden meegegeven, wordt NH4" het
snelst opgenomen. Dit heeft tot gevolg
dat hoe meer NH4* de voedingsoplossing
bevat, des te sneller de pH zal dalen. De
kat- en anionenopname zijn met elkaar
in evenwicht als circa 15% van de stikstof
in de vorm van NH4* wordt gegeven. Bij
hogere doseringen zal de pH in de omge
ving van de wortels dalen. Andersom zal
de waarde stijgen. Via het druppelwater
wordt telkens NH4* toegediend. Dit wordt
min of meer direct opgenomen door de
wortels die zich daar het dichtst bij be
vinden. Daarom zal de pH daar dalen. De
wortels die zich tussen de potten bevin
den, kunnen geen of veel minder NH4
opnemen. Daardoor is de anionenopna9 juni 1989
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Figuur 2. De pH onder de pot,
tussen de potten in en het mengsel

.Figuur 1. pH-verloop gedurende het
seizoen ('88) bij komkommer
(vroege en herfstteelt)
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me daar groter dan de kationenopname,
waardoor de pH stijgt. Bij een stijgende
pH hoopt bicarbonaat zich op.
Samenvattend kan worden gesteld dat de
pH onder de pot lager kan zijn dan tus
sen de potten doordat:
• Het grootste deel van de NH4* door de
wortels onder de pot wordt opgenomen.
• Onder de pot meer wortels zitten, zo
dat daar naar verhouding meer HMonen
worden afgescheiden.
• In het midden van de mat bicarbonaat
kan ophopen door een kleiner H*-aanbod
dan onder de pot.

Bicarbonaat 'verdoezelt'
Bij het mengen van twee monsters met
een verschillende pH gebeurt het volgen
de. De voedingsoplossing onder de pot
bevat bicarbonaat. Als een monster met
bicarbonaat wordt gemengd met een
monster met een lage pH en dus een ho
ge concentratie aan HMonen, dan rea
geert de bicarbonaat met de H+. Hierbij
ontstaan water (H20) en C02. De pH daalt
daardoor nauwelijks [figuur 2). De lage
pH onder de pot wordt dus als het ware
verdoezelt door het bicarbonaat van de
oplossing met de hogere pH.
H'eekblad Groenten en Fruit
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Gedurende de teelt kunnen er perioden
zijn waarin de pH onder de pot laag tot
zeer laag is. Uit onderzoek bij tomaat en
komkommer is gebleken dat een lage pH
in het wortelmilieu - door extra NH4* in
de voedingsoplossing - eerder positieve
dan negatieve gevolgen heeft. Vooral bij
komkommer geeft extra NH4* minder
chlorose en ook een betere vruchtkleur.
Aan de andere kant kunnen bij erg lage
pH-waarden problemen optreden als
mangaanovermaat of wortelverbran
ding. Bovendien kan het problemen ge
ven met de steenwolmat. Bij waarden la
ger dan 4,5 wordt de vezel namelijk aan
getast en kan de mat in elkaar zakken.
Het is daarom aan te raden extreem lage
waarden te vermijden.

Richtlijnen
Meestal nemen tuinders gemengde mon
sters voor het bepalen van de EC en de
zuurgraad. Bij een te hoge pH zal al
gauw extra NH4* worden gedoseerd. Uit
het voorgaande blijkt echter dat de pH
onder de pot al zeer laag kan zijn. Door
de extra NH4 wordt deze daar nog lager.
Om problemen te voorkomen gelden de
volgende richtlijnen.

Voor een goede indruk van de pH in het
wortelmilieu is het beter de pH onder en
tussen de pot apart te meten. Is de pH
onder de pot al aan de lage kant, lager
dan 4,5, wees dan voorzichtig met extra
ammoniumnitraat. Wees er verder op
bedacht dat in perioden waarin extra
kalksalpeter wordt gegeven, ook extra
NH4* wordt meegegeven. Dit geldt niet
voor de vloeibare kalksalpeter. Denk
hierbij ook aan het vol druppelen van de
mat en het startschema. Volg de richtlij
nen in de hiervoor bestemde brochures.

Samenvatting
Bij komkommer en tomaat is de pH in de
steenwolmat onder de pot vaak bedui
dend lager dan tussen de potten in. De
zuurgraad van een mengsel van voe
dingsoplossing uit verschillende plaatsen
in de rilat ligt dicht bij de zuurgraad zoals
die tussen de potten in is. Om een plaat
selijk te lage waarde te voorkomen is het
beter de pH onder de pot en die tussen de
potten in apart te meten. Op die manier
kan bij Jiet nemen van corrigerende
maatregelen, zoals het toedienen van ex
tra NH4, rekening worden gehouden met
de lagere pH onder de pot. •
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\i. DE BRUYiX

oeftuin Breda
VOOGT

Welke EC-waarde voldoet
het best in herfstteelt?

oefstation Naaldwijk

/elke EC-waarde is optimaal voor
e produktie en de kwaliteit van
ardbeien geteeld in emmers met
eensubstraat? Uit onderzoek
leek dat een EC van 0,8 à 1,0 mS
i het veen de beste resultaten
eeft bij een stookteelt. De vraag
i of bij herfstteelten dezelfde
ichtlijnen gelden. De
;roeisnelheid is bij de start van de
weede teelt veel groter, terwijl
iet optreden van kniktrossen ook
vel eens een probleem is.

de laagste EC was de groei het sterkst en
bij de hoogste het minst sterk.
Bij de laagste EC trad veel guttatie op. Bij
de hoogste vrijwel nooit. Bij de behande
ling met de lage EC was het gewas 's och
tends dan ook vaak nat. Guttatie treedt
op als door een sterke worteldruk vocht
de bladeren uit wordt geperst. Hoe hoger
de EC in de omgeving van de wortel, des
te lager de worteldruk en des te minder
kans op guttatie.
Een ander verschijnsel dat zich voor
deed, was bruine randen. Naarmate de
EC hoger was, kwamen meer bruine
bladranden
voor. Ook kniktrossen kwa.N
men voor. Er waren meer kniktrossen
naarmate de EC hoger was.

Hoge EC negatief voor produktie...

N

In tabel 1 staan de resultaten van de ECmetingen en de produktie. Het is duide
lijk dat naarmate de EC van het druppel
water hoger is, ook de EC in het veen toe
neemt. Door de toegepaste verdunning
bij het grondonderzoek liggen de waar
den uiteraard op een lager niveau. In het
drainwater is de EC vrij hoog in vergelij
king met de toegediende EC. Dit duidt er
op dat de planten naar verhouding min
der voeding opnemen dan wordt aange
boden.
Het verband tussen de gemeten ECwaarden in het druppelwater, het veen
en het lekwater, komt goed overeen met
dat uit vorige proeven. Gemiddeld is de

aar de juiste EC-waarde voor een
herfstteelt van aardbeien is in
1988 gezocht in een proef met
drie EC-trappen. De plantdatum
vas 9 augustus. In het druppelwater
verd een EC aangehouden van 1,0; 2,0
in 3,0 mS. Bij de eerste behandeling is
ia 9 september de EC verhoogd naar 1,6
nS. Bij de overige behandelingen bleef
le EC constant. De oogstperiode liep van
>egin oktober tot half december.

juttatie bij lage EC
n tegenstelling tot proeven in de winter
ïn het voorjaar, waren er in deze herfst;eelt grote verschillen in gewasgroei. Bij

EC in het lekwater 3 à 3,5 keer zo hoog
als de EC in het veen (1:1,5 extract). De
EC in het lekwater is 1,5 à 1,8 keer de
waarde die gemiddeld wordt bijgedruppeld. Dit laatste is echter sterk afhanke
lijk van het doorspoelpercentage. Hoe
groter dat is, des te meer de EC van het
lekwater in de buurt van de EC van het
druppelwater ligt.
De produktie^/ordt duidelijk negatief be
ïnvloed door de hoge EC. De hoogste pro
duktie werd gevonden bij het EC-niveau
van 1,0/1,6 mS. Ook het aantal vruchten
per kg, dus het gemiddelde vruchtge
wicht, wordt negatief beïnvloed door de
hoge EC.
In hoeverre de produktiedaling veroor
zaakt is door effecten als meer kniktros
sen en meer bruine bladranden of door
de hogere EC in het wortelmilieu is moei
lijk te zeggen.

...maar positief voor kwaliteit
Van het geoogste produkt zijn de houd
baarheid, het droge stofgehalte en het
suiker- en zuurgehalte bepaald. In tabel
2 zijn de resultaten opgenomen. Een ho
gere EC geeft minder rotte vruchten bij
bewaring. De vruchten zijn dus langer
houdbaar. Bovendien is het zuurgehalte
hoger en ook het droge stofgehalte. Het
suikergehalte wordt niet zo duidelijk be
ïnvloed.
Het lijkt er kortom op dat vruchten ge
teeld bij een hogere EC beter van kwali
teit zijn.

Samenvatting
Tabel I I ( en pioduklie lii| I ( -proel bij lierlsllei-lt aardbeien
Stuks
pet-kg

aaiMH«ai«g
Hfc-Ürüppel1' fe
l,n 1 .(>

2,0
3,0

0,7
1.0
1,7

2,4
:ï.f»

5,1

3,7
3,0
2.5

66,2

69.9
75,8

Tabel 2. Bewaarkwaliteit, weergegeven als % rot na bewaring, suikergehalte,
/iiuigeh.ille en droge stol
EC-druppe!
I O 1 (>
2.0

3,0
30

33F mmmm

12,0

12,9
8,5

ipjjjsi
6.0
5,9

Zuur
(mmol/100 «I
12,2

12,8
13,1

Droge Muf
(%)

6,4
6.7
6,7

Een hoge EC remt in de herfstteelt de ve
getatieve ontwikkeling van aardbeien en
veroorzaakt wat meer kniktrossen en
wat meer necrose aan de bladranden.
Een hogere EC geeft een lagere produk
tie, maar verbetert de kwaliteit. Er moet
dus een compromis worden gezocht.
Uit voorgaande proeven bij stookteelten
bleek dat de beste resultaten worden be
haald bij een EC-waarde in het veen van
circa 0,8 mS (1:1,5 extract). Deze waarde
werd bereikt als met een EC van 1,5 à 2,0
werd bijgedruppeld. De EC in het lekwa
ter was dan ongeveer 3,0. Voor een
herfstteelt hoeven wat dit betreft geen
andere richtlijnen te worden aangehou
den. •
21 juli 1989
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Proefstation Naaldwijk

Veel calcium in vrucht
geeft goudspikkels

D

e kleine, geel-witte stippen, ofwel
goudspikkels, in de vruchtwand
van tomaten, zijn cellen gevuld
met kristalgruis.
Op de Landbouwuniversiteit in Wageningen is definitief vastgesteld dat de
kristallen bestaan uit calciumoxalaat
met een of twee gebonden watermole
culen.
Er zijn al kristallen aangetoond in
vruchtjes van 2 cm.
De kristallen kunnen naaldvormig zijn of
de vorm van een prisma hebben. Vooral
de naaldvormige kunnen de tomaat tij
dens het oogsten en sorteren inwendig
beschadigen. Tomaten met veel goud
spikkels blijken dan ook twee dagen kor
ter houdbaar te zijn dan vruchten met
weinig goudspikkels. Bovendien zien ze
er lelijk uit, zeker in combinatie met
zweischeurtjes.

De goudspikkels in de vruchtwand zijn
cellen gevuld met kristallen van
calciumoxalaat. Ze maken de tomaten
minder goed houdbaar en geven de vrucht
een lelijk uiterlijk

Luchtvochtigheid en
K/Ca-verhouding
Het afgelopen voorjaar is op het proefsts
tion in Naaldwijk gekeken naar het effet
van de luchtvochtigheid en de bemestin
op het optreden van goudspikkels. I
verschillende afdelingen werden overda
luchtvochtigheden gerealiseerd van ge
middeld 59 tot 79%. 's Nachts was de r
gemiddeld 65 tot 86%. Verder werde
vier K/Ca-verhoudingen gerealiseerc
4,6; 1,7; 0,7 en 0,2. Bij elke oogst werde
de vruchten beoordeeld op de aanwezig
heid van goudspikkels. Naarmate d
nacht- en etmaalluchtvochtigheid toene

T O M A A T

H
Terwijl goudspikkels juist ontstaan door
een teveel aan calcium in de vrucht,
ontstaat neusrot juist door een gebrek aan
dit element. Hou daar bij eventuele
maatregelen rekening mee

men, was de aantasting erger. Een con
stant hoge rv overdag en 's nachts gaf
dan ook de meeste goudspikkels. Uit me
tingen van de verdamping bleek dat er
een relatie is tussen de verdamping en
het ontstaan van goudspikkels. Minder
verdamping betekende meer vruchten
met goudspikkels. Uiteraard hangt deze
relatie samen met de luchtvochtigheid.
Bij een hoge luchtvochtigheid trad weinig
verdamping op. Ook de voeding had in
vloed. Een hogere calciumconcentratie in
het wortelmilieu deed het aantal vruch
ten met goudspikkels toenemen. Bij de
laagste K/Ca-verhouding - dat betekent
veel calcium en weinig kalium - was het
aantal vruchten met goudspikkels (79%)
procentueel gezien driemaal zo hoog als
bij de hoogste (25%).

Calciumopname en transport
Goudspikkels bestaan zoals vermeld uit
neerslagen van calciumoxalaat. Alle om
standigheden die calciumtransport naar
de vrucht bevorderen geven aanleiding
tot het ontstaan van deze neerslagen.
Calcium wordt voornamelijk via de worteldruk naar de vrucht gebracht. Zowel
bij een hoog calciumniveau in de voeding
als bij een hoge rv kan er veel calcium in
de vrucht terechtkomen. Bij een lage rv is
de verdamping groot en gaat er veel cal
cium met de waterstroom mee naar de
bladeren en nauwelijks naar de vruch
ten. Dan zullen dus minder snel calciumoxalaatkristallen ontstaan. Bij een hoge
rv geldt het omgekeerde. De verdamping
is klein. De worteldruk blijft absoluut ge
zien gelijk, maar wordt relatief belangrij
ker. Hierdoor wordt calcium naar de
vrucht getransporteerd. Bij een lage
K/Ca-verhouding kan de plant makkelijk
calcium opnemen en komt er dus meer
van dit element in de vruchten. Ook dan
kan meer calcium neerslaan. De tegen
hangervan goudspikkels is neusrot. Deze
afwijking wordt juist veroorzaakt door
een gebrek aan calcium in de vrucht. In
de hiervoor beschreven proef trad zeer
weinig neusrot op. Zelfs bij de hoogste
K/Ca-verhouding was het gewichtsper
centage aan vruchten met neusrot klei
ner dan 1%. Gezien de kans op neusrot
zal men toch voorzichtig moeten zijn met
erg hoge K/Ca-verhoudingen.
Weekblad Groenten en Fruit

Andere onderzoekresultaten
In andere onderzoeken bleken tussen
rassen duidelijke verschillen in gevoelig
heid voor goudspikkels te bestaan. Groeikrachtige rassen, zoals Criterium, geven
meer problemen. Dit geldt ook voor
geënte tomaten. Waarschijnlijk heeft dit
te maken met een sterk wortelstelsel dat
makkelijker calcium opneemt en naar de
vruchten transporteert.
De aantasting van goudspikkels werd in
de proeven verkleind door een hoge EC,
een hoog magnesiumgehalte en een laag
fosfaatgehalte in de voeding.
Bij de teelt in grond komt het verschijnsel
meer voor dan bij de teelt op steenwol.
Uit grondmonsters bleek dat het calciumgehalte, in tegenstelling tot het kaliumgehalte, in de tweede steek vaak vrij hoog
is. De kans op goudspikkels bij een teelt
in grond zal verminderen als voor de

1 december 1989

teelt vooral de kalimeststof zo diep moge
lijk wordt ingewerkt.
Uit de literatuur is bekend dat nitraat de
vorming van Oxalaten stimuleert. Wees
daarom voorzichting met het gebruik van
nitraathoudende meststoffen.

Samenvatting
De houdbaarheid van tomaten met goud
spikkels valt vaak tegen. Deze tomaten
bevatten scherpe kristallen van calcium
oxalaat. Een lage rv vermindert het pro
bleem, evenals een hoge K/Ca-verhouding in de voeding. Er komen ook minder
goudspikkels voor bij een hoge EC en bij
een hoog magnesiumgehalte of een laag
fosfaatgehalte in het wortelmilieu. Het te
len van erg groeikrachtige rassen of
geënte tomaten vergroot de kans op goud
spikkels. Door maatregelen te nemen die
goudspikkels tegengaan, kunnen neusrotproblemen worden opgeroepen. •
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Calciumverdeling in de plant

Aanvoer via houtvaten,
niet door zeefvaten
Het element calcium is nodig
voor de opbouw van celwanden
en membranen. De
calciumvoorziening van
bepaalde plantedelen kan tekort
schieten. Een verhoogd
calciumaanbod in het
wortelmilieu helpt soms
onvoldoende. Dit hangt samen
met het transport van calcium in
de plant. Calcium wordt
vervoerd via de houtvaten en niet
via het äap in de zeefvaten.
Vruchten worden hoofdzakelijk
gevoed door dit calciumloze
zeefvatsap.

alcium speelt een belangrijke
rol bij de produktie en kwaliteit
van tuinbouwprodukten. Met
het opvoeren van de produktie
is het belang steeds groter geworden. De
produktie kan met allerlei maatregelen,
zoals hogere temperatuur, betere rassen
en optimale voedingsstoffenvoorziening,
worden verhoogd. De Ca-voorziening kan
dan in het minimum komen.
Hogere Ca-concentraties in het wortel
milieu helpen soms onvoldoende. Dit
hangt samen met de manier waarop Ca
in de plant wordt getransporteerd en ver
deeld over de verschillende plantedelen.
Vorig jaar is een proef gedaan met to
maat, waarbij onder andere naar de Caverdeling is gekeken. In de proef werden
verschillende luchtvochtigheden in het
gewas en diverse Ca-niveaus in het wor
telmilieu aangehouden.

Transportsysteem
In de plant komen twee transportsyste
men voor: de houtvaten en de zeefvaten
(figuur). De houtvaten transporteren wa
ter en voedingsstoffen van de wortel naar
de bovengrondse delen. In deze vaten is
Doordat vruchten weinig verdampen
worden ze slecht van calcium voorzien

Transportsysteem in de plant. De
houtvaten vervoeren water en
voedingsstoffen naar het blad en de
zeefvaten vervoeren suikers naar de
vrucht (sterk vereenvoudigd)

de Ca-concentratie 0,5 tot 7 mmol per li
ter, afhankelijk van de omstandigheden.
Het tweede transportsysteem is het zeefvatenstelsel. De zeefvaten vervoeren, in
sterk geconcentreerde vorm, suikers en
andere stoffen van het blad naar de rest
van de plant, onder andere de vrucht. De
Ca-concentratie in zeefvatsap is vrijwel
nul. Dit heeft grote consequenties voor
die plantedelen, die veel zeefvatsap krij
gen toegevoerd.

Verdamping bladeren
In de eerder genoemde proef bleek de
verdamping van het blad, veroorzaakt
door verschil in luchtvochtigheid, een
zeer grote invloed te hebben op het Cagehalte in het blad (tabel 1). Bij een lage
verdamping van het blad was de Ca-con
centratie in het blad veel lager dan bij ho-
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Tabel 1.Calciumgehalte (mmol/l) in perssap van tomatenblad en de mate van catciumgetorek in het blad (0 - geen gebrek, ,'l - /ver ernstig gebrek) bij verschillende Ca-gehalten
in het wortclmilicu en weinig of \ oei \enlampmg

—BH—
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wörtelmilieu.
mÊÊÊÊËKimMÈIÈÈ

Zeefvatsap en houtvatsap
'
12
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5,5
8,2

v

19 b
21,2
50,7

Tabel 2 De opgenomen hoeveelheid culcium (nttnol/plant) door verschillende
plantedelen gedurendede proef
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2,0
1,3
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Tabel 3. Invloed van het knikken van de
ti osstecl op hetCa gehalte (mmol'kg dro
ge stof) van de vrucht
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ge verdamping. De calcium-concentratie
in het wortelmilieu had ook effect, maar
bij de hoogste concentraties, samen met
lage verdamping, was het Ca-gehalte in
het blad toch nog lager dan bij hoge ver
damping.
Bij lage verdamping kwam ernstig Cagebrek in het blad voor, zelfs bij hoge Caniveaus in het wortelmilieu. De verdam
ping van het blad was dus een sterk be
palende factor bij de toevoer van Ca van
uit de wortels naar het blad. Dit hangt
samen met het feit dat vochtverlies door
de bladeren wordt aangevuld met toevoer
van houtvatsap uit de wortels. Omdat in
houtvatsap het calciumgehalte hoog is,
stroomt bij verdamping veel Ca naar het
blad. Hoeveel dit was, werd in de proef
ook bijgehouden. Dit staat in tabel 2. Het
blad nam zeer veel Ca op. Als het een
maal in het blad zit, wordt het niet meer
getransporteerd naar andere plantede
len.

Verdamping vruchten
Vruchten verdampen zeer weinig. Zo
doende stroomt er weinig houtvatsap
naar toe en wordt er ook weinig Ca naar
de vruchten getransporteerd. Dit blijkt
ook duidelijk uit de gegevens in tabel 2.
Als de toevoer te gering wordt, treedt calciumgebrek op in de vruchten (neusrot).
In proeven zijn ook tomatentrossen ingehuld in een plastic zakje. De verdamping
wordt dan nul, evenals de toevoer door de
houtvaten. Het gevolg is een enorm CaWeekblad Groentenen Fruit

0
0
0

38
16

Geknikte
43
23
19

gebrek. De vruchtsteel en ook de kelkbla
deren (het kroontje) verdampen iets meer
dan de vrucht. Met deze verdamping
stroomt toch nog wat Ca-houdend hout
vatsap door de vruchtsteel. De Ca kan
wat later heel langzaam nog aan de
vrucht worden doorgegeven. Wanneer
vruchten te veel direct door de zon wor
den bestraald, neemt de verdamping en
daardoor ook de houtvatentoevoer, met
daarin calcium, naar de vrucht toe. Het
Ca-gehalte kan dan plaatselijk te hoog
worden en Ca kan dan neerslaan in de
vorm van calciumoxalaat (goudspikkels).

Concurrentie
De verdeling van het Ca-houdend hout
vatsap tussen blad en vrucht is zodanig,
dat de vrucht altijd veel minder krijgt
dan het blad. Nu heeft de vrucht ook niet
veel nodig, maar toch kan er soms te wei
nig houtvatsap naar de vrucht stromen.
Dit komt voor als het blad veel houtvat
sap wegzuigt, dus bij hoge verdamping.
Daarentegen wordt bij zeer lage verdam
ping van het blad weinig houtvatsap
weggezogen en is er meer beschikbaar
voor de vrucht. Als de bladverdamping
erg laag wordt, bijvoorbeeld 's nachts,
dan ontstaat er in het houtvatenstelsel
een positieve waterdruk, kortweg worteldruk genoemd. Het zoutbevattende hout
vatsap trekt dan water van buitenaf uit
het wortelmilieu aan. Door deze druk
stroomt houtvatensap met calcium naar
alle uiteinden van de plant, dus ook naar
de vruchten.
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De zeefvaten transporteren geen cal
cium. Groeiende plantedelen worden nor
maal gevoed door zowel zeefvaten als
houtvaten. De verhouding tussen deze
twee bepaalt wat uiteindelijk het Ca-ge
halte wordt van het betreffende plantedeel. Is de toevoer van zeefvatsap groot
ten opzichte van houtvatsap dan wordt
het Ca-gehalte laag. Zo wordt bijvoor
beeld bij veel bladmassa veel zeefvatsap
aangemaakt. Er wordt dan ook veel naar
de vruchten gestuwd en het Ca-gehalte
in de vruchten wordt laag. Als er maar
weinig vruchten aan een plant hangen,
krijgen deze vruchten per stuk veel zeef
vatsap aangevoerd. De hoeveelheid
wordt immers over weinig vruchten ver
deeld. Het gevolg is ook een laag Ca-ge
halte in de vruchten. In de eerder ge
noemde proef bleek ook nog een effect
van kniktrossen. Bij de gezonde trossteel
was het Ca-gehalte in de vrucht lager
dan bij de geknikte trossteel. Bij een ge
zonde trossteel stroomt meer zeefvatsap
naar de vrucht dan bij een geknikte tros
steel. In dit sap zit geen calcium. Het ge
volg is dus een lager Ca-gehalte (tabel 3).

Samenvatting
In een proef met tomaat werd de Ca-verdeling over verschillende plantedelen
nagegaan. Bij veel verdamping werd de
Ca-concentratie in het blad hoog als ge
volg van veel aanvoer van Ca-houdend
houtvatsap. Daarentegen was bij weinig
verdamping de Ca-aanvoer zó laag, dat
ernstig Ca-gebrek in het blad ontstond.
Dit kon niet worden tegengegaan met
een hoog Ca-gehalte in het wortelmilieu.
Als de verdamping van het blad stijgt,
stroomt zoveel houtvatsap naar het blad,
dat er weinig beschikbaar is voor de
vruchten. Het gevolg is weinig calcium in
de vrucht en dus een grotere kans op
neusrot.
Vruchten worden hoofdzakelijk gevoed
door calciumioos zeefvatsap. Zodoende
wordt de Ca-concentratie in vruchten
laag.
Hoe meer zeefvatsap er naar de vrucht
stroomt hoe lager het gehalte wordt. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als bij een grote
bladmassa veel zeefvatsap wordt ver
deeld over een klein aantal vruchten.®
33
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Kort blad door
ophoping assimilaten
's Zomers kunnen bij tomatenplanten afwijkingen
optreden die bekend zijn onder de benaming 'kort
blad'. Behalve de korte bladstelen, waaraan dit
verschijnsel zijn naam ontleent, kenmerkt deze
afwijking zich door dikke, zware stengels en
bladstelen. De oorzaak blijkt een ophoping van
assimilaten te zijn.

H

et verschijnsel 'kort blad' bij tomaten
kwam in 1990 voor in een proef met
luchtvochtigheid, calcium en fosfaat. De
lucht werd wel of niet bevochtigd, het calciumgehalte was 4 en 11 mmol per liter
en het fosfaatgehalte was 0,3; 1,7 en 4,2
mmol per liter.
In enkele behandelingen vertoonden
de planten in juni en juli kort blad. Zij
vormden onvoldoende goede vruchten en
hadden een slecht groeiende kop. Ook
waren hun bladstelen en stengels dikker
en zwaarder dan normaal. Verder krul
den de bladeren aan de randen naar bin
nen en ontstonden er veel korte, wortel
achtige groeipunten op de stengel. In en
kele gevallen kwamen er bovendien die
ven op de bladeren.
De groei-afwijking worclt dus gekarakteC. DE KREIJ
Cees de Kreij is onderzoeker bij de afdeling
Plantevoeding en Wortelmedia van het Proef
station voor Tuinbouw onder Glas in Naald
wijk.

:

Figuur 1. Relatie tussen caiciumgehalte in jong blad en de hoeveelheid zetmeel in de bladschijf.

0.7 -

V

Calciumtekort
Tomatenplanten met kort blad vor
men onvoldoende vruchten en een
slecht gloeiende kop.
Onvoldoende calcium is een van de
oorzaken van kort blad. Dit tekort
wordt veroorzaakt door voeding met
een laag calcium- en fo.sfaatniveau.
Naast het besproken ealciumgehrek
kunnen ook andere belemmeringen
van een goede en snelle ontwikke
ling van jonge bladeren, stengels en
vruchten kort blad veroorzaken.
riseerd door relatief korte bladeren,
maar dit is geen makkelijk hanteerbare
maat. Bovendien is de bladlengte lastig
te bepalen omdat de bladeren nogal krul
len. Een nauwkeuriger maat is het ge
wicht van een bladsteel en/of de stengel.
Bij de afwijkende planten is zowel het
vers- als het drooggewicht van de blad
Figuur 2. Relatie tussen de hoeveelheid neusrot en het drooggewicht van
de stengel.
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steel en de stengel hoger dan bij de nor
male planten. Aangezien het hier om ver
wante metingen gaat, werd in de proef
alleen het drooggewicht gebruikt, uitge
drukt in gram per meter stengel. De re
sultaten zijn te vinden in de tabel.
De calcium- en fosfaatbehandelingen
hadden een duidelijke invloed op de

Dikke, zware stengels
en stelen
kenmerken 'kort blad9

I

groei-afwijking. Planten die weinig calci
um en fosfaat kregen (laag Ca en laag P),
vertoonden de sterkste afwijking, vooral
in een droog klimaat. Dit blijkt uit het re
latief hoge stengelgewicht van deze plan
ten, die zich verder ook onderscheidden
van de andere behandelingen door een
lager calciumgehalte in het blad. De lage
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 16 - 17 april 1992

concentratie fosfaat in de voeding was
hiervan de oorzaak.
Weinig fosfaat leidt namelijk tot een
lagere calciumopname. Verder werden bij
deze planten veel neusrot en hoge zetmeelgehalten waargenomen.
In de proef zijn twee verbanden tussen
kenmerken van kort blad duidelijk naar
voren gekomen. Op de eerste plaats gaan

lage calciumniveaus samen met grote
voorraden zetmeel in het blad. Ten twee
de houdt de hoeveelheid neusrot verband
met de hoogte van het stengelgewicht.
Hoe meer neusrot, des te hoger het sten
gelgewicht en des te meer kort blad.

Oorzaken
Hoe is het optreden van kort blad nu te

Drooggewicht van de stengel (gram per m stengel), bij vochtig en droog klimaat, bij 4 en 11
mmol calcium per I en bij 0,3 (laag); 1,7 (midden) eri 4,2 (hoog) mmol fosfaat per I in de recirculerende voedingsoplossing.
Klimaat

Drooggewicht stengel, g/m

Ca

P laag

P midden

P hoog

vochtig
vochtig

iaag
hoog

34
24

26
20

23
21

droog
droog

laag
hoog

59
29

26
23

26
21
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verklaren? Door onvoldoende calciumvoorziening van de plant, door weinig
calciumvoeding of door weinig fosfaat,
ontstaat neusrot. Maar ook gewone
groeipunten ontwikkelen zich dan niet
normaal. De door de plant geproduceerde
assimilaten kunnen onvoldoende naar de
kop worden afgevoerd en verzamelen
zich elders in de plant in de vorm van zet
meel, onder andere in bladstelen en sten
gels. Die worden daardoor zwaarder en
dikker; de stengels krijgen veel (wortelvormige) uitlopers en er ontstaan dieven
op de bladstélen.
De oorzaak van kort blad was in de
proef de onvoldoende calciumvoorziening
van jonge groeipunten en vruchten, maar
waarschijnlijk kan iedere andere belem
mering van een goede en snelle vorming
van jonge bladeren, stengels en vruchten
deze groei-afwijking veroorzaken.
•
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Luchtbevochtiging
is zinloos

hoger dan 1,6 gram per m3. Aangezien
toen geen positieve, maar zelfs negatieve
effecten werden gevonden, werd het jaar
daarop minder intensief bevochtigd en
wel als aan de volgende drie voorwaar
den werd voldaan: vochtdeficit groter
dan 6,6 gram per m3, kasluchttemperatuur hoger dan 24°C, lichtintensiteit bui
ten hoger dan 500 W per m2.

Produktie en kwaliteit

Op hete zomerse dagen kan 's middags het
vochtdeficit sterk oplopen. Dit kan negatieve
effecten hebben op de produktie en de kwaliteit
van paprika. In twee proeven is nagegaan of
luchtbevochtiging dit kan voorkomen.
Het blijkt niet zo te zijn.

E

en zeer groot vochtdeficit, dat wel voor
kan komen onder extreem zomerse
omstandigheden, kan negatieve gevolgen
hebben. Bijvoorbeeld meer neusrot. Bij
een groot vochtdeficit neemt de verdam
ping van de bladeren enorm toe, waar
door die zeer veel voeding naar zich toe
trekken. De vruchten krijgen daardoor te
weinig calcium.
Een ander negatief effect is vochtver
lies in de plant door te veel verdamping:
de huidmondjes gaan dicht en de produk
tie daalt.
Tenslotte kan een algehele verminde
ring van de kwaliteit door zwelscheuren,
zilvervlekken en een kortere houdbaar
heid een probleem zijn.

Bevochtigingssysteem
Het proefstation in Naaldwijk heeft in
1991 en 1992 bij paprika (Mazurka) be
keken of luchtbevochtiging problemen

Bevochtigen leidde
niet tot een verschil in
produktie

I

Geen positief effect

j

LuihtbLvof bilging \ oorkomt dc
problemen v&n een zeer groo|
vochtdefjçït "n dezómer niet
|
B j te mténsieve bevochtiging kol
men meer zwelscheuren en vieze
wuchten \our

In de eerste proef was met bevochtiging
de verdamping van het gewas 11% min
der dan zonder bevochtiging. In dat jaar
raakte de luchtbevochtiging enkele da
gen defect. Toevallig ook tijdens een zeer
zonnige dag. Planten die gewend waren
aan de bevochtiging kregen toen slap
blad. Het leek er op dat ze zich niet snel
genoeg konden aanpassen toen de lucht
bevochtiging wegviel. Planten uit de con
trole gingen niet slap. In de tweede proef
was de gewasverdamping met en zonder
luchtbevochtiging gelijk.
In geen van beide proeven werden ver
schillen gevonden in produktie en hoe
veelheid neusrot, net zo min als in houd
baarheid, zilvervlekken en stevigheid. In
de eerste proef had echter bij luchtbe
vochtiging 25% van de vruchten zweischeuren, terwijl dat in de controle 10%
was.

Ziekten
voordeel, maar een nadeel van dit sys
teem was de zeer grote luchtbehoefte.
Geprobeerd werd de luchttempera
tuur in de afdeling met en zonder lucht
bevochtiging gelijk te houden. Toch was
met luchtbevochtiging de luchttempera
tuur op zomerse dagen 's middags 1 à
1,5°C lager.
In het eerste jaar werd zeer intensief
bevochtigd, namelijk bij een vochtdeficit
Het verspuiten van lucht met water geeft een zeer
fijne druppel, die het gewas niet nat maakt

In 1991 was er constant een grote trips
aantasting, die onvoldoende door Amblyseius cucumeris werd onderdrukt. De in
druk bestond dat er geen verschil was
tussen wel of geen luchtbevochtiging.
In datzelfde jaar waren de vruchten
van de vochtige afdeling erg vies. De kelk
liet los van het vruchtvlees (opstaande
kelk) en in deze holte leefden springstaarten, trips, schimmels en dergelijke.
In beide jaren was er een zware aan
tasting door springstaarten, die zich
vooral tussen kelk en vruchtvlees bevon
den. Bij het vochtige klimaat was dit er
ger dan in de controle.
•

kan voorkomen. In een kas waren op cir
ca 3 m hoogte verstuivers geplaatst
(1 per 15 m2 kasoppervlak). Het vochtde
ficit werd iedere minuut bepaald en bo
ven een bepaalde waarde werden de ver
stuivers ingeschakeld. Onder een druk
van 6 atmosfeer werd lucht verspoten,
terwijl tegelijkertijd leidingwater werd
meegezogen. De druppels waren zo fijn
dat het gewas droog bleef. Dat was een

C. DE KREIJ en A. HUYS
Kees de Kreij is onderzoeker en André Huys is
onderzoekassistent bij het PTG in Naaldwijk
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 1- 8 januari 1993
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ONDERZOEK

- recirculatie

Enquête wijst op
wortelafsterving
Telers die recirculeren zouden meer problemen
hebben dan degenen met vrije drainage. Zo leek
het in ieder geval vorig jaar. Het proefstation
stortte zich onmiddellijk op het vinden van de
oorzaken. Het is immers toch de bedoeling dat alle
telers het drainwater gaan hergebruiken.
Er volgde een enquête.

V

orig jaar had een aantal tomatentelers
die het drainwater hergebruiken pro
blemen tijdens de teelt. Mede op verzoek
van de NTS heeft het proefstation daar
om besloten direct onderzoek te doen
naar de mogelijke oorzaak.
Allereerst is een enquête gehouden om
een indruk te krijgen van de aard en de
omvang van de problemen. In totaal
stuurden 86 bedrijven gegevens op. Bij de
verwerking daarvan is geen onderscheid
gemaakt tussen rond-, vlees- of tussentype.
De telers is onder andere gevraagd of
ze problemen hadden in de teelt en zo ja
welke. Daarnaast werd gevraagd wan
neer de problemen zich voordeden en of
er verband bestond met het recirculeren.
Verder zijn vragen gesteld over het teelt
systeem, de ontsmetting, de watersoort,
het voorkomen van (wortel-)ziekten en
dergelijke.

Problemen
Uit de enquête komt naar voren dat een
groot gedeelte van de telers geen noe
menswaardige problemen heeft gehad
met recirculatie. Veertig procent van de
geenquêteerden zegt wel nadelige ver
schijnselen te hebben gezien.
De aangedragen problemen kwamen
verspreid over het jaar voor. Sommigen
hadden vanaf april/mei problemen met

W. VOOGT, J. KIPP en
E. VAN ANTWERPEN
Wim Voogt en Jop Kipp zijn onderzoekers bij
het PTG in Naaldwijk. Edwin van Antwerpen
is stagiair van de HAS in Delft

20

Nog geen duidelijkheid
• De enquête geeft aan dat de meeste
telers die recirculeren geen proble
men hebben.
• De telers noemden zowel boven
grondse als ondergrondse manke
menten.
• Bij wortelafsterving gaat de be
schuldigende vinger vaak in de
richting van Pythium.
• Al met al is er nog geen duidelijk
verband tussen de problemen en re
circulatie.
de wortelontwikkeling. Anderen noem
den juli/augustus als de probleemperiode
waarbij vaak een samenhang met het
weer genoemd werd. Verder hadden en
kelen in september of het najaar last.
Een aantal telers gaf duidelijk aan dat
de problemen over gingen toen gestopt
werd met recirculeren en dat ze terug
kwamen op het moment dat weer begon
nen werd met hergebruik.

Uiteenlopend
De omschrijving van de problemen liep
nogal uiteen. Een groep telers legde meer
nadruk op de verschijnselen in het wor
telmilieu, anderen hadden vooral proble
men met de gewasgroei. Verder werden
zowel boven- als ondergrondse proble
men genoemd en ook met elkaar in ver
band gebracht. Het één zal sterk verband
houden met het ander.
De problemen in het wortelmilieu om
vatten een slechte wortelontwikkeling of
wortelafsterving. Vaak werden deze pro

blemen in één adem genoemd met Pythi
um.
Als bovengrondse problemen werden
genoemd een slechte groei, te fijne vruch
ten, kort blad, gevlekte koppen of te fijne
vruchten, groeistagnatie en slap gaan
van het gewas. Sommigen noemden ook
een sterke neusrotaantasting of veel Bot
rytis. Deze zijn niet bij de probleemgeval
len gerekend, omdat ze hoogstwaar-

I

Pythium werd vaker als
boosdoener aangewézen
dan aangetoond

schijnlijk geen gevolg zijn van het recir
culeren.
Een teler zag nadrukkelijk een te lage
chlorideconcentratie als oorzaak van de
problemen. Sinds hij extra chloride toe
diende waren de problemen over.
Algemeen kan worden gesteld dat de
enquête omschrijvingen van problemen
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 15 - 16 april ]993
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Samenvatting resultaten van de enquête naar
problemen met recirculatie bij tomaat. Weer
gegeven is het percentage van de bedrijven
behorend bij het aangegeven onderwerp
Categorie
Pro
blemen
Aantal bedrijven

Geen
pro
blemen

40

60

70
30

n.v.t.
n.v.t.

53
32
15
60
40

48
25
25
77
23

68

12

78
9
13

83

Onderwerp
Aard van het probleem
- Ziekten/wortelontwikkeling
- Bovengrondse ontwikkeling
Soort mat
-1-jarig
- Meerjarig 1e jaar
2e jaar of langer
- Indien meerjarig, gestoomd ja
- Indien meerjarig, gestoomd nee
Ziekten
- Aanwezig
- Indien aanwezig:
Pythium
Colletotrichum
Humicola fuscoatra
Overigen

-

-

17

Ontsmetting aanwezig

21

52

Periode recirculeren
- Continu
• Lozing 4 weken

29
53

60
25

De wortelgroei baarde sommige telers zorgen
(Foto: PTG)

Als bovengronds probleem werd onder andere
slap gaan genoemd

opleverde die niet specifiek zijn voor teel
ten in recirculatie, omdat ze ook bij teel
ten met vrije drainage voorkomen. Ach
teraf bezien hadden ook telers met vrije
drainage in de enquête betrokken moe
ten worden, zodat een duidelijker beeld
was ontstaan.

Veel voorkomend
Gezien de vele meldingen van wortelaf
sterving lijkt dit een veel voorkomend
probleem te zijn. De vraag is wat hierbij
de betekenis is van de vele meldingen
van Pythium.
Allereerst moet de vraag gesteld wor
den of er echt sprake van Pythium was.
Slechts in enkele gevallen is er namelijk
een echte diagnose vastgesteld. Er zou
den daarom ook andere ziekten in het
spel kunnen zijn. Daarnaast is Pythium
een zwakteparasiet. De schimmel veroor
zaakt daarom meestal geen dode wortels,
maar is slechts een begeleidend ver
schijnsel bij wortelafsterving .
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 15- 1Ü april 199.3

Een van de zaken die de enquête wel
duidelijk naar voren brengt, is dat veel
telers in de categorie 'problemen' het
drainwater niet ontsmetten. Dat zij niet
ontsmetten wil echter niet zeggen dan ze
zeker problemen krijgen. Daarvoor zijn
er in de categorie 'geen problemen' te veel
telers die niet ontsmetten. Daarnaast wa
ren er bedrijven die wel ontsmetten en
waar toch wortelafsterving optrad.
Mogelijk dat de lopende en nieuwe on
derzoeken de oorzaken van wortelafster
ving aan het licht kunnen brengen. Zo
zijn enkele proeven opgestart waarin
drainwater wordt gebruikt van een be
drijf waar in 1992 ernstige problemen
waren. Gekeken wordt naar de effecten
op de groei.
•
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Blad lijdt van storing in
waterhuishouding
Gewoon rand, droogrand en glazigheid zijn
voorbeelden vanfysiogene afwijkingen.
Ze ontstaan door een storing in de
waterhuishouding. Een niet optimale
luchtvochtigheid kan mede oorzaak zijn van deze
misvormingen aan bladeren.

F

ysiogene afwijkingen zijn bijna nooit
enkel en alleen te wijten aan een te
hoge of te lage luchtvochtigheid. Er zijn
veel meer factoren die de waterhuishou
ding van de plant beïnvloeden. Een paar
belangrijke factoren zijn de EC in het
wortelmilieu, blad- en luchttemperatuur,
groeisnelheid, raseigenschappen, het
verleden van de plant of de gevoeligheid
voor een verandering in de groei-omstandigheden. Vrijwel altijd is het een combi
natie van factoren die de afwijking ver
oorzaakt. De verschillende factoren kun
nen elkaar versterken, maar ook tegen
werken.
De waterhuishouding heeft grote in
vloed op de opname en de verdeling van
calcium in de plant. Vandaar dat fysioge
ne afwijkingen vaak samengaan met een
afwijkende calciumopname en calciumverdeling.

Te hoge luchtvochtigheid
Veel bladafwijkingen vinden hun oorzaak
in een te hoge luchtvochtigheid
Glazigheid in sla. Bij glazigheid in sla
is het blad plaatselijk verzadigd met wa-

I

Glazigheid en rand treden
op bij verschillende
luchtvochtigheden

ter, vooral aan de rand. Kenmerkend
^oor glazigheid is dat de plekken zijn be
grensd door de nerven. De plekken zijn
lichter groen dan de rest van het blad en
jnigszins 'doorzichtig'; ze hebben een gladg uiterlijk. Glazigheid komt voor van
november tot en met februari. Als de ver
damping toeneemt, kan het symptoom na
jnkele uren verdwijnen. Is het op een be
paalde plaats langdurig aanwezig, dan
sterft het weefsel tenslotte af.

PTG NAALDWIJK

Afwijkingen aan bladeren
' Fysiogene afwijkingen aan blade
ren hangen samen met de water- en
calciumvóorziening.
> Glazigheid ontstaat door hoge worteldruk eii lage verdamping.
Bladrandjes bij tomaat en bolblad
bij komkommer komen voor bij
hoge luchtvochtigheid.
1 Een lage luchtvochtigheid remt de
calciumaanvoer naar het hart van
de plant bij sla, andijvie en Chinese
kool, zodat gewoon rand kan ont
staan.

Glazigheid treedt op als de wateropna
me groter is dan de verdamping. Daar
door wordt celvocht uit de cellen in de in
tercellulaire ruimten geperst. Een grote
wateropname ontstaat onder andere door
een lage EC en een hoge temperatuur in
het wortelmilieu. Een lage verdamping
kan ontstaan door een grote uitstraling
tijdens een heldere nacht. Hierdoor daalt
de bladtemperatuur, waardoor de ver
damping afneemt of zelfs negatief wordt.
Dat wil zeggen dat condensatie optreedt.
Als de heldere nacht wordt gevolgd door
een sombere dag, is de verdamping ook
overdag gering. Een hoge luchtvochtig
heid bevordert glazigheid omdat het de
verdamping vermindert. Glazigheid kan
worden tegengegaan door met name
's nachts de verdamping te stimuleren
en/of de wateropname te verminderen.
Met stoken en luchten wordt de verdam
ping gestimuleerd, door het verhogen
van de EC in het wortelmilieu wordt de
wateropname vermindert.
Ook bij andijvie, kool en komkommer

kan glazigheid optreden. Bij komkommer
echter alleen bij een lage EC in het wor
telmilieu.
Nerfrand in sla. Jonge bladeren of
bladeren die de krop omsluiten, krijgen
aan de buitenrand soms zwarte nerven.
Dit wordt nerfrand genoemd. Vanuit de
nerven wordt vocht uit de cellen gedrukt.
De aantasting treedt vaak op na een pe
riode van vochtig en donker weer. De oor
zaak van nerfrand is hetzelfde als die
van glazigheid.
Bladrandjes bij tomaat zijn 'witach
tige' randjes aan het uiteinde en de pun
ten van het blad. Het symptoom komt
voor in februari en maart aan bladeren
van jonge tot middelmatige leeftijd; dus
niet bij de allerjongste, maar ook niet bij
de oudste bladeren. Het weefsel sterft na
verloop van tijd af en wordt gemakkelijk
aangetast door Botrytis.
De oorzaak van bladrandjes is een te
lage verdamping, waardoor het blad te
weinig
calciumhoudend
houtvatsap
krijgt aangevoerd. Plaatselijk ontstaat
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 23 - 11 juni 1993

2
Glazigheid treedt op bij een geringe verdamping

bladeren, vooral bij zonnig weer na een
periode met veel bewolking. De buitenste
bladeren zuigen veel calciumhoudend
houtvatsap weg, waardoor de binnenste
bladeren te weinig calcium krijgen. Als
de groeisnelheid toeneemt en bij sla de
krop zich gaat sluiten, kan het zijn dat de
binnenste bladeren te weinig calcium be
vatten voor een goede opbouw van celwanden en celmembranen.
Bij sla speelt de luchtvochtigheid
slechts een kleine rol, maar bij Chinese
kool heeft de luchtvochtigheid 's nachts
een grote invloed. Bij hoge luchtvochtig
heid 's nachts is de aantasting door ge
woon rand slechts een kwart vergeleken
met een lage luchtvochtigheid. Bij hoge
luchtvochtigheid is de verdamping nameGewoon rand bij sla komt voor bij een lage lucht
vochtigheid

calciumgebrek. De remedie hiertegen is
de verdamping te stimuleren, dus meer
luchten en stoken. Alleen het verhogen
van het calciumgehalte in het wortelmi
lieu is niet voldoende.
Bolblad' bij komkommer. Bij kom
kommer treedt vaak bolblad op.
Het blad is niet vlak maar bol doordat
de bladranden niet uitgroeien. Aan de
rand van het blad is de calciumaanvoer
te laag geweest voor de vorming van goe
de celwanden en celmembranen. Bij de
latere uitgroei van het blad groeit het
binnenste gedeelte wel uit maar de ran
den niet. Daardoor trekt het blad krom.
Bij bolblad is in de bladrand het calcium
gehalte duidelijk lager dan bij gezond
blad.
Een hoge luchtvochtigheid remt de
verdamping waardoor de kans op bolblad
toeneemt.

Te lage luchtvochtigheid
Bladeren lijden ook van een lage lucht
vochtigheid.
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Droogrand bij sla en andijvie. Ken
merkend voor droogrand bij sla en andij
vie is het ontstaan van geelbruine plekjes
langs de rand van de buitenste oude bla
deren (twee tot drie kransen). De geel
bruine plekjes worden later groter. Het
symptoom treedt op in een bijna vol
groeid gewas. De schade valt meestal
mee.
Droogrand treedt op doordat de bui
tenste bladeren meer water verdampen
dan wordt aangevoerd. Daardoor ver
droogt het weefsel. Het symptoom doet
zich vooral voor in de buurt van laag lig
gende verwarmingsbuizen.
Gewoon rand bij sla, kool en an
dijvie. Bij gewoon rand bij sla, kool en
andijvie hebben de binnenste bladeren,
die de krop of het hart omsluiten, donker
bruine randjes. De plekken zijn grillig
van vorm en niet begrensd door nerven
zoals bij glazigheid. Het weefsel is volle
dig afgestorven en wordt gemakkelijk
aangetast door Botrytis. De oorzaak is
een sterke verdamping van de buitenste

lijk gering. Er kan dan voldoende worteldruk worden opgebouwd zodat calcium
houdend houtvatsap naar de binnenste
bladeren stroomt. Daarom is het calcium
gehalte van de binnenste bladeren bij een
hoge luchtvochtigheid hoger.
Onderzoek heeft aangetoond dat de
binnenste bladeren van Chinese kool bij
een lage luchtvochtigheid 's nachts, een
calciumgehalte hebben van circa 100
mmol per kilogram droge stof. Bij een
hoge luchtvochtigheid was het calciumge
halte twee keer zo hoog. Door de lucht
vochtigheid 's nachts te verhogen wordt
de kans op rand bij Chinese kool kleiner.
Bij sla is uitsluitend een hoge luchtvoch
tigheid onvoldoende om gewoon rand vol
ledig te voorkomen. Dat komt omdat de
hoge luchtvochtigheid ook de groeisnel
heid verhoogt. De calciumbehoefte in de
binnenste bladeren wordt daardoor ook
groter. Hierdoor blijft de verhouding tus
sen de aanvoer van calcium en de behoef
te aan calcium nog te laag en kan toch
rand ontstaan.
•
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Plantgewicht schommelt
door verdamping en groei
Een gewas verbruikt water voor twee processen.
Voor de verdamping en voor de groei. De
wateropname en de verdamping zijn niet volledig
in evenwicht met elkaar. Daardoor ontstaan
schommelingen in het versgewicht van de plant.

D

e wateropname door de wortels ge
beurt deels passief en deels actief. Bij
de passieve wateropname wordt het wa
ter als het ware door de wortels heen
naar binnen gezogen. Bij de actieve wa
teropname nemen de wortels actief zou
ten op uit het wortelmilieu. Dit proces
vereist energie in de vorm van assimilaten. Door de opname van zouten door de
wortels ontstaat vervolgens een osmoti
sche aanzuiging van water.
Voor de verdamping geschiedt de wa
teropname passief. Als gevolg van de on
derdruk die in de bladeren ontstaat bij de
verdamping, wordt water aangezogen.
Ook de omzetting van assimilaten in
plantecellen heeft tot gevolg dat water
passief wordt aangezogen.
Het waterverbruik van een gewas
wordt vooral bepaald door de passieve op
name als gevolg van de verdamping. Als
de verdamping toeneemt en dus de zuig
kracht groter wordt, duurt het een paar
minuten voordat de wateropname ook
toeneemt.
,
Na een dag met veel licht is de water
aanzuiging als gevolg van de omzetting
van assimilaten in celmateriaal vooral
's avonds en 's nachts, groot. In die perio
de is de versgewichtgroei van een gewas
meestal het grootst.

Waterverbruik
De verdamping en het waterverbruik lo
pen niet onder alle omstandigheden vol
ledig parallel. Omdat de verdamping
over korte tijd sterk kan variëren, is de
totale wateropname de ene keer groter en
een andere keer kleiner dan de gewasver
damping. Dat geeft schommelingen in
het versgewicht van de plant. Op een
zonnige dag met veel straling zal in een
situatie met een sterk stijgende verdam
ping de toename van het versgewicht van
de plant geremd worden (figuur 1). Al het
opgenomen water wordt voor verdam
ping gebruikt zodat het versgewicht van
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Plantgewicht wisselt
• De totale wateropname van een
plant wordt bepaald door de ver
damping en de groei van het versge
wicht.
• Als de verdamping plotseling sterk
stijgt, wordt er tijdelijk water aan
de plant onttrokken waardoor het
gewicht afneemt.
• Na een zonnige dag neemt het vers
gewicht van de plant vooral
's nachts sterk toe.
• Na een dag met veel straling kan na
zonsondergang het pläntgewicht la
ger zijn dan bij zonsopkomst.
de plant niet meer verder toeneemt.
Soms wordt zelfs water aan de plant ont
trokken waardoor de plant merkbaar
lichter wordt. Als bovendien de waterop
name wordt belemmerd, bijvoorbeeld om
dat er te weinig wortels zijn of omdat de
matten te droog zijn, kan een gewas slap
worden. Als de huidmondjes dichtgaan,
stagneren dan zowel de verdamping als
de fotosynthese.
Bij een dalende verdamping wordt, on
afhankelijk van het verdampingsniveau,
de totale wateropname groter dan de ver-

I

De werkelijke groei hangt
van de aangemaakte
assimilaten af

damping. Vanaf dat moment wordt de
plant dus weer zwaarder. In de meeste
gevallen wordt het verlies aan water
's middags na vier uur, maar vooral na
zonsondergang, weer ingehaald.
De werkelijke groei, ofwel de absolute
toename van het versgewicht van de
plant, hangt af van de hoeveelheid aan

gemaakte assimilaten in de voorafgaan
de periode. Die hoeveelheid hangt af van
de hoeveelheid licht. Op zonnige dagen
vindt de toename van het versgewicht
hoofdzakelijk plaats gedurende de erop
volgende nacht (figuur 1). In deze periode
wordt water opgenomen voor de omzet
ting van de assimilaten in nieuwe cellen
en voor de volumetoename van de cellen.
Op een donkere dag met yveinig stra
ling neemt het versgewicht hoofdzakelijk
toe in de ochtend. Na een bepaald tijdstip
neemt het versgewicht nauwelijks meer
toe (figuur 2). Dit hangt waarschijnlijk
samen met de geringe hoeveelheid aan
gemaakte assimilaten die dag. Hierdoor
kunnen er 's avonds en 's nachts weinig
nieuwe cellen worden gemaakt.
Op donkere dagen is overdag de totale
wateropname bijna altijd groter dan de
transpiratie. Hierdoor neemt ook over
dag het plantgewicht toe. Komt echter op
een donkere dag de zon laat in de middag
toch nog door, dan blijft de totale water
opname alsnog achter bij de plotseling
toegenomen transpiratie. Hierdoor kan
het plantgewicht ook nog dalen.
In de periode half juli tot half septemGroenten + Fruit / Glasgroenten - no. 30 - 30 juli 1993

/O

Door de grote hoeveelheid assimilaten is de versgewichtgroei na zonnige dagen extra groot

tallen niet geheel betrouwbaar omdat de
bepalingen slechts aan een paar planten
zijn gedaan.

ber is de groei gevolgd van enkele toma
ten- en komkommerplanten. Uit dit on
derzoek bleek dat de totale versgewichtgroei overdag, van zonsopkomst tot zons
ondergang, afhangt van de globale stra
ling. Hoe hoger de stralingssom, hoe ge
ringer overdag de toename van het vers
gewicht is.
Bij komkommer was de totale water
opname tussen zonsopkomst en zonson
dergang altijd groter dan de verdamping.
Ook op zeer zonnige dagen, bij meer dan
2600 Joule per cm2 per dag. Het plantge
wicht bij zonsondergang is dan ook altijd
hoger dan het gewicht bij zonsopkomst
(figuur 1). Bij tomaat werd boven de 1600
Joule per cm2 per dag tussen zonsop
komst en zonsondergang minder water
opgenomen dan dat er verdampte, zodat
de planten bij zonsondergang lichter wa
ren dan bij zonsopkomst. Gedurende de
nacht was de toename van het versge
wicht van tomaat groter dan van kom
kommer. Beide gewassen groeiden har
der als er in de voorafgaande lichtperiode
meer straling was geweest.
Bij een stralingssom van 2000 Joule
per cm2 buiten, bedroeg de gewichtstoe
name voor tomaat en komkommer per et
maal respectievelijk ongeveer 100 gram
en 150 tot 200 gram. De geringere ge
wichtstoename van tomaat hangt moge
lijk samen met het hogere droge stofgehalte van dit gewas. Overigens zijn de ge

Aanpassing na donker weer
Als het enkele dagen donker weer is ge
weest en het daarna plotseling zonnig
wordt, kunnen planten het behoorlijk
moeilijk krijgen. Door de plotselinge toe
name van de straling, kan het gewas
zelfs slap gaan hangen. Blijkbaar bouwt
de plant tijdens een langere periode een
interne weerstand op, waardoor bij een
onverwachte toename van de verdam
ping, de wateropname extra veel achter
blijft. Er zijn aanwijzingen dat ook de
transpiratie door deze aanpassing tijde
lijk wat minder kan worden.
Houdt het zonnige weer een paar da
gen stand, dan is er weinig meer te mer
ken van enig achterblijven van de water
opname en/of gewasverdamping. De
plant heeft kennelijk tijd nodig zich op
nieuw aan te passen.
Bij een meer geleidelijke overgang van
donker naar zonnig weer, ontstaan in het
algemeen geen problemen.
Plotselinge te grote overgangen moe
ten dan ook zoveel mogelijk worden voor
komen door bijvoorbeeld gebruik te ma
ken van daksproeiers of een zonne
scherm.
•

Verdamping, wateropname en versgewichttoename van een komkommerplant op een zonnige dag (figuur 1) en een donkere dag (figuur 2)
De wateropname volgt in grote lijnen de gewasverdamping. Zolang de wateropname groter is dan de verdamping neemt het plantgewicht toe. Als de ge
wasverdamping sterk stijgt en de wateropname achterblijft, daalt het versgewicht. Zodra de verdamping weer daalt, neemt het plantgewicht weer toe.
Het versgewicht neemt op een zonnige dag het meeste toe na zonsondergang en op een donkere dag in de ochtenduren.

Verdamping en
wateropname
(gram per plant
per uur)

Plantgewicht bij zon op: 1516 gram
Plantgewicht bij zon onder: 1650 gram

)roenten + Fruit / Glasgroenten - no. 30 - 30 juli 1993

Verdamping en
wateropname
(gram per plant
per uur)

Verandering plantgewicht

Plantgewicht bij zon onder: 788 gram
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Negen behandelingen
Voor het onderzoek zijn planten van
Aromata geteeld op nieuwe glaswol,
nieuwe steenwolmatten, fijn
perliet
(0-1 mm) in librabakken en oude, ongestoomde glaswol. Op de oude glaswol
stonden in het jaar voor het onderzoek
planten met ernstig verkurkte wortels.
De planten werden 20 december in de
kas gezet en 2 februari op de mat. Het
onderzoek eindigde in oktober.
De substraten zijn verdeeld over ne
gen behandelingen. In een aantal hier
van kregen de planten 1 mmol ammo
nium per liter in de voedingsoplossing.
In de andere behandelingen is geen
ammonium gebruikt. Bij een deel van
de planten met ammonium in de voe
ding is gestreefd naar een laag water
gehalte in de matten (50%). Een ander
deel met ammonium in de voeding
stond op matten met een normaal wa
tergehalte. In alle behandelingen werd
in het hele teeltseizoen 30% drain gere18
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wafe voor belMndelmgen zonder ammo
nium 6 tot 7 en mei ammonium 4 tot 5
\ls in de Behandelingen zonder ammo
nium do pH m de mat te veel opliep,
werd de pH in dc bakken waai uit wa
ter weid gegeven, verlaagd met faalpetcizuui Bij een te lage plT werd deze
veiliongd met k(t lieaibona.it in de
diainbak De pl T van de voedmg&oplo-.smg m de mat werd twee maal in de
week diiect Onder de pot gemeten (ƒ?
S|)oii li in .ille planten
In een aantal behrtmli In ( n nul t p
den in (li zoinei »1 woitelpiobli. men
Hoe\eel veikuiking en vi rbi uining opti ld en in welke behandelingen, kon
toi il met w Ol den bi p uild De onderzo?
kei s kw unen i(ht(i de woitelpioble
men door plukjes wortel weg te nemen.
De meeste verkurkte en bruine wortels
zaten direct onder de potten.
De dunne wortels waren bruin. De
dikkere wortels verkurkten. Hoe dik
ker ze waren, des te meer verkurkt. De
buitenkant van de wortels was dan
ruw en gebarsten. Hoe dieper in de mat
en hoe verder van de pot, des te beter
zagen de wortels er uit.
De pH in de matten lag in behande
lingen zonder ammonium in de voe
dingsoplossing tussen 5 en 7. Waar wel
ammonium werd gegeven, schommelde
de pH in de mat wat meer, maar meest
al lag die tussen 4 en 5.
Planten die op steenwol en glaswol
stonden, hadden in behandelingen met
ammonium veel meer bruine en vérkurkte wortels dan planten die geen
ammonium kregen (tabel). De wortel
problemen waren in steenwol en glaswolmatten even ernstig. In oude glas-
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vei kuikmg
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Substraten

'
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Uit genoemde enquête kwamen wortel
problemen naar voren in • steenwol,
glaswol en polyurethaanschuim. Ook
in nieuwe, niet gebruikte substraten
traden problemen met wortelgroei op.
In de proef werd bevestigd- dat wortel
problemen in verschillende substraten
even ernstig kunnen optreden en dat
ze in nieuwe, niet gebruikte substraten
kunnen voorkomen.
In de proef verkurkten de wortels bij
nieuw glas- en steenwol alleen als am
monium aan de voedingsoplossing was
toegevoegd. Door de ammonium kan de
pH in de mat onder de pot sterk dalen.
In steenwol treedt dan op die plaats
structuurbederf op. Dit is in de proef
geconstateerd rond de stekers. Maar
structuurbederf beïnvloedde niet de
verbruining en verkurking.
Het is niet duidelijk waarom in per
liet de wortels alleen zeer licht bruin
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K Ili r nu gi i• milIuili t ni kunne n \ «n
den dat telers ammonium beter kun
nen weglaten uit de voedmgsoplossvng
en dat ze betei kühnen streven naar
hoge pH-waai den m de mat Maar a in
deze conöltisies zitten nadelige gevol
gen v ibt
De pH m de mdt loopt steik op als
geen ammonium in de voedingsoplossmg woidt gegeven De planten nemen
meer negatief geladen ïönèn zoals m
traat en sulfaat op dan positief geladen
ionen zoals kalium calcium en magne
sium De woi tels geven dan meer OH
*f dan H , waardooi de pH stijgt Bij dt
afgifte woidt HCOj gtvormd dat zich
ophoopt m het vtortelnulieu en \ooi
( cn flinke pil buffci m de mat zoi^t

\ erftl^ürdeü. ftjagçlflk heçfb hei te mà»
kin knol tit .nidi re -~line 1 ui.it \.in <U
wortels m perhei Ze waien veel fijner
T lieruit bhjkt dAt ammonium met uit
s I h i I c IKI
li|k l s \ < > l ) i ill
wortelproblemen

Micro-organismen
Gezien het resultaat van de proef lijkt
de kons klein daf een schimmel als IIumicola fufacoati a of andeie micro-orgamsmen de enige oorzaak ^i]n van de
v il Ipi >l>i mui I Ic de enquête blijkt
dat w01 telpioblemen ook voqikunn n
by planten op gestoomde matten, en
dat de voedingsoplossing ontsmetten
niet afdoende is Man ei zijn ook telera
die /ondei problemen op oude onge

De £rll kaQ Jan jLuet makkelijk meel
omlaag worden gebracht. Door een deel
van de stikstof als ammonium te geven
m plaats van als nitraat, is het verschil.
m opname tussen negatief en positief
geladen ionen weer m evenwicht ge
bracht.
Hoge pH-waarden m de mat bemoei
lijken de opname van sommige voedingselementèn, waaronder de meeste
spoorelementen. Dit geeft chlorose
(geelverkleuring) in het jonge blad,

pjtoumJe matten hebten getcelil* Ta"

vens blijkt uit de enquête dat stomen
de kans op verkurking lijkt te vermin
deren. Mogelijk dat onschuldige micro
organismen als Humieola fuscoatra on
der bepaalde omstandigheden (lage
pH) een'kans krijgen op de wortels. Zo
kunnen ze de wortelproblemen veroor
zaken of verergeren.

Rol van ammonium
Uit het onderzoek naar wortelverkur-

De mate van verbruining en verkurking van de wortels aan het einde van de teelt
Water
Ammonium
Bruin*
I
Kurk*
Perliet
Oude glaswol
Oude glaswol
Nieuwe steenwol
Nieuwe glaswol
Nieuwe steenwol
Nieuwe glaswol
Nieuwe steenwol
Nieuwe glaswol

ia
ia
nee

ta
l'a

nee
nee
la
ja

veel
veel
veel
veel
veel
veel
veel
weinig
weinig

' O = gezond; 10 = volledig aangepast
" wortels zijn zeer lichtbruin verkleurd
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8"
10
2
10
10
0
1
10
10

0
5
3
3
3
0
0
4
3

waardooi de pi odykilé kan verminde'

Chlorose
De laatste jaren zijn op het proefstation
in \ 1 «M» i|'. 'li> ' Iii I leil \ ui •!« pl 1 » n
ammonium vrij veel ondorzoçht by teel
ten in substraat, Voornamelijk by komkiiniuii n iiiilil » me n l ) i / i m i l n
zijn gevoelig voor chloröäe in het blad
Als geen, of te ivemig «ammonium
wordt gegeven, loopt de ptf op Bi] pH
waarden boven de 6 treedt sterke chiolose op waai door de produktie vei min
doit Daaiom moet bij deze teelten de
pH in de mat lond de 5,5 worden gehou
den Soms hebben waarden lagei dan ">
positieve effecten op de produktie
liet onderZuek i*aar hçt otfect »an
ammonium stamt bij toüiaatop steenwol uit 1985, Produktie-effecten werden
toen niet gevonden. Maar chlorosè nam
duidelijk in de kop van de plant toe
naarmate minder ammonium werd ge
geven. Ook was de bewaarkwaliteit van
de vruchten slechter bij de behandelin
gen zonder ammohium.
Uit hét oogpunt van de plantenvoe
ding is het nodig ammonium te blijven
geven. Nader onderzoek zal uitsluitsel
moeten geven in welke mate de pH in de
mat of ammonium in de voedingsoplos
sing verantwoordelijk zijn voor wortelverkurking. Op grond van de resultaten
kan een voorstel worden ingediend om
het advies voor de bemesting aan te pas
sen. Voorlopig olijft het advies voor to
maat gehandhaafd op 1 mmol per liter
in de standaardvoedingsoplossing voor
recirculatie.
•
PIM PATERNOTTE EN WIM VOOGT
Onderzoekers PBG, Naaldwijk
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I W o r t e l v e r k u r k i n g bij t o m a a t

Lage pH veroorzaakt
wortelverkurking
Wortelverkurking bij tomaat op substraat is al enkele jaren een bekend verschijnsel. Vorig jaar is in een
proef bevestigd dat deze aantasting sterker is als de pH laag is. Onduidelijk was of alleen de pH of NH4
de oorzaak was, omdat de pH behandelingen toen alleen door NH4 trappen werden gerealiseerd. Dit
jaar is het onderzoek voortgezet. Doel was om naast het effect van pH duidelijkheid te krijgen over de
rol die NH4 heeft.
Door Wim Voogt en Pim Paternotte,
PBG Naaldwijk

Gekeken is naar de mate van afsterving, verbruining en verkurking van de wortels. Ook is gezocht naar sporen van Humicola fuscoatra. Hiertoe werd wat materiaal
van onder de potten verzameld.

B i j hoge pH vrij s n e l
chlorose
In de proef van dit jaar zijn als behandelingen wel en niet doseren van NH., vergeleken, bij twee niveau's van de pH.
Over deze vier behandelingen heen
werd als proeffactor het wel en niet be-

fuscoatra gelegd. Zodoende zijn er in
totaal acht behandelingen.
In de tabel is het overzicht van de
behandelingen te zien. De pH werd automatisch geregeld, met dosering van
HN0 3 en/of KOH. Door het verschil in
NH 4 -toediening, zouden echter door de
opname-effecten alsnog grote verschil-

Il
staan. Om dit te vermijden is met een
hoog doorspoel percentage van 85% ge
werkt. De besmetting is aangebracht via
een suspensie van vermalen verkurkte
wortels afkomstig van een vorige proef.
Bij het op de mat plaatsen van de potten
is de suspensie op het plantgat ge
smeerd. Op dit moment werd ook ge
start met de pH en NH4 behandelingen.
Bij de behandelingen met hoge pH
vertoonden de koppen al vrij snel na de
start chlorose (geelkleuring). Het sterkst
was dit bij de combinatie van hoge pH
zonder NH4 (zie tabel). De chlorose
was het sterkste in april. Na juni werd
het beeld steeds minder duidelijk en
vanaf augustus is tussen de behandelin
gen nauwelijks meer een verschil in gewaskleur gezien.
Vanaf eind maart gingen bij de be
handelingen met besmetting de planten
bij sterke instraling slap hangen. Dit was
het sterkste bij behandeling 5: (hoge
pH, 0 NH4). Gedurende enkele weken
trad het slap gaan op, maar daarna
kwam dit niet meer voor. De gewasgroei was bij behandeling 5 vanaf die
tijd beduidend slechter vergeleken met
de overige behandelingen.

Gekeken naar verkurking
en bruinkleuring
Regelmatig zijn tijdens de teelt wortels
beoordeeld. Gekeken is naar de mate
van afsterving, verbruining en verkur
king. Ook is gezocht naar sporen van
Humicola fuscoatra. Hiertoe werd wat
materiaal van onder de potten verza
meld.
Bij de eerste beoordeling, op 2 april,
kort nadat slapgaan van planten was ge
constateerd, bleek dat bij de besmette
behandelingen meer bruine wortels
voorkwamen. Later in de teelt was het
verschil tussen 'besmet' en 'niet besmet'
niet meer aanwezig. In de zomer was
wortelafsterving en bruine wortels voor
al bij de lage pH behandelingen aanwe
zig. Bij de eindbeoordeling was tussen
de behandelingen het verschil in de
mate van wortelafsterving en bruine
wortels niet meer zo duidelijk.
Vanaf augustus werden bij de beoor
delingen ook verkurkte wortels gevon
den. Aan het einde van de proef, op 25
oktober, zijn van alle planten de wortels
op het snijvlak van pot en mat beoor
deeld. Tevens is onder de microscoop
van de verkurkte wortels de aanwezig
heid van Humicola fuscoatra bepaald
aan de hand van tellingen van onge
slachtelijke rustsporen.
De resultaten van de wortelbeoorde
lingen staan in de tabel. Uit de gege
vens blijkt dat bij de behandelingen met
lage pH overal verkurking voorkwam,
los van wel of niet besmetten. Duidelijk
is ook dat het verschijnsel niet is voor
gekomen bij de NH4 behandelingen bij
hoge pH. Opvallend is verder dat spo
ren van Humicola fuscoatra vrijwel uitsluitend aangetroffen werden bij de be

Si huna van de luti>c|Mstc l>eh indeling n ri.Mill.ili n \ .111 bt itordc-linqi n op do injlc van ililoroM!,
vvmtLlvtrbruitlini, Miirtelvirkurkiiii, en Ikilvi « Hu id spori n i in Humith fwcoUri ( ïlles in cm
Behandel ing
1
2
3
4
5
6
7
8

Ph
4,5
4,5
4,5
4,5
6,3
6,3
6,3
6,3

NH4
0
0
1,5
1,5
0
0
1,5
1,5

Besmettin);
ja
nee
ja
nee
ja
nee
|a
nee

Thlorose
4
5
3
3
8
8
6
6

Bruine
wortels
6
4
5
5
8
7
6
7

handelingen met lage pH.
Merkwaardig is verder dat bij behan
deling 5, waar vanaf het begin proble
men waren met de groei, veruit het
hoogste beoordelingscijfer voor wortelverkurking is gegeven, maar dat er
slechts geringe hoeveelheden sporen
werden aangetroffen. NH4 speelt klaar
blijkelijk geen rol in dit verband. Er is
geen verband gevonden tussen de,cij
fers voor wortelverkurking of sporenhoeveelheden en de NH4 behandelin
gen. Dit geldt ook voor wortelverbruining.
Ook de totale productie van alle be
handelingen is weergegeven in de tabel.
Vanwege het slapgaan en de slechte
groei bij enkele behandelingen, wel
licht veroorzaakt door de effecten op de
wortelontwikkeling, is de interpretatie
van de productiegegevens lastig. Be
handeling 5, waar de planten al snel
slap gingen, bleef sterk achterin produc
tie. Bij de interpretatie moet hiermee re
kening worden gehouden.
De effecten van de pH zijn gering.
Ook blijkt er geen rol van NH4 op de
productie. Wel neemt het percentage
neusrot door NH4 iets toe, vooral bij de
lage pH. Bonte vruchten daarentegen
nemen iets af door NH4.

Minder ontwikkeling
schimmel bij hoge pH
Net als in een vorig onderzoek werd ge
constateerd, bleek er een samenhang te
zijn tussen de pH in het substraat en
wortelverkurking. Een verband tussen
NH4 en wortelverkurking is er echter
niet. Bij alle behandelingen met lage
pH trad immers wortelverkurking op.
Bij hoge pH was er minder wortelver
kurking en bij de behandelingen met
NH4 zelfs geheel niet.
Het is opmerkelijk dat bij de verkurk
te wortels afkomstig van hoge pH be-

Samenvatting
Wortelverkurking wordt in de hand
gewerkt door een lage pH. Dit blijkt
uit een onderzoek dat dit jaar is ge
houden op het proefstation in Naald
wijk. Uit een vorige proef werd ge
concludeerd dat NH4 dit mede ver
oorzaakte. Uit dit oogpunt is het be
ter te streven naar niet te lage Waarden in de mat.

Wortelverkurking
1,5
0,5
1,0
1,0
6,0
0,5
0
0

Aantal
sporen
10
10
6
10
3
0
1,5
0

kg/m1 % neusrot
42
0,1
46
0,3
42
M
39
2,5
37
0,2
43
0,1
43
0,6
42
0,1

% bonte
vruchten
24
27
19
16
23
28
24
23

handelingen geen of nauwelijks sporen
van Humicola fuscoatra konden wor
den terug gevonden. Dit kan erop dui
den dat de schimmel zich bij hoge pH
minder goed kan ontwikkelen. Uit deze
proef kan overigens niet worden gecon
cludeerd of wortelverkurking een ge
volg is van de schimmelaantasting, of
dat wortelverkurking een verschijnsel
op zich is.
Het slapgaan bij de besmette behan
delingen, vooral bij behandeling 5, is
wellicht ontstaan door de besmetting
met oud wortelmateriaal. Het is goed
denkbaar dat met het materiaal, behal
ve mogelijke veroorzakers van wortel
verkurking, veroorzakers van Pythium
of andere wortelproblemen zijn meege
komen, die in eerste instantie de proble
men hebben veroorzaakt.
Bij hoge pH kwam veel chlorose
voor. Dit is een teken van de vorming
van minder chlorofyl, door een vermin
derde opname van spoorelementen (Fe,
Mn, Zn). Dit betekent een verminderde
assimilatiecapaciteit van de bladeren.
De verwachting was dat dit leidt tot af
nemende productie. Uit de resultaten
blijkt dit echter niet. Wel bleek uit ge
wasanalyses een lagere Fe opname bij
hoge pH. Kennelijk heeft dit niet zo'n
sterk effect op de totaalproductie. In
eerder onderzoek met Fe-trappen is
overigens ook al vastgesteld dat pas bij
zeer sterke chloroseaantasting de pro
ductie bij tomaat daalt.
Wortelverkurking wordt dus in de
hand gewerkt door een lage pH. Uit de
vorige proef werd geconcludeerd dat
NH4 dit veroorzaakte. Uit deze proef
blijkt echter dat de pH de belangrijkste
rol speelt. De resultaten van vorig jaar
kunnen echter ook in die richting wor
den uitgelegd. Het is namelijk zeer
waarschijnlijk dat in die proef door de
NH4 trappen de pH bij de wortel ook
sterk is gedaald.
Uit dit oogpunt is het beter te stre
ven naar niet te lage waarden in de
mat. Een hoge pH geeft echter proble
men met chlorose. Daarom moeten pH
waarden beneden 5 en boven 6 wor
den vermeden. Hoewel NH4 het optre
den van neusrot bevordert, is het niet
verstandig alle NH4 weg te laten uit de
oplossing. Bij de wortel kunnen dan
erg hoge pH's ontstaan.

1
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Goede verdamping van kop
voorkomt bladranajes
In voorjaar en zomer kunnen de jonge uitgroeiende bladeren bij
tomaat aan de punt en de rand 'verbrandenDit verschijnsel wordt
bladrandjes genoemd. Uit onderzoek van het proefstation blijkt dat
bladrandjés zijn te voorkomen met een voldoende hoge verdamping
van de kop van de plant
Door Kees de Kreij
PBG, Naaldwijk

Gehalte aan kalium, calcium
en magnesium
Op het proefstation in Naaldwijk is het
verschijnsel bladrandjes bij tomaat on
derzocht. Hiervoor zijn proeven in de
praktijk genomen en op het proefstation
zelf.
In de praktijk zijn op zeven bedrijven
met het ras Trust monsters van de pun
ten van het blad genomen dat vlak bo
ven het blad met de sterkste aantasting
zat. Deze manier van bemonsteren is
gekozen, omdat er een vermoeden was
dat bladrandjes al ontstaan voordat ze
zichtbaar zijn. Het bemonsterde, iets
jongere dan het sterkst aangetaste, blad
vertoonde het verschijnsel ook, maar in
lichtere mate. De bemonstering gebeur
de op vier tijdstippen tussen eind maart
en half juni.
De bladmonsters kregen een beoor
deling voor de ernst van de aantasting
op een schaal van 0 tot 10, en werden
onderzocht op het gehalte aan kalium,
calcium en magnesium. Deze gehalten
werden vergeleken met de visuele be
oordeling. Hieruit kwam geen relatie
naar voren.

Bladrandjes zijn 'verbrande' randen en punten
van jonge uitgroeiende bladeren. Om het ver
schijnsel zoveel mogelijk te voorkomen, zijn
proeven uitgevoerd op het proefstation en in de
praktijk. Het heeft in ieder geval niet veel te
maken met voeding.

Op het proefstation zijn proeven ge
nomen met verschillen in verticale temperatuurverdeling en met luchtvochtig
heid. In een proef met verschillen in
verticale temperatuurverdeling is een
buisligging op 50 cm vergeleken met
een ligging op 200 cm. Bij de hoge buis
kwamen geen bladrandjes voor, bij de
lage buis wel. De verdamping van de
kop van de plant werd bij de hoge buis
gestimuleerd, waardoor het verschijnsel
werd voorkomen. Verder bleek dat de
kalium- en calciumgehalten van aange
tast en niet aangetast blad niet verschil
den.
In proeven met luchtvochtigheid is
een hoge en lage luchtvochtigheid inge
steld. Bij een hoge luchtvochtigheid
kwamen bladrandjes voor, bij een lage
luchtvochtigheid niet. De symptomen
werden zichtbaar circa twee weken na
instellen van de hoge luchtvochtigheid.
Overigens waren de kalium- en calci

umgehalten van de aangetaste bladeren
bij de hoge luchtvochtigheid 50 tot 80%
lager dan die van de niet aangetaste bla
deren bij lage luchtvochtigheid.

Worteltemperatuur,
watergift en voeding
Naast de twee genoemde proeven is op
het proefstation de relatie onderzocht
tussen bladrandjes en de worteltempe
ratuur, de watergift, de EC en verhou
dingen tussen kalium en calcium.
Een lage worteltemperatuur geeft
meer bladrandjes dan een hoge wortel
temperatuur. Op een schaal van 0 tot 5
(geen tot zeer sterke aantasting) kreeg
de aantasting een beoordeling van 5, 4,
3 en 1 bij een temperatuur van respec
tievelijk 14, 18, 22 en 26°C.
Een hoge watergift gaf ook méér
bladrandjes dan een beperkte watergift.
Dit komt mogelijk door dat de EC bij de
lagere watergift opliep en een tragere
groei gaf. Uit een EC-proef is namelijk
gebleken dat een hoge EC minder blad
randjes geeft dan een lage EC. Zo was
op een schaal van 0 tot 5 (geen tot zeer
sterke aantasting) de aantasting 3,2; 3,0;
1,2; 1,2 en 0,4 bij een EC in het wortel
milieu van respectievelijk 3,2; 4,6; 6,2;
7,4 en 8,8 mS per centimeter. Naarmate
de EC toenam, daalde ook het bladge
wicht.
Verschillen in de K/Ca-verhouding in
het wortelmilieu hebben geen effect op
bladrandjes. In een proef waarin de ver
houding gecombineerd was met lucht
vochtigheid bleek de hoge luchtvochtig
heid de oorzaak van het verschijnsel te
zijn.
Met C02-gehalten van 1.000 tot
1.200 dpm zijn in Japan symptomen
opgewekt die sterk lijken op bladrand
jes. In Engeland bestaat het vermoeden
dat deze gehalten bladrandjes kunnen
veroorzaken. Maar in Nederlands on
derzoek met hoge C02-gehalten is dit
nooit geconstateerd. Ook zijn in Japan
sterk op bladrandjes lijkende sympto
men opgewekt met siliciumgebrek.
Vooral een lage verdamping van de
kop met een sterke groei veroorzaakt
bladrandjes. Om het verschijnsel te
voorkomen moeten de verdamping van
de kop en de EC in het wortelmilieu dus
steeds voldoende hoog zijn. De ver
damping zal te laag blijven als al vroeg
in de ochtend veel wordt gelucht. Door
's morgens eerst de kop van de plant op
te warmen en daarna te luchten, neemt
de verdamping al toe.
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Hoge luchtvochtigheid
geeft minder neusrot

Produktie

Onderzoek toont aan dat een hoge
luchtvochtigheid minder neusrot veroorzaakt. Bij
zen hoge luchtvochtigheid worden echter niet
neer goede vruchten geoogst. De combinatie van
zen laag calcium- en laag fosfaatniveau geeft veel
Kruchten met neusrot.

N

eusrot ontstaat door calciumgebrek.
Eén van de oorzaken is een laag calciimgehalte in de voedingsoplossing. Een
jelangrijke andere oorzaak is de verdam>ing door het blad. Als die verdamping
ïrg hoog is, zuigt het blad zeer veel calciimhoudend houtvatsap op en is er te
veinig beschikbaar voor de vruchten.
Sen hoge bladverdamping geeft dus ook
ïeusrot.
Welk effect de luchtvochtigheid en de
:oncentraties calcium en fosfaat in de
roedingsoplossing hebben, is in een proef
mderzocht.

Proefopzet
n een recirculerend systeem werden
•wee calciumniveaus in het wortelmilieu
langehouden: 4 en 11 mmol per liter,
/erder werden drie fosfaatniveaus gedo1DEKREIJ
ïees de Kreij is onderzoeker bij de afdeling
'lantevoeding en Wortelmedia van het Proeftation voor Tuinbouw onder Glas te Naald
wijk

tievelijk het vochtige klimaat en de con
trole. De temperaturen waren bij beide
behandelingen gelijk. De hoge luchtvoch
tigheid veroorzaakte 11% minder ver
damping. Er werden planten van het ras
Calypso gebruikt, met een zaaidatum
van 1 november. De proef werd op 20 juli
afgesloten.

Neusrot voorkomen
Hoge luchtvochtigheid geeft minder
neusrot, maar geen hogere produktie.
Lage calcium- en fosfaatniveaus ge
ven veel neusrot.
Factoren die neusrot tegengaan, be
vorderen goudspikkels.
seerd: 0,75; 1,25 en 1,75 mmol per liter.
Bij de laagste dosering daalde het P-ge
halte in het wortelmilieu, terwijl het bij
de middelste en hoogste dosering opliep.
In het wortelmilieu waren de gemiddelde
P-gehaltes respectievelijk 0,3; 1,7 en 4,2
mmol per liter.
Om het effect van de luchtvochtigheid
te onderzoeken was er naast de controle
een behandeling met luchtbevochtiging.
Daar was overdag het gemiddelde vochtdeficit 2,5 en in de controle 5,5 g per m3.
Het
gemiddelde
vochtdefïcit
was
's nachts 1,6 en 4,2 g per m3 voor respec

De luchtvochtigheid had geen betrouw
baar effect op de produktie. 'Laag Ca' gaf
24,0 en 'hoog Ca' gaf 27,1 kg goede vruch
ten per m2. Laag fosfaat gaf minder pro
duktie dan midden en hoog fosfaat. De
drie niveaus gaven respectievelijk 21,5;
27,5 en 27,6 kg per m2. Opvallend was
dat het middelste fosfaatniveau in combi
natie met een hoog Ca-niveau een goede
produktie gaf. De produktie bleef echter
achter als Ca laag was.

Neusrot
Bij bepaalde behandelingen kwam mas
saal neusrot voor. Bij hoge luchtvochtig
heid ontstond 1,8 kg per m2 en bij de con
trole 2,1 kg per m2 vruchten met neusrot.
Er was dus een, weliswaar gering, posi
tief effect van luchtbevochtiging. De
grootste effecten werden gevonden bij de
verschillende calcium- en fosfaatniveaus.
Bij laag Ca, gecombineerd met laag, mid
den en hoog fosfaat had respectievelijk
53, 23 en 15% van de vruchten neusrot.
Bij hoog Ca, gecombineerd met de drie
fosfaatniveaus, was dat 27, 5 en 6%. Daaruit blijkt dat een laag Ca-gehalte al
tijd veel neusrot geeft, zelfs bij een hoge
P-dosering.
Een hoog Ca-gehalte, gecombineerd
met midden P en hoog P gaf daarentegen
wel weinig neusrotte vruchten. Calcium
en fosfaat beïnvloedden beide de vorming
van neusrot, maar vooral de combinatie
laag Ca en laag P gaf zeer veel neusrot.

Goudspikkels
Goudspikkels kwamen voor bij de behan
delingen met weinig neusrot. In het voch
tige klimaat had 9% van de vruchten zeer
veel goudspikkels en in de controle 4%.
Laag calcium en hoog calcium gaven 3%
respectievelijk 11% vruchten met sterke
aantasting. Bij laag, midden en hoog P
was het respectievelijk 3, 7 en 9%.

Mg-gebrek in blad
Luchtvochtigheid, calcium en fosfaat
hadden effect op het Mg-gebrek. Lage
luchtvochtigheid, hoog P en hoog Ca be
vorderde Mg-gebrek. De genoemde ver
schillen bleken ook terug te vinden in de
Mg-gehaltes in het blad.
•
Neusrot wordt veroorzaakt door verschillende
factoren die elkaar versterken
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Teelt J water

De verdamping door een gewas is een veelomvattend
proces. Het PRO is daarom al jaren in de weer om dat
proces letterlijk in beeld te brengen. Al dit onderzoek
leidde tot een instrument dat actuele gegevens over
waterhuishouding en gewasgroei zichtbaar maakt: het
weeggootsysteem.
Door Rein de Graaf en Chris Blok
PPO, Naaldwijk

'Weeggoot' maakt verd
Eén dag water
voor tomaat
In onderstaande figuur is te zien hoe de waterhuishouding op
23 maart 2003 verloopt op een tomatenbedrijf.
• Watergift midden op de dag kleiner dan 's ochtends of aan eind
van de middag door grotere verdamping: computerprogramma
corrigeert dit.
• Verbruikte water is voor grootste deel gewasverdamping en voor
kleiner deel gewasgroei,
• Verschil tussen waterverbruik en verdamping is de hoeveelheid
water die gewas voor de groei gebruikt.
- Groei wordt ook direct gemeten door weging van gewas.
• Gewasgewicht komt, zoals gewenst, overeen met verschil tussen
waterverbuik en verdamping.

H

et Praktijkonderzoek Plant & Om
geving (PPO) in Naaldwijk werkte
in de afgelopen jaren in diverse onder
zoeksprojecten met 'weeggoten' die de
verdamping, gewasgroei en drain me
ten. Eigenlijk is het een systeem dat be
staat uit drie meetinstrumenten die ac
tuele gegevens weergeven over de water
huishouding en de gewasgroei. Deze ge
gevens - van één dag, van enkele dagen
of van een hele teelt - kunnen op een
computerscherm zichtbaar worden ge
maakt. Daarbij kan het gaan om het
weergeven van watergiften, drainwaterafvoer, waterverbruik, gewasverdam
ping, gewasgroei of gootgewicht.
De meetinstrumenten maken het mo
gelijk de watergift te automatiseren, in
zicht te krijgen in het verloop van de
verdamping en de watergift en drain te
controleren. Doordat ook het toenemen
de gewicht van een gewas wordt geme
ten, komt bovendien het groeiverloop
van dat gewas in beeld.

Drie meetinstrumenten
Het weeggootsysteem bestaat uit een
goot van 4 tot 6 meter met planten erin,
met boven die goot met planten een gewasbalk en onder de goot een opvangbak voor drainwater (zie illustratie
rechtsboven). Dit zijn de meetinstru
menten. Van deze drie onderdelen
wordt het gewicht gemeten. Dit gebeurt
met zogenaamde krachtopnemers, be
staande uit een rekstrookje dat kan ver-
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Schemati
sche opstel
ling van een
weeggootsysteem.

jzzn

a=weeggoot, b = kabel waaraan goot hangt, ç=krachtopnemer waaraan goot hangt d=dragende kasdelen, e=krachtopnemer waaraan
gewasbalk hangt, f=kabel waaraan e hangt, g = opvangbak drainwater, h = krachtopnemer waarop drainopvangbak stàat, i = gewasbalk, j =
doorlopende gewasdraad van de planten buiten het systeem

mping gewas zichtbaar
vormen. Als de vorm van het strookje
verandert, wordt die vervorming omge
zet in stroom en vervolgens als meet
waarde doorgegeven aan de computer.
Goot en gewasbalk hangen aan twee
krachtopnemers en de drainopvangbak
staat op een krachtopnemer.
Het is de bedoeling dat er in de herfst
een weeggootsysteem op de markt komt
dat is aan te sluiten op de bestaande
tuinbouwcomputers. De opstelling kan
bovendien worden uitgebreid met voe
lers voor de EC-drain, (assimilatie)licht,
temperatuur en dergelijke.

Alles meten
De in het PPO-onderzoek gebruikte
weeggootsystemen werken als volgt: het
gewicht van de goot, van de planten en
van de drainwaterafvoer zijn bij aan
vang bekend. Een kortdurende, snelle
toename van het gewicht van de goot
wordt op de computer als watergift geregisteerd. De afname van het gootgewicht
tussen de waterbeurten door wordt dan
gecompenseerd voor drainage en de res
terende afname in het gootgewicht regi
streert de computer als waterverbruik
(verdamping + gewasgroei). Verandert
het gewicht van de goot daarna nog, dan
wordt dit genoteerd als Verandering wa
tergehalte in het substraat'.
Het is mogelijk dat per minuut kleine
foutjes in de berekeningen ontstaan. Om
die reden werd in het onderzoek de term
'onverklaard' opgenomen; een maat
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voor de kwaliteit van de verwerking van
de gegevens. Zo zal de factor 'onver
klaard' enigszins toenemen bij bijvoor
beeld veel trillingen in de kas als gevolg
van storm. Met al deze gegevens is de
volgende optelsom te maken: Aanvoer
vocht = verdamping + drain + groei +
verandering watergehalte substraatwatergehalte + rest.

Vooral voor hogedraad
Het weeggootsysteem is vooral bruik
baar voor gewassen aan de hoge draad.
Normaal gesproken zouden deze plan
ten over het eindê van de gewasbalk
gaan. Dit is te ondervangen door een ex
tra gewasbalk te gebruiken of te begin
nen met een extra lange gewasbalk waar
het gewas aan wordt gehangen.
Als gewassen niet met hun hele ge
wicht aan de gewasbalk kunnen hangen,
zoals paprika, is meting met een continu-watergehaltemeter een uitkomst.
Het vochtgehalte in de mat is dan be
kend, waarna de resterende gewichtver
andering van de goot wordt geregis
treerd als positieve of negatieve gewasgroei. Dit vergroot de toepasbaarheid
van het systeem aanzienlijk.

Werken aan optimale
Naarmate de verdamping toeneemt,
krimpt een gewas altijd enigszins. De
wateropname blijft dan achter bij de
verdamping. Dit is een normaal proces
en gedurende de namiddag en avond

wordt de 'krimp' volledig gecompen
seerd. Bij extreem grote verdamping
kan het gewas echter zoveel krimpen dat
het niet volledig hersteld of te weinig.
Dit is te voorkomen met behulp van we
ging van het gewas. Met de in het weeg
gootsysteem gemeten gegevens is het
dan bijvoorbeeld mogelijk de dakberegening aan te sturen. Ook het aan- en
uitgaan van lampen leidt (tijdelijk) tot
respectievelijk minder en meer groei.
Door het gewicht van alleen de goot te
meten, wordt zichtbaar in welke mate de
substraatmat inteert. Dit maakt het mo
gelijk déral dan niet gewenste indroging
van de mat te controleren en eventueel
bij te sturen. Het verloop van de hoe
veelheid drainwater meten is nuttig om
dat eventueel ingestelde, verschillende
drainpercentages binnen een dag duide
lijk zichtbaar worden en zijn te controle
ren.
De onderzoekers van het PPO werken
er tenslotte aan om de optimale verdam
ping en gewasgroei zichtbaar te maken
op de computer, zodat het mogelijk
wordt deze gegevens te vergelijken met
de werkelijk gemeten verdamping en ge
wasgroei. Bij eventuele grote afwijkin
gen zou de computer dan alarm slaan.
Ook zouden de optimale gegevens kun
nen worden vergeleken met die van col
lega's.

Praktijktest Aldo en Freeflow

Chemische reiniging druppelaars
werkt ten dele
Op twee bedrijven is in 1991 de werking van
de middelen Aldo en Freeflow onderzocht.
Deze middelen worden meegedruppeld en
voorkomen verstoppingen van het druppel
systeem. De middelen blijken wel te werken,
maar zijn niet afdoende tegen alle proble
men.

N. van der Burg

V

oor de reiniging van druppelsys
temen tijdens de teelt zijn telers
aangewezen op behandeling met
druk of onderdruk in combinatie met
afspuien van de leidingen. Deze metho
den zijn vrij arbeidsintensief en werken
niet voldoende. De handelsmaatschap
pij AVF brengt daarom via een aantal
toeleveringsbedrijven de middelen
Aldo en Freeflow op de markt. Deze
stoffen hebben elk hun eigen werkge
bied.
Aldo is een oxiderende stof. Het werkt
in op de organische stof zoals algenresten en bacteriën. Aldo moet dagelijks
aan het einde van de dag met de laatste
drie tot vier druppelbeurten worden
meegegeven in een concentratie van
300 dpm (300 mg per 1). 's Nachts
wordt dan niet gedruppeld waarbij de
stof op de vuilresten inwerkt.
Freeflow is een zogeheten scale inhibi
tor. Deze stof kan de vorming van zoutneerslag voorkomen, doordat het zich
hecht aan een zich ontwikkelend zout
kristal. Het is echter niet mogelijk reeds
gevormde zoutneerslag met Freeflow
op te lossen. Freeflow moet continu in
een concentratie van 20 dpm aan het
druppelwater worden toegevoegd.
De leverancier adviseert de stoffen niet
afzonderlijk toe te passen maar altijd in
combinatie. Het beste is met een schoon
systeem van start te gaan.
50

Twee praktijkbedrijven
Om de werking van de stoffen na te
gaan werd op twee bedrijven onder
zoek gedaan. Het eerste bedrijf betrof
een rozenbedrijf. Helaas voor de proef
maar gelukkig voor de teler trad op dit
bedrijf geen vervuiling van de druppe
laars op. Er kon dus niets worden
geconcludeerd omtrent de werking van
de middelen. Wel waren de druppe
laars bij aanvang van de proef enigszins
vervuild. Bij dosering van de middelen
verdween deze vervuiling in belangrij
ke mate.
Het tweede bedrijf was een tomatenbedrijf met capillairen als druppelaar. Met
een terugspoelfilter plus een fijnfilter
werd gefilterd. Het water was regenwa
ter aangevuld met leidingwater. De
werkdruk varieerde van 0,6 tot 1,0 bar.
De metingen werden verricht bij vier
kraanvakken waarbij de volgende
behandelingen plaatsvonden:
• zonder toevoegingen (controle);
• alleen Aldo;
• alleen Freeflow;
• Aldo en Freeflow.
De stoffen werden vanaf 1 maart in de
voorgeschreven concentratie gedo
seerd. Eenmaal per veertien dagen
werd van 20 druppelaars de afgifte
bepaald. Uit deze gegevens konden de
variatiecoëfficiënt (VC) en de gemiddel
de afgifte worden berekend. De VC is

een maat voor de variatie tussen de
druppelaars. Is de VC-waarde lager
dan 5% dan is de afgifte gelijkmatig te
noemen. De VC mag liefst niet boven
de 10% komen. In de figuur hieronder
is het verloop van de VC van behande
ling 1 en 4 uitgezet.
In de loop van de teelt werd de afgifte
ongelijkmatiger. Bij de controle liep de
VC op tot 17% in augustus.
Verloop VC van de controlebehandeling on
de behandeling met Aldo/Freeflow.
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Druppelsystemen

evenwel dat bij kraan twee en kraan
vier wel duidelijk minder algenresten
in de strengen aanwezig waren. Dit
bevestigt het idee dat Aldo wèl een rei
nigende werking heeft maar dat bij toe
voer van grote hoeveelheden algen de
reinigende werking tekortschiet. Betere
filtratie (zandfilter) of indien mogelijk
een hogere dosering van Aldo zou ver
betering kunnen brengen. Schade aan
het gewas is dan echter niet uitgesloten.
Een hogere dosering is daarom sterk af
te raden.

Afzuigen gaf geen verbetering

De middelen werden
direct achter de elektri
sche kraan geïnjec
teerd. (Foto: proefsta
tion Naaldwijk).

Behandeling met Aldo en Freeflow gaf
aanvankelijk wat verbetering maar later
in de zomer werd de afgifte toch onge
lijkmatiger. De VC steeg naar ongeveer
15%. Blijkbaar was het aanbod van
algenresten uit het bassinwater in de
zomer te groot. Toen in oktober de
waterkwaliteit verbeterde, zakte de VC
bij de vierde behandeling aanmerkelijk.
De afgifte in liter per uur (figuur
rechts) had voor de behandeling met
Aldo en Freeflow een ppsitieve uitwer
king. Tot in augustus was de afgifte bij
kraan vier circa 3,0 liter per uur terwijl
deze bij kraan één daalde tot 2,3 liter
per uur. (Steeds gemeten bij een druk
van 0,6 bar).
Behandeling met alleen Aldo had een
zelfde effect als die met Aldo en
Freeflow. Behandeling met alleen
Freeflow gaf juist meer ongelijkmatig
heid.

Oorzaak verstopping
Bij het opensnijden van de capillair
begin mei bleek een zoutneerslag op de
wand van de capillair te zijn afgezet. In
de zomermaanden werden algenresten
gevonden in verdeelslangen en capillai
ren. Het bassin was ook sterk vervuild
met algen. De algenresten werden in de
vier kraanvakken aangetroffen.
Bij het afzuigen op 1 augustus bleek
Vakblad voor de Bloemisterij 12 (1992)

Begin mei en begin juli werd proefsgewijs het systeem behandeld met onder
druk. De druppelstrengen werden
slang voor slang behandeld door een
gespecialiseerd bedrijf. Ongeveer twee
minuten werd een onderdruk van -0,8
bar gehandhaafd, waarna de streng
werd nagespoeld door schoon water
aan te trekken uit de verdeelleiding
achterin. Beide keren dat de capillairen
op deze manier werden behandeld,

Afgifte in l/uur (bij p = 0 6 bar) van de contru'L'bchjnri&lmq mi ifr behan lelinij met
Aldo/Freeflow

—AFGIFTE CONTROLE
—AFGIFTE ALDO/FREEFLOW
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november

m Behandeling met chloortolsekloog/zuur
mm Behandeling met onderdruk
m> Behandeling met druk

werd nauwelijks effect gemeten. Zowel
het effect op de VC als de afgifte was
nihil. De algenresten uit de strengen
werden wel verwijderd maar de vaste
neerslag in de druppelaars bleef aanwe
zig.
Eind augustus werd doorgespoten met
de hoge-drukspuit. De gemiddelde
afgifte bij de controle verbeterde aan
zienlijk. Deze verbetering was echter

maar tijdelijk. De VC daalde enigszins
maar bleef toch op een te hoog niveau
steken. Na behandeling met loog en
zuur begin november was het systeem
weer geheel schoon.

Dosering Aldo een probleem
Nagegaan werd hoe snel Aldo zich in
het druppelsysteem verspreid. Vanaf
de voorkant van de druppelstreng gaat
de verspreiding zeer snel door het sys
teem. Na twee beurten is ongeveer 80%
van de druppelaars voorzien. Maar pas
na vier beurten (400 cc) bleek in alle
druppelaars Aldo te zijn doorgedron
gen. Dit betekent dat bij de eerste plan
ten een grote dosis Aldo terechtkomt.
Over de mogelijke schade is slechts
weinig bekend.
De strengen hadden een lengte van 60
m en werden van twee kanten gevoed.
De dosering vond plaats direct achter
de elektrische kraan.

Het vervolg
Gezien de resultaten verdient het aan
beveling na te gaan wat het effect is van
betere filtering en aanpassing van de
dosering aan de mate van vervuiling
van het water. Verder moet het effect
van de middelen op groei en produktie
worden nagegaan. Wat dit laatste
betreft vindt dit jaar op het Proefstation
voor Tuinbouw onder Glas in
Naaldwijk een proef met komkommers
plaats.
Toevoeging van Aldo aan druppelwater
dat is verontreinigd met algenresten,
gaf aanvankelijk minder verstopping.
Bij een toenemend aanbod van algen in
de zomer ontstond toch ongelijkheid in
afgifte. De afgifte in liter per uur bleef
bij dosering van Aldo 25% hoger ten
opzichte van geen dosering. Alleen
Aldo had eenzelfde effect als toevoe
ging van Aldo plus Freeflow. De dose
ring van Aldo is een probleem. Pas na
vier beurten van 100 cc is Aldo in alle
druppelaars doorgedrongen. Afzuigen
had geen effect op de verstopping.
Behandeling met overdruk na afspuiten
gaf tijdelijk een verbetering. Meer
onderzoek vindt plaats op het
Naaldwij kse proefstation.
N. (Nol) van der Burg is onderzoeker bij de
afdeling Plantevoeding en Wortelmedia van het
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas in
Naaldwijk, 01740-36700.
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Groei en transpiratie
verlopen grillig
Het verloop in de versgewichtstoename van een
komkommerplant is door het Proefstation in
Naaldwijk onderzocht. Opmerkelijk is dat over 24
uur gemeten de toename op een donkere dag soms
even groot is als op een zonnige dag. Het moment
waarop het gewicht toeneemt blijkt sterk te
verschillen tussen beide weertypen.

D

oor te wegen kan de toe- of afname van
het plantgewicht worden bepaald. De
plant wordt daarvoor opgehangen aan
een kleine nauwkeurige weegschaal, een
zogenaamde trekopnemer. Door de plant
met trekopnemer op een grote weeg
schaal te zetten is naast de groei ook de
transpiratie meetbaar. Van 5 juni tot 29
juli 1991 werd bij een komkommerplant
zo'n meting uitgevoerd. De gegevens zijn
onderling vergeleken en in verband ge
bracht met de globale straling.

Zonnige en donkere dag
Om het verloop van de versgewichtstoe
name en de transpiratie te illustreren
zijn van de meetperiode als voorbeeld een
donkere dag met 281 J per cm2 en een
zonnige dag met 2.516 J per cm2 uitgeko
zen. Versgewichtstoename, gewasver
damping en globale straling zijn met el
kaar vergeleken. Het cumulatieve ver
loop van de gewichtstoename is op deze
twee dagen geheel verschillend. Op de
zonnige dag stagneert de toename bij
sterk stijgende transpiratie en is er zelfs
water aan de plant onttrokken. In die si
tuatie verdampt het gewas dus meer wa
ter dan door de wortels kan worden opge
nomen (figuur 3 en 4).
Neemt de gewasverdamping, ongeacht
het absolute niveau van de gewasver
damping, af dan wordt de wateropname
weer groter dan de gewasverdamping en
neemt het relatieve plantgewicht duide
lijk toe. Het 'tekort' aan water voor de
transpiratie is blijkbaar tijdelijk uit de
plant zelf aangevuld. In de meeste geval
len vult de plant het tekort aan water (de
R. DE GRAAF
Rein de Graaf is onderzoeker bij de afdeling
Teelt en Kasklimaat van het Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk.
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Conclusies
Het», versgewicht neemt overdag
minder toe naarmate er meer stra
ling is. 's Nachts is de toename dan
juist groot.
Op zonnige dagen wordt de plant
overdag een stuk lichter in gewicht.
Watertekort overdag wordt 's
avonds geheel gecompenseerd.
Op donkere dagen is de gewichts
toename tot twee uur 's middags het
grootst.

krimp) 's middags na vier uur, maar voor
al na zeven uur 's avonds, weer geheel
aan. (figuur 3).
De absolute toename van het versge
wicht van de plant vond bij de zonnige
dag dan ook hoofdzakelijk de nacht erna
plaats. Op de donkere dag wordt de plant
hoofdzakelijk gedurende een groot deel
van de nacht en ochtend, van twee tot
één uur, zwaarder (figuur 1). Na twee
uur 's middags neemt het gewicht niet
meer toe.

Verklaring
De wateropname door de plant volgt zo
wel op de donkere als de zonnige dag in
grote lijnen de gewasverdamping. Op de
zonnige dag volgt de wateropname de
transpiratie, maar bij een sterke stijging
blijft de wateropname achter (figuur 2 en
4) Op de donkere dag is de wateropname
bijna altijd groter dan de transpiratie. Er
is steeds voldoende water opneembaar
om de plant ook te laten groeien, het
versgewicht neemt toe. Een sterke stij
ging van de transpiratie leidt ook bij een
laag verdampingsniveau, bijvoorbeeld
om negen uur 's morgens, tot een achter-

Figuur 1
Cumulatief verloop van de versgewichtstoename/afname per uur op een donkere dag
grarrplant
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Bij komkommer komen opmerkelijke verschillen
voor tussen versgewichtstoename, transpiratie en
drogestofproduktie. De instraling heeft daarop
een grote invloed

stand in de wateropname (figuur 4).
Komt op donkere dagen de zon om een
uur of zes, zeven uur 's avonds toch nog
door, dan blijft de wateropname alsnog
achter bij de plotseling toegenomen
transpiratie.
Dat de groei op een donkere dag na
twee uur 's middags stagneert, wordt ver
klaard uit de hoeveelheid gemaakte dro
ge stof. Op donkere dagen worden door de
geringe hoeveelheid licht weinig assimilaten (droge stof) gemaakt. Hierdoor kun
nen 's avonds en 's nachts relatief weinig
nieuwe cellen worden gemaakt en is de
groei gering. Op 'donkere dagen, in het
bijzónder bij een aantal achter elkaar, is
een plant snel 'uitgeteld'. Maakt een
plant op een zonnige dag daarentegen
veel assimilaten, dan kan hij lang door
gaan met nieuwe cellen maken. Naast
wateropname voor aanvulling zal er dan
veel water voor nieuwe groei nodig zijn.

Langere perioden

Figuur 2
Verloop van de wateropname, transpiratie en
groei per uur op een donkere dag
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Bepaling versgewicht
Groei van planten bestaat uit droge
stofproduktie en versgewichttoename.
De produktie van droge stof is van be
lang voor de uiteindelijke toename
van het versgewicht. Om onderscheid
te maken tussen de opname van water
voor gewichtsgroei en drogestofaanmaak, moeten de planten worden af
gesneden. In de praktijk is dit een
moeilijk toepasbare methode. De toeen afname van het plantgewicht is
eenvoudiger te meten door de planten
op te hangen aan een nauwkeurige
weegschaal.
geveer 41 g per plant en bij 2.600 J per
cm2 circa 96 g. De totale gewichtstoename
van zonsopgang tot zonsopgang liep voor
de donkere en zonnige dag nauwelijks
uiteen, hetgeen in het algemeen niet de
verwachting was. Een juiste verklaring
hiervoor is (nog) niet gevonden.

Nader onderzoek

Voor de totale versgewichtstoename over
dag is voor komkommer een verband ge
constateerd tussen de globale straling (11
juli tot en met 28 juli) en de gewichtstoe
name. Dit geeft aan dat het gewicht over
dag minder toeneemt naarmate er op die
dag meer straling is.
Zo bedroeg de gewichtstoename over
dag bij een dagtotaal van 600 J per cm!
circa 118 g per plant en bij een straling
van totaal 2.600 J per cm2 ongeveer 66 g.
Van zonsondergang tot zonsopgang
was de versgewichtstoename groter naar
mate er overdag meer straling was ge
weest. Dat was een groot inhaaleffect
plus veel nieuwe groei. Bij 600 J per cm2
per dag bedroeg de toename 's nachts on-

Een te groot watertekort overdag kan een
kwaliteitsvermindering tot gevolg heb
ben. Hiervoor zijn in dit onderzoek echter
geen duidelijke aanwijzingen gevonden.
Ook kan uit dit onderzoek niet de invloed
van een groot tekort overdag op de pro
duktie worden geconstateerd. Dit is ech-,
ter niet onmogelijk en in dat geval zullen
bepaalde maatregelen om te grote tekor
ten te voorkomen positief kunnen werken
op de produktie en kwaliteit.
Bij een vergelijkbaar onderzoek met
tomaat werd wel degelijk een negatieve
invloed van een te groot tekort overdag
geconstateerd. Nader onderzoek naar de
relatie tussen transpiratie en wateropna
me en versgewichtstoename is dan ook
zeker zinvol.
•

Figuur 3
Cumulatief verloop van de versgewichtstoename/afname op een zonnige dag

Figuur 4
Verloop van de wateropname, transpiratie en
groei per uur op een zonnige dag
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Weergeven van gehall
In de bemesting
zijn gehalten
van verschillen
de stoffen erg
belangrijk. Om
welke stoffen
gaat het en hoe
worden de
gehalten weer
gegeven? In dit
hoofdstuk een
uitleg over de
termen die in de
bemesting wor
den gebruikt.

Het is belangrijk te weten over welke stoffen je
praat en hoeveel van die stof voorkomt. Dat geldt
niet alleen voor de stoffen die de plant nodig heeft,
want ook giftige stoffen moetje kunnen benoemen
en kwantificeren. Bovendien kan een plantevoedingsstof in zo'n hoog gehalte voorkomen, dat de
stof giftig wordt. Molecuulmassa's, gehalten en in
welke anionen en kationen een meststof splitst bij
oplossen, zijn belangrijke gegevens bij het bereke
nen van voedingsoplossingen.
De plantevoedingsstoffen worden verdeeld in
hoofd- en spoorelementen. Dat is een vrij willekeu
rige verdeling, die is gemaakt op basis van de hoe
veelheden die een plant nodig heeft. Van een
hoofdelement heeft een plant veel en van een
spoorelement weinig nodig. Zie kader De elemen
ten voor de verschillende voedingsstoffen van de
plant.

Mol en atoommassa
De begrippen mol en atoommassa worden aan
de hand van een voorbeeld uitgelegd. Stel een
plant heeft het atoom magnesium (Mg) nodig, in
dit geval voor de aanmaak van chlorophyl. Maar
hoeveel? Dat kan worden uitgedrukt in het aantal
atomen Mg per kg plantgewicht of het aantal ato
men Mg per liter bodem- of substraatvocht, waar
uit de wortel voldoende Mg kan opnemen. Deze
laatste methode wordt meestal gevolgd. Het blijkt
echter om zulke grote aantallen te gaan, dat dit
niet meer op een normale manier is weer te geven.
Daarom wordt met een vaste grote hoeveelheid
gewerkt: mol. Dit is te vergelijken met een dozijn,
wat ook een eenheid voor een aantal dezelfde voor
werpen is. De orde van grootte is bij een mol wel
anders. Een mol is een eenheid voor 6x1023 stuks
(een 6 met 23 nullen) van een bepaald deeltje.
Een mol Mg-atomen betekent dus een vast aan
tal, vele miljarden atomen Mg. De hoeveelheid ato

men kan ook worden weergegeven in een gewichts
eenheid. Zo weegt een mol Mg-atomen 24,3 gram.
Dit getal wordt de atoommassa van Mg genoemd,
omdat het het gewicht aangeeft van precies 1 mol
magnesium-atomen. Ieder atoom heeft zijn eigen
atoommassa, uitgedrukt in g/mol.
Het blijkt dat met de atoommassa dus een aan
tal atomen kan worden omgerekend in de massa
en omgekeerd. Stel, dat in een oplossing het aantal
Mg-atomen 1 mol per liter is, dan komt dit overeen
met een massa van 24,3 g Mg per liter. In de bemes
ting gebruiken we de eenheid milli-mol, afgekort
mmol, wat éénduizendste mol is.

Kationen en anionen
Atomen kunnen aan andere atomen zijn gebon
den en vormen dan een groter geheel. Deze deel
tjes komen in het bodem- en substraatvocht voor
en hebben vaak een lading. Ze worden kationen of
anionen genoemd. Dat zijn opgeloste zouten met
een bepaalde elektrische lading. De kationen zijn
positief geladen; de anionen negatief.
Een paar voorbeelden van aan elkaar geklitte
atomen:
• nitraat (N03 ), het atoom stikstof (N) is dan gebon
den aan drie zuurstof-atomen (O). Dit deeltje heeft
een negatieve lading en is dan ook een anion;
• ammonium (NH4*), het atoom stikstof is gebon
den aan vier atomen waterstof (H). Het ion ammo
nium heeft een positieve lading en is dus een
kation;
• ureum (CO(NH2)2), twee atomen stikstof (N) zijn
dan in een bepaalde volgorde gebonden aan vier
waterstof-atomen (H), één koolstof (C) en twee zuur
stof (O). Opgelost ureum heeft geen lading.
Ionen kunnen een verschillende lading hebben.
Zo heeft een kalium-ion (K) één, een calcium-ion
(Ca) twee en een aluminium-ion (Al) drie ladingen.
Bij sommige kationen kan de lading ook verande-

De elementen
De voedingsstoffen van de plant worden ingedeeld in hoofdelementen en spoor
elementen. Deze indeling geeft aan dat de plant relatief veel hoofdelementen en
relatief weinig spoorelementen opneemt.
Hoofdelementen:

stikstof (N)
fosfor (P)
kalium (K)
calcium (Ca)
magnesium (Mg)
zwavel (S)

C. de Kreij

Spoorelementen:

ijzer (Fe)
mangäan (Mn)
zink (Zn)
borium (B)
koper (Cu)
rnolybdeen(Mo)
silicium (Si)

De code tussen haakjes is de chemische codering. In de scheikunde worden dit
de atomen genoemd.
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Onderwerpen
hoofdstuk 2
Onderwerpen die in dit

en, de begrippen
ren. Zo kan Fe2* overgaan in Fe3'.
Zoals de positieve en de negatieve kant van
magneten elkaar aantrekken, trekken de kationen
en anionen elkaar aan. Is de concentratie van
bepaalde opgeloste ionen te groot, dan kan een vas
te verbinding ontstaan. Er ontstaat dan een neer
slag, een vaste stof. Een bekend voorbeeld hiervan
is de gipsvorming. Bij grote concentraties van het
kation Ca2* en het anion S042' kan de vaste stof
CaS04 ontstaan en dat is gips. Zo'n deeltje wordt
een molecuul genoemd. Bij de omgekeerde rich
ting, het oplossen van een molecuul, splitst een
vaste stof zich in een anion en een kation.
Uitzonderingen hierop zijn enkele neutrale stof
fen, zoals het eerder genoemde ureum.

De EC
Een oplossing van zouten is altijd neutraal. De
optelsom van alle ladingen is dus altijd nul.
Daarbij moet natuurlijk wel rekening worden
gehouden met de ladingen per ion. Zo heeft K één
positieve lading en Ca twee. Bij het berekenen van
de som van de ladingen telt ieder K-ion dus voor
één positieve en ieder Ca-ion voor twee positieve
ladingen.
De ionen in een oplossing zijn in staat om een
elektrische stroom te geleiden. Hoe hoger de con
centratie aan ionen, hoe makkelijker een elektri
sche stroom wordt geleid. Hoe meer ladingen in
een vloeistof (die op zich neutraal is), hoe beter dat
gaat. De hoeveelheid ladingen in een vloeistof kan
worden uitgedrukt in de equivalentensom. Dat is
de optelling van alle negatief öf alle positief gela
den ionen. Het maakt niet uit of de positieve of
negatieve ladingen worden opgeteld want het aan
tal positieve ladingen in een vloeistof is altijd
gelijk aan het aantal negatieve.
Deze eenheid wordt gebruikt om de totale ionsterkte, het elektrisch geleidingsvermogen, van een
oplossing aan te geven. Deze wordt uitgedrukt in
EC, het elektrisch geleidingsvermogen. In het
Engels: electrical conductivity. De eenheid van EC
is mS/cm (milliSiemens per cm). Het geleidingsver
mogen is sterk afhankelijk van de temperatuur.
Hoe hoger de temperatuur, des te beter de oplos
sing een stroom geleidt. In Nederland wordt het
geleidingsvermogen opgegeven bij 25°C. De volgen
de vuistregel gaat in normale gevallen redelijk op:
de equivalentensom van de kationen (of van de
anionen) uitgedrukt in milli-equivalenten per liter
gedeeld door 10 is gelijk aan de EC uitgedrukt in
mS/cm.

Meststoffen
Net als alle stoffen bestaan meststoffen ook uit
atomen. Aan de hand van een voorbeeld wordt uit
gelegd wat dit betekent voor het gehalte aan de
Vakblad voor de Bloemisterij Plus 49J (1993)

verschillende atomen en ionen. De meststof
kaliumnitraat (KN03) bestaat per mol uit één mol
K, één mol N en drie mol O. De atoommmassa's
van K, N en O zijn respectievelijk 39,1; 14 en 16
(g/mol). Eén mol van het molecuul I<N03 heeft dus
een massa van 39,1+14+3x16=101,lg. Dit wordt de
molecuulmassa genoemd. Hiervan is 39,lg K en
14g N. De gehalten zijn dan 39,1/101,1=38,6% K
en 14/101,1=13,8% N (door vervuiling in de mest
stoffen zijn de gehalten iets lager).
De gehalten kunnen ook op een andere
manier worden weergegeven, namelijk in mol per
kg meststof. In dit voorbeeld is dit 1 mol K per
101,lg = 9,9 mol K per kg meststof. Deze eenheid
werkt veel makkelijker bij het berekenen van voe
dingsoplossingen. Bij vloeibare meststoffen wordt
deze eenheid meestal opgegeven.

De pH
Het eenvoudigste atoom is waterstof. In water
komen ze voor als kationen (H*). Ze worden proto
nen of waterstofionen genoemd. De concentratie
aan protonen is in de plantevoeding erg belang
rijk omdat deze de zuurgraad bepaalt. De opgelos
te HMonen hebben invloed op de opname van
plantevoedingsstoffen en het functioneren van de
wortel en de plant.
Een hoge concentratie waterstofionen bete
kent een zure oplossing en bij een lage concentra
tie is een oplossing basisch. In de praktijk kan de
concentratie zeer sterk uiteen lopen van 0,001
(=103) tot 0,00000001(=10"8) mol per 1. Omdat bij
het weergeven van dergelijke getallen snel fouten
kunnen ontstaan, is voor het weergeven van de
protonenconcentratie gekozen voor de negatieve
logaritme (kortweg het aantal nullen achter de
komma) van de concentratie. De concentratie
moet dan in mol per 1 worden gegeven. Dit wordt
aangegeven met pH. De p slaat op negatieve loga
ritme en de H op waterstof.
De hierboven genoemde protonenconcentra
ties zijn respectievelijk een pH van 3 (komt van
10 3) en van 8 ( van 10 8). Bij een lage pH is de
oplossing zuur en bij een hoge basisch. Er zijn
anionen die protonen kunnen binden. Dat zijn
bijvoorbeeld hydroxide-ionen (OH ) en bicarbonaat-ionen (HC03j. Hoe meer van deze stoffen in
het water, hoe minder vrije waterstofionen in de
oplossing voorkomen en hoe hoger de pH wordt.
In het geval van hydroxide (OH ) ontstaat water
(H20) en in het geval van bicarbonaat ontstaan
water en koolzuurgas (C02). Het omgekeerde, dat
een proton bicarbonaat neutraliseert, gebeurt
ook. Dat komt duidelijk voor bij bron- en opper
vlaktewater. Dat bevat vaak te veel bicarbonaat
(heeft een te hoge pH), dat dan door een zuur
moet worden geneutraliseerd.
•

hoofdstuk aan bod komen:

Anion
Atoom
EC
Element
Gehalte
Ion
Kation
Molecuul
pH

Gebruikte
leimen
Bij de In dit hoofdstuk
gebruikte termen staat
wat ze volgens het woor
denboek betekenen.
Atoom
In het Latijn betekent atomus iets ondeelbaars. Het
is een stofdeeltje, het
kleinste deel van een che
misch basiselement dat
daar nog wel de eigen
schappen van hèeft, een
kleinst denkbare hoeveel
heid van iets of iets dat
klein of nietig is. Het in de
bemesting gebruikte
woord atoom, duidt op de
chemische benaming van
het kleinste deeitje van
een element.
Equivalent
Equivalent betekent gelijk
waardig. De equivalenten
som is dan de optelling
van alle gelijkwaardige
delen, zoals de positief
geladen deeltjes of de
negatieve,
ion
Een ion is een atoom of
een atoomgroep met een
elektrische lading.
Mol
Eenheid waarin een grote
hoeveelheid deeltjes kan
worden uitgedrukt. Eén
mol staat voor 602 triljard
(6xl023) deeltjes.
Molecuul
Het kleinste deel van een
chemische verbinding, dat
de eigenschappen van dié
verbinding nog heeft.
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Opname van water en
de wortelanatomie
Plantewortels
zorgen voor de
opname van voe
dingsstoffen en
water. Dat is
algemeen
bekend. Maar
welke processen
zijn hierbij eigen
lijk betrokken, en
hoe worden deze
gestuurd?
Hoe de wortel
zijn werk doet.

Het transport van ionen in de bodemoplossing
naar de wortels kan op twee manieren plaatsvin
den. Ten eerste kunnen ionen worden meegeno
men met water dat door de plant wordt opgeno
men. Of deze vorm van transport - de zogenoemde
massastroming - voldoende is, hangt af van de
concentratie van de ionen in de bodemoplossing
en de hoeveelheid die de plant nodig heeft voor
een optimale plantegroei.
Daarnaast kan transport plaatsvinden door dif
fusie (vermenging). Samen met de eigenschappen
van de ionen wordt de diffusie ondermeer
bepaald door het concentratieverschil tussen het
worteloppervlak en het wortelmilieu, de directe
omgeving van de wortel.
Sommige ionen diffunderen snel (bijvoorbeeld
NOj en IC), maar er bestaan ook uitgesproken tra
ge ionen (bijvoorbeeld H2P04). Welke vorm van
transport voor het ion het meest belangrijk is,
hangt af van het teeltsysteem. In grondteelten zal
door de minder frequente bijbemesting de diffu
sie een grotere rol spelen dan in systemen waarin
de voedingsoplossing rond de wortels continu
wordt ververst (zoals voedingsfilm). In dit soort
systemen met een grote doorspoeling, is het opna
memechanisme van de wortels de bepalende fac
tor voor de snelheid van de ionenopname.

lonenopname
Figuur 1 geeft een schematische dwarsdoor
snede van een wortel. Het transport van water en
de hierin aanwezige ionen kan na aankomst in
het schorsweefsel vrij plaatsvinden buiten de cel

Figuur 1.

len om (apoplastisch transport). Hierbij zijn nog
geen selectieve processen betrokken. Het trans
port van voedingselementen (ionen) en water
naar de bovengrondse delen vindt plaats door de
houtvaten. Voordat het water en de ionen via
deze houtvaten kunnen worden getransporteerd,
moet het de endodermis passeren en dat gaat niet
zomaar.
De endodermis is een rij cellen waarvan de celwand plaatselijk is verdikt met kurkweefsel, waar
door transport buiten de cellen om niet meer kan
•plaatsvinden. Om transport van buiten de endo
dermis naar de houtvaten toch mogelijk te
maken, moeten ionen en water eerst door de cel
len in het schorsweefsel buiten de endodermis
worden opgenomen (zie de figuur). Wanneer dit
is gebeurd, kan via diffusie transport naar de
houtvaten plaatsvinden. Dit wordt symplastisch
transport genoemd.
Transport van ionen door de wand van de
schorscellen is geen probleem, aangezien de celwand is voor te stellen als een vrij star omhulsel,
waar water en ionen zich gemakkelijk door kun
nen verplaatsen. Om symplastisch transport
mogelijk te maken, moet echter ook transport
door het celmembraan plaatsvinden. Dit mem
braan omringt de celinhoud en is semi-permeabel
(selectief doorlaatbaar), waardoor water wel, maar
ionen niet zondermeer naar binnen kunnen. Een
deel van de ionen kan door middel van diffusie
door specifieke kanalen door dit celmembraan
worden opgenomen. Het grootste deel van ionen
transport door de celmembranen wordt echter
voorgesteld als een binding aan bepaalde eiwitten

endodermis

Dwarsdoorsnede
van een wortel. De
pijlen geven de
mogelijke stromen
van water- en voe
dingsstoffen weer.

houtvat

wortelhaar

zeefvat

R. Baas

apoplastisch
transport
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voeding,

Onderwerpen
hoofdstuk 3
Onderwerpen die in dit
hoofdstuk aan bod komen:

(dragers), waarna passage door het membraan
plaatsvindt.
Deze eiwitten maken het mogelijk dat de
mineralensamenstelling van planten behoorlijk
kan afwijken van de samenstelling in de bodem
oplossing, omdat de binding met het eiwit min of
meer specifiek is. Alleen wanneer grootte en
lading ongeveer gelijkwaardig zijn, bijvoorbeeld
Cl" en N03, kan concurrentie om de beschikbare
eiwitten plaatsvinden (antagonisme). Voor deze
ionenopname is energie nodig. Afhankelijk van de
leeftijd van de wortels en afhankelijk van de plantesoort blijkt deze energie tot wel 40% van de tota
le energiebehoefte (ook nodig voor wortelgroei en
onderhoudsprocessen) van de wortels te beslaan.
Om deze energie te genereren is zuurstof nodig.
Bij een te lage temperatuur wordt bovendien ook
geen energie meer opgewekt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de ionenopname onder omstan
digheden van zuurstofgebrek of bij lage tempera
turen geremd is. Dit heeft uiteindelijk gebreksver
schijnselen tot gevolg.

Wateropname
In de cel ontstaan door de actieve opname van
ionen hoge concentraties. In termen van EC kan
deze in de cel wel tien tot twintig keer hoger zijn
dan in de voedingsoplossing rond de wortels.
Water stroomt vervolgens passief, door middel
van osmose, de cel binnen. Het principe van osmo
se is in figuur 2 weergegeven. De concentratie is
rechts veel groter dan links. Het semi-permeabel
membraan laat water door zodat het concentratie-

verschil kleiner wordt.
Wanneer de ruimte in het rechter gedeelte
is afgesloten, loopt de druk op. In een plantecel
vindt ook osmose plaats en omdat de celwand
de inhoud van een cel bepaalt, loopt de druk in
cellen inderdaad op. De membranen binnen de
celwand kunnen hierdoor een celspanning
(turgor) opbouwen, die enkele bars groot kan
zijn.
Het opgenomen water wordt in de houtvaten weer uitgescheiden, waardoor worteldruk
ontstaat. Dit lean zichtbaar gemaakt worden
door 's ochtends vroeg een plant af te snijden.
Door de opgebouwde worteldruk komt bloedingssap naar buiten. Toch is wateropname
door worteldruk slechts een fractie van de tota
le wateropname. Het grootste deel vindt plaats
doordat overdag een onderdruk in de houtvaten onstaat door verdamping uit de huidmond
jes.
Doordat wortels een endodermis vormen,
kan opname van ionen en water alleen
plaatsvinden na passage door het celmem
braan, waarna transport naar de houtvaten
plaatsvindt. Deze opname van ionen is een
proces dat een groot deel van de beschikbare
energie in het wortelstelsel gebruikt, en
wordt beïnvloed door de temperatuur en de
zuurstofvoorziening. Door de verschillende
chemische eigenschappen van de ionen en
van de membranen verloopt de opname in
ongelijke mate. De opname van water is niet
actief en vindt plaats door osmose.

Figuur 2. Osmose.
Alleen water gaat

Semi - permeabel membraan

Semi - permeabel membraan

door het semi-per
meabel membraan
tussen de twee
compartimenten.
Doordat wordt
gestreefd naar ver
laging van het concentratieverschil
tussen beide kan
ten van het mem
braan, komt
rechts meer water
dan links.

water
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ionenoplossing

water

ionenoplossing

Diffusie
Houtvaten
lonenopname
Osmose
Schorsweefsel
Wateropname
Watertransport
Wortels

Gebruikte termen
Bij de in dit hoofdstuk gebruik
te termen staat wat ze vólgens
het woordenboek betekenen.
Anatomie
De leer van de vorm en het
inwendig samenstel van de
organismen en de kunst om de
verschillende onderdelen van
een georganiseerd lichaam te
kunnen scheiden.
Diffusie
Diffusie betekent het mengen
van twee ongelijksoortige vloei
stoffen of gassen. In de
bemesting wordt de natuurkun
dige betekenis gebruikt. Dat is
het verplaatsen van de ene
soort moleculen door een
andere heen tengevolge van
een verschil in concentratie
van de twee soorten molecu
len.
EiWit
Chemische benaming voor
ingewikkelde verbindingen van
koolstof, zuurstof, stikstof en
waterstof die in alle planten en
dieren voorkomen.
Mineraal
Een mineraal is een delfstof,
een homogeen onderdeel van
de aardkost of de biologische
benaming van voedingszouten.
Semipermeabel
Semipermeabel wordt gezegd
van scheidingswanden (mem
branen) die wel het oplosmid
del maar niet de opgeloste stof
doorlaten.
Osmose
Osmose is het verschijnsel dat
een vloeistof wel maar de daar
in opgeloste stoffen niet door
een gedeeltelijk doorlaatbare
wand of membraan gaan.
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Onderwerpen
hoofdstuk 5

Invloed omgeving
op de voedings
opname
Op verschillende
manieren heeft
de omgeving
invloed op de
voedingsopname
van een plant.
Het teeltsub
straat maar ook
de toestand
boven de grond
heeft zijn uitwer
king.

Niet alleen de voedingstoestand van het sub
straat maar ook de zuurgraad, de zoutconcentratie
en de temperatuur in het wortelmilieu hebben
invloed op de voedingsopname. Daarnaast spelen
bovengrondse omstandigheden een grote rol. Het
gaat dan om de luchttemperatuur, luchtvochtig
heid, lichtintensiteit en C02-concentratie.
Een lage worteltemperatuur verlaagt de oplos
baarheid van slecht oplosbare verbindingen in de
grond, zoals fosfaatverbindingen. Ook is bij lage
temperatuur de diffusie van ionen in water lager.
Dat is de beweging van ionen onder invloed van
concentratie verschillen. Aan de wortelwand wordt
de concentratie van ionen door opname erg laag.
Fosfaat is daar een mooi voorbeeld van. Dit element
moet uit min of meer onoplosbare verbindingen in
oplossing komen en de fosfaationen moeten naar
de wortelwand diffunderen. Zowel het oplossen als
de diffusie verlopen bij lage temperaturen langza
mer, waardoor eerder fosfaatgebrek ontstaat.
Bij lage temperatuur is ook de wortelactiviteit
gering. Bepaalde ionen, zoals Fe, P en K worden
actief opgenomen. Voor de Fe-opname is de plant in
staat om een stof uit te scheiden, die Fe kan binden
en zo opneembaar maakt. Deze activiteit wordt bij
lage temperatuur gering. Verder is de wortelgroei
minder. Dit heeft grote gevolgen voor die ionen, die
alleen door jonge groeiende wortelpunten worden
opgenomen, zoals magnesium en calcium. Hoge
worteltemperaturen zullen in het algemeen tot
gevolg hebben, dat de membranen in de wortel
kapot gaan.

pH en zoutconcentratie

Î. de Kreij
în W. Voogt
—
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De invloed van de pH heeft vooral betrekking op
de oplosbaarheid van ionen. Bij lage pH-waarden
zijn alle voedingselementen goed oplosbaar (met
uitzondering van molybdeen) en daarmee goed
opneembaar voor de plant. Bij pH-waarden boven 6
à 6,5 vermindert de oplosbaarheid van fosfaat en
mangaan sterk terwijl zink, borium en koper ook
minder ter beschikking van de plant komen. Ook
sommige ijzerchelaten verliezen dan hun stabiliteit
(zie hoofdstuk 8 over ijzerchelaten). Het spoorelement molybdeen is bij deze^pH-waarden juist beter
oplosbaar. Sommige planten groeien beter in een
wat zuurder milieu. Bij lage pH-waarden kan soms
veel mangaan in oplossing komen. Gevoelige
gewassen kunnen dan gemakkelijk mangaanvergiftiging krijgen. Bij zeer lage pH-waarden, beneden 4,
kan wortelafsterving optreden. Sommige plantesoorten kunnen echter zeer lage pH-waarden verdragen.

Onderwerpen die In dit
hoofdstuk aan bod komen:

Instraling
Luchtvochtigheid
pH-invloed
Temperatuur
Wortelmilieu

Lucht
De luchttemperatuur beïnvloedt allereerst de
groei en daarmee ook de voedingsbehoefte en in
mindere mate de waterbehoefte. Als de waterbe
hoefte meer stijgt dan de voedingsbehoefte wordt
de concentratie waarmee de voedingselementen
worden opgenomen lager. Dat is meestal het geval
onder hete zomerse omstandigheden. Daarom
bestaat het vermoeden dat planten bij hoge lucht
temperatuur gevoeliger zijn voor stress door hoge
zoutconcentratie in het wortelmilieu.
De luchtvochtigheid beïnvloedt de verdam
ping. Dit heeft direct invloed op de Ca-opname en
het transport van Ca. Ca wordt met de verdampingsstroom meegenomen in de plant. Wordt de
verdamping door een hoge luchtvochtigheid
lager, dan krijgen die plantedelen te weinig Ca. Bij
lage verdamping vindt transport van Ca plaats
door zogenoemde worteldruk. Hoge luchtvochtig
heid kan dan juist voor die plantedelen die nor
maal weinig Ca krijgen, zeer gunstig zijn omdat
de verdampende plantedelen niet zo veel Ca weg
zuigen. Bekende voorbeelden van Ca-tekorten,
door onvoldoende transport in de plant, zijn
vochtblaadjes bij roos, maar ook het kiepen van
tulpen.

Lichtintensiteit
Onder hete zomerse omstandigheden neemt
vooral de straling toe. Bij een grotere instraling is
meestal ook de luchtvochtigheid lager. Extra licht
geeft een sterkere groei en daarmee een hogere
voedingsopname en -behoefte. De vraag is echter
of de verhoudingen tussen de voedingselementen
ook veranderen. Het blijkt, dat bij hogere lichtin
tensiteit de K behoefte ten opzichte van de andere
kationen nogal toeneemt. Bij de anionen neemt
de N03-opname toe. Bij assimilatiebelichting ont
staat daarom een grotere K en N03-behoefte.

co2
Bij een hoge C02-concentratie gaan de huid
mondjes gedeeltelijk dicht. De verdamping wordt
dan lager en de toevoer van voedingsionen, die
met de verdampingsstroom worden meegenomen,
wordt ook minder. Dit blijkt vooral op te treden
met borium. Bij een hoge C02-concentratie ont
•
staat dus eerder B-gebrek.
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Zout in het gietwater
recirculatie
De kwaliteit van
gietwater heeft
grote invloed op
de bemesting.
Zeker wanneer
regelmatig van
soort gietwater
wordt gewisseld,
kunnen zoutproblemen optre
den. Bij gesloten
telen is de
waterkwaliteit
van nog groter
belang dan bij
substraatteelten
met vrije draina
ge of bij grondteelt. In dit
hoofdstuk uitleg
bij de zoutophoping.

Ophoping (accumulatie) van stoffen treedt op
als de opname door het gewas kleiner is dan de
aanvoer via het gietwater en de meststoffen. In de
praktijk blijkt het NaMon snel op te hopen en
problemen te veroorzaken wanneer gesloten
wordt geteeld. Met name in de zomerperiode,
wanneer niet voldoende regenwater beschikbaar
is en wordt overgeschakeld op Na-rijk leidingwa
ter. In figuur 1 staat aangegeven hoe snel de natriumophoping kan verlopen wanneer wordt overge
schakeld van regenwater (0,5 mmol/1)-naar water
met een hoger gehalte aan Na (tot 2,5 mmol/1). De
snelheid van ophopen is afhankelijk van de opna
me van Na door het gewas (waarover straks meer),
de gewasverdamping en de bufferhoeveelheid van
teeltmedium en drainopslag.
Waarom geldt deze ophoping vooral voor
natrium, en niet voor chloride? Enerzijds zijn de
hogere Na-gehalten in voedingsoplossingen hier
voor verantwoordelijk. In enkele meststoffen zit
een - weliswaar geringe - hoeveelheid natrium.
Een belangrijker reden is echter de grotere opna
me van Cl door de meeste planten in vergelijking
met Na. In figuur 2 staat bijvoorbeeld weergege
ven wat de opname bij een gewas als gerbera is
aan Cl en Na. Deze opnameconcentraties zijn
bepaald door de totale Na- of Cl-opname (bere
kend uit gewasanalyse en drogestof-gegevens) te
delen door de verdamping. Het blijkt dan dat Cl
bij lagere concentraties veel meer wordt opgeno
men dan Na. De reden hiervoor is gelegen in het
efficiënt buiten kunnen houden van Na door
plantewortels.
Wortels zijn in staat Na-ionen naar buiten te
'pompen' waardoor schadelijke concentraties in
de cel worden vermeden. Voor chloride is zo'n
pompmechanisme niet bekend. Uit de figuur
Tabel. Na-opname en gevolgen van ophoping bij
enkele wassen.

Gewas

Na-opname

Gerbera 'Beauty'

8%

Gerbera 'Delfi'

8%

Gerbera 'Tamara'
Anjer 'Adelfi'

R. Baas en
N. van der Burg
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-

2%

Chrysant 'Cassa'

5%

Roos 'Europa'

< 1%

Aster 'Monte
Cassino'
Bouvardia
'Van Zijverden'

6%
4%

Gevolgen
zoutaccumulatie
Bloem kleiner
minder bloemen
Bloemsteel
korter
Minder bloemen
Tak korter
lichter
Tak korter
blad stugger
Blad chlorotisch
tak lichter
Strekking na
oogst minder
Tak lichter
blad kleiner

blijkt dat bij hogere Na-concentaties deze pomp
werking een grotere Na-opname toch niet hele
maal kan voorkomen. Met andere woorden: een
vast percentage van de uitwendige concentratie
wordt opgenomen oftewel doorgelaten. In een
gesloten systeem heeft dit tot gevolg dat minder
snel verdere accumulatie van Na optreedt als een
hoog Na-niveau in het wortelmilieu wordt aange
houden, omdat bij deze niveaus - absoluut gezien meer Na wordt opgenomen. Ook blijkt tussen de
gewassen een groot verschil te bestaan in de mate
waarin Na wordt opgenomen (tabel). Ook dit heeft
uiteraard grote gevolgen voor de snelheid waar
mee Na accumuleert. Bij een gewas als roos (met
een Na-opname van minder dan 1%) vindt Naophoping veel sneller plaats dan bij een gewas als
Gerbera.

Gevolgen van ophoping
Wanneer het gehalte van Na en Cl groter
wordt, kan een aantal negatieve effecten optre
den. In proeven zijn betrouwbare produktie-effecten gevonden bij gerbera, anjer en chrysant als de
concentratie in het wortelmilieu boven de 8
mmol/1 NaCl kwam. Hierbij bleken de gevolgen
per gewas wel te verschillen (tabel). Het is vaak
niet duidelijk waardoor deze negatieve effecten
optreden. Een mogelijke oorzaak is dat de EC van
de voedingsoplossing oploopt als gevolg van oplo
pende Na- en Cl-cijfers. Bijvoorbeeld onder
omstandigheden dat een substraatunit een vaste
hoeveelheid meststoffen doseert om een voedings
oplossing aan te maken.
Deze situatie is in experimenten met chrysant,
anjer, roos, gerbera, aster en bouvardia nage
bootst door oplopende hoeveelheden NaCl in de
voedingsoplossing toe te dienen. De EC wordt met
ongeveer 1 mS/cm verhoogd wanneer 8 mmol/1
NaCl in de voedingsoplossing is geaccumuleerd.
Een verhoging van de EC van de voedingsoplos
sing kan tot gevolg hebben dat osmoregulatie
plaatsvindt in plantecellen. Dit wil zeggen dat de
verhoging van de concentratie van osmotisch
actieve stoffen (zie hoofdstuk 3 over water- en
ionenopname) in de cel in gelijke mate plaats
vindt als in het wortelmilieu, waardoor uiteinde
lijk de celspanning (turgor) niet wordt beïnvloed
en verder geen produktie-effecten optreden. Bij
hogere concentraties is deze osmoregulatie onvol
doende, dus daalt de turgor en kunnen processen
als celstrekking, opening van de huidmondjes en
fotosynthese worden geremd. De resultaten uit de
proeven die tot nu toe zijn uitgevoerd, wijzen
erop dat deze EC- effecten de belangrijkste produktieverlagende factor zijn.
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Je gevolgen bij

Onderwerpen
hoofdstuk 6
Onderwerpen die in dit
hoofdstuk aan bod komen:
Celstrekking
Drainage
Gietwater

Na- concentratie in gietwater (mmol/l)
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Figuur 1Na-opho
ping. Kleine ver
schillen in de Naconcentratie van
gietwater, bijvoor
beeld wanneer in
de zomer op een
andere soort giet
water wordt overge
schakeld, kunnen
grote verschillen in
snelheid van Naophoping veroorza
ken. Vanaf juni zijn
vier kwaliteiten giet
water gebruikt.

Grondteelt
Wortelmilieu
Zoutophoping

Gebruikte
termen
Bij de in dit hoofdstuk
gebruikte termen staat
wat ze volgens het woor
denboek betekenen.
Accumulatie
Een ander wóórd voor
accumulatie is opeenho
ping.

Fotosynthese

Figuur 2 Na- en
Cl-opname. Karak
teristiek beeld
van de opname
van Na en Cl bij
snijbloemen.

Activiteit van eert plant
waarbij koolhydraten wor
den gevormd uit koolzuur
en water. Dit gebeurt
onder invloed van licht.
Osmoregulatie
Het handhaven van een
bepaalde concentratie
zouten in een organisme.
Turgor
De druk die de celinhoud
op de celwand uitoefent.

EC-effecten voorkomen
De meeste substraatunits gaan dit nadelige ECeffect automatisch tegen. De voedingsoplossing,
die aan de planten wordt gegeven, heeft een con
stante EC. In dat geval zal echter bij Na-ophoping
de samenstelling van de voedingsoplossing wel
veranderen. Deze gewijzigde samenstelling kan
ook weer gevolgen hebben.
Enerzijds kan het aandeel van de noodzakelij
ke voedingselementen aan de totale EC te laag
zijn, waardoor nutriëntengebrek kan optreden.
Anderzijds kunnen specifiek schadelijke effecten
van Na of Cl op het gewas optreden. Uit het onder
zoek bleek dit laatste bij bouvardia 'Van Zijverden', aster 'Monte Cassino', en gerbera 'Tamara'
op te treden. Onduidelijk is nog of deze effecten
een gevolg zijn hoge concentraties Na- of Cl-ionen,
hoewel Cl-vergiftiging waarschijnlijk is. Van de in
de literatuur wel beschreven effecten als kaliumof calciumgebrek door de aanwezigheid van Na is
tot op heden niets gebleken.
)3) Vakblad voor de Bloemisterij Plus 49a (1993)

Bij recirculatie is een goede
kwaliteit gietwater een eerste
voorwaarde, omdat accumulatie
kan optreden als de aanvoer van
elementen groter is dan de opna
me door het gewas. Met name Na
kan hierbij ophopen. De reden
hiervoor is dat tuinbouwgewassen in verschillende mate de
opname van Na kunnen tegen
houden. Door deze Na-ophoping
in het wortelmilieu stijgt de EC
(wanneer de concentraties van de
andere voedingselementen gelijk
worden gehouden), waardoor
negatieve produktie- en kwali
teitseffecten kunnen optreden.
Bij sommige gewassen kunnen
specifieke effecten van Na of Cl
optreden.
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IJzerchelaten, over he
Plantewortels
kunnen voedings
elementen alleen
opnemen als ze
zijn opgelost in
het water in de
grond of in sub
straat. IJzer (Fe)
kan zelf niet
oplossen maar de
plant heeft wel
ijzer nodig. Toch
kunnen wortels
vanuit hun omge
ving voldoende
Fe opnemen. Via
een organische
verbinding, chelaat genoemd,
lost ijzer op en
komt het voor de
plant beschik
baar. Dit artikel
gaat nader in op
de rol en toepas
sing van chelaten
in de praktijk.

W. Voogt en
C. de Kreij
24

Ijzer komt in de natuur voor als Fe2* en Fe3*.
De eerstgenoemde vorm komt alleen in situaties
zonder zuurstof voor, zoals in grondwater. Zodra
Fe2* in contact komt met zuurstof, wordt Fe3*
gevormd. Deze vorm is in water niet oplosbaar,
maar vormt direct een neerslag. Het is daardoor
voor de plant niet opneembaar. Bepaalde organi
sche stoffen, zoals ondermeer humuszuren kun
nen Fe3* zodanig binden dat het in oplossing blijft
en naar de wortel kan worden getransporteerd.
Humusstoffen komen van nature in de grond
en in het oppervlaktewater voor. Dit soort stoffen
kan ook fabrieksmatig worden gemaakt en wor
den dan chelaten genoemd. IJzerchelaten zijn
zogenoemde complexe verbindingen. Een ijzerchelaat bestaat namelijk uit een centraal ion, een
complex deel en een toegevoegd ion. Bij ijzermest
stoffen is het centrale ion het driewaardige Fe,
weergegeven als Fe1"1*. Het complexe deel is bij
voorbeeld het organische DTPA en het toegevoeg
de ion is Na* of NH*
Metaalionen worden met
4
een speciale binding aan het complex gebonden.
Chelaten hebben als het ware een ruimte waar
een metaalion in past. Afhankelijk van het soort
chelaat heeft deze ruimte precies de afmeting van
een bepaald soort metaalion, hier Fe.
Wanneer een vaste ijzermeststof, bijvoorbeeld
Fe(m,-DTPA.Na in water oplost, ontstaan het nega
tieve ion Fe(11I|-DTPA en het positieve Na*-ion.
Aangezien chelaten uitstekend in water oplossen,
kunnen op deze manier metaalionen die anders
niet in water oplosbaar zijn, toch in oplossing
worden gehouden. Er zijn vele soorten chelaten
en elk heeft zijn specifieke eigenschappen.
De mate waarin een chelaat Fe kan binden, is
sterk afhankelijk van de pH. Door de aanwezig
heid van H*- of OH-ionen treedt namelijk een ver
andering op in de structuur van het chelaat.
Daardoor past het metaalion niet meer in de
ruimte en kan het worden vervangen door een

ander, beter passend metaalion. Als in een oplos
sing met Fe-chelaat de pH wordt verlaagd, wordt
het Fe3*-ion verdrongen door H*. Wordt de pH
weer verhoogd, dan verdringt Fe3* op zijn beurt
weer de H*.
Enige pH-verlaging heeft voor de beschikbaar
heid van Fe geen gevolgen. Echter bij te lage pH's,
(voor EDDHA beneden pH 3 en DTPA beneden pH
1,5) wordt het chelaatmolecuul zelf aangetast en
verliest volledig zijn werking. Bij hoge pH-waarden wordt Fe3* verdrongen van het chelaatcomplex door een ander ion, bijvoorbeeld Ca2*. Fe3*
wordt dan gebonden aan OH' en slaat neer.
Verhoging van de pH geeft daarom een verlaging
van de Pe-beschikbaarheid. Omdat het Fe3*-ion
inmiddels is neergeslagen, gaat het met het com
plex geen binding meer aan zodat het niet weer in
oplossing gaat wanneer cje pH weer wordt ver
laagd. Voor elk soort chelaat zijn de waarden
waarbij het Fe-chelaat zijn stabiliteit verliest ver
schillend. Onder praktijkomstandigheden werkt
EDTA tot pH's van 6, DTPA en HEDTA tot 6,5 à 7
en EDDHA tot 8 à 9. (Met HEDTA en HEEDTA
wordt dezelfde stof bedoeld.)
In principe kunnen alle metaalionen als che
laat worden geproduceerd. Dat is niet zo zinvol,
want vrijwel alle kationen zijn binnen zekere
grenzen van de pH goed in water oplosbaar en dus
voor plantewortels beschikbaar. Die hoeven niet
als duur chelaat te worden gegeven. Daarbij komt
dat het metaal-chelaat in veel gevallen wordt
omgezet in een Fe-chelaat, doordat het Fe3*-ion
vrijwel altijd de sterkste binding met het complex
aangaat.

Kwaliteiten
De stabiliteit van een chelaat wordt behalve
door de pH, ook bepaald door een aantal andere
factoren. Alle chelaten worden door licht vrij snel
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Figuur.
IJzerchelaten en
licht. Op verschil
lende dagen is de
ijzerconcentratie
van de ijzerchelaten EDTA, DTPA en
EDDHA in het licht
en in het donker
gemeten. De
gehalten zijn weer
gegeven als per
centage van de
beginconcentratie.
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î ijzer oplost
afgebroken. In de figuur staat dit voor drie typen
chelaten uitgezet. Duidelijk is te zien dat EDTA en
DTPA snel hun werking verliezen. EDDHA blijft
langer bestaan. Voedingsoplossingen moeten
daarom zoveel mogelijk van het daglicht worden
afgeschermd. Ook vindt afbraak door micro-orga
nismen plaats. Beide processen worden versneld
naarmate de temperatuur hoger is. Ontsmetting
van drainwater heeft soms ook effect op de chelaatstabiliteit. Verhitting blijkt hierop geen effect
te hebben. Behandeling met ozon en uv-licht geeft
een versnelde afbraak van het chelaat. Vooral
EDDHA wordt snel afgebroken, DTPA veel minder.
Bij behandeling met jodium.verdwijnt vrijwel al
het oplosbare ijzer uit het water.
Bij de produktie van een ijzerchelaat ontstaan
nevenprodukten en ook bevat het mengsel ballastzouten, bijvoorbeeld S04. Afhankelijk van het produktieproces worden de chelaten in meerdere of
mindere mate gezuiverd. Daarom kunnen er van
hetzelfde type, bijvoorbeeld DTPA, produkten in
de handel zijn met een uiteenlopend ijzergehalte.
Verder zijn er produkten waarbij Na en waarbij
NH4 als toegevoegd ion worden gebruikt. De bij
drage van uit het chelaat afkomstig Na of NH4 aan
de voedingsoplossing is echter zo weinig dat hier
van geen positieve of negatieve effecten hoeven te
worden verwacht.

Effecten in çle plant
Zoals nu duidelijk is, kan de plant door de aan
wezigheid van een chelaat gemakkelijker ijzer (Fe)
opnemen. Toediening van Fe-chelaat aan groeimedia die zelf weinig Fe in opneembare vorm bezit
ten, is noodzakelijk. Meestal is circa 15 tot 20
micromol/1 voldoende. Sommige gewassen, zoals
chrysanten hebben veel meer nodig, ongeveer 60
tot 80 micromol/1.
Te veel chelaat kan schade geven omdat chela
ten in hoge concentraties giftig zijn. Zo bleek in
proeven dat Fe-EDTA boven 100 micromol/1 groeiremming gaf bij tomaat. Fe-DTPA was minder gif
tig en gaf pas schade boven 200 micromol/1.
Behalve in groeiremming uit chelaatschade zich
ook in necrose in het oude blad en allerlei paars
achtige verkleuringen.
Behalve op de Fe-concentratie moet ook wor
den gelet op de aard van het substraat. Uit proe
ven bleek dat bij dezelfde Fe-concentraties in het
wortelmilieu, de opname bij watercultuur bedui
dend minder was dan bij steenwol of kunstschuim. Dit heeft te maken met verschillen in het
wortelstelsel. In water worden lange, dikke wor
tels gevormd, terwijl in een vast medium het wor
telstelsel meer vertakt en dunner is. In het laatste
geval is het totale worteloppervlak aanzienlijk
groter en kan meer Fe worden opgenomen. Er zijn
in het verleden verschillende proeven gedaan met

diverse soorten Fe-chelaten. Daaruit bleek dat bij
normale tot lage pH-waarden geen effect op pro
duktie of kwaliteit werd waargenomen tussen de
chelaattypen. Wel werden verschillen in stabili
teit geconstateerd.

Fe-chelaten in de praktijk
In tegenstelling tot de teelten op substraat is
het in de grondteelten normaal gesproken niet
nodig ijzerchelaat toe te dienen. Er is hier altijd
wel een geringe hoeveelheid Fe ia de bodemoplos
sing aanwezig. Door het grote bewortelbare volu
me is de totale hoeveelheid beschikbare Fe vol
doende. Verder komen er van nature stoffen in de
grond voor die als chelaat functioneren. Alleen op
grondsoorten met een hoge pH en bij teelten die
gevoelig zijn voor chlorose kan het soms zin heb
ben een Fe-chelaat toe te dienen. Verlagen van de
pH in de grond is een betere remedie om Fegebrek te voorkomen.
In substraatteelten is toedienen van ijzerchelaten altijd nodig. Bij teeltsystemen waarbij de pH
goed in de hand kan worden gehouden, kunnen
EDTA en DTPA worden gebruikt. Bij systemen
waarin de pH makkelijk kan oplopen is in ieder
geval DTPA of HEDTA nodig. EDDHA moet wor
den gebruikt als de pH voortdurend boven 6,5 à 7
ligt.
Soms treden neveneffecten op. Bij een hoge
pH, kan het gebruik van EDDHA mangaangebrek
opwekken, doordat de betere Fe-opname de opna
me van mangaan kan remmen. Soms worden ook
onverklaarbare neveneffecten van EDDHA gevon
den. Zo blijkt vaak dat bij gebruik van dit chelaat
de zinkgehalten in het wortelmilieu sterk afne
men. Of de opname van zink nu sterk toeneemt
of dat er op een andere manier Zn verdwijnt, is
tot op heden niet duidelijk vastgesteld.
•

Ijzergebrek bij roos.

Gebruikte
termen
Bij de in dit hoofdstuk
gebruikte termen staat
wat ze volgens tvet woor
denboek betekenen.
Humus
Humus is de donkere stof
die in de bodem ontstaat
door verrotting van planten
en andere organische stof
fen. In de humus kunnen
onder zuurstofarme
omstandigheden zuren
worden gevormd, de
humuszuren.
UV-licht
Licht met een golflengte
tussen de 240 en 400
nanometer. Specifieke
golflengten hebben een
dodende of afbrekende
werking.

Ozon
Een modificatie van zuur
stof dat een sterk oxyderende en desinfecterende
werking heeft.

Ijzergebrek bij anjer.
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Onderzoekmethoden
Bij het interpre
teren van de analysecijfers is het
goed te weten
hoe de grond en
het substraat zijn
onderzocht.
Verschillende
analysetechnie
ken blijken nodig
te zijn voor de
verschillende
teeltsubstraten.
Een korte toe
lichting hierop.

C„ Sonneveld en
C. de Kreij

Door de snelle groei en de hoge opbrengsten bij
teelten onder glas nemen de gewassen veel voe
dingsstoffen op. Bovendien is een hoge voedings
toestand in de lcasgrond of teeltsubstraat vaak
gewenst in verband met de kwaliteit van de geoog
ste produkten. Bij een hogere zouttoestand, dus
een hogere osmotische druk van de bodemoplos
sing, is de kwaliteit van het geoogste produkt soms
beter. In de groenteteelt geldt dit echter in sterkere
mate dan in de bloementeelt.
Omdat het voedingsniveau van de grond als
regel zeer hoog is en de plant dus niet is aangewe
zen op de minder goed beschikbare voedingselementen, wordt bij het onderzoek van grèihd en sub
straat meer gelet op de direct beschikbare
hoeveelheden in het bodemvocht dan op de totaal
voor de plant beschikbare hoeveelheden plantevoedingsstofFen. De onderzoeksmethoden in de
Nederlandse glastuinbouw zijn dan ook afgestemd
op het bepalen van de samenstelling van de bodem
oplossing.

Bodemoplossing
Planten nemen hun mineralen op via het water
dat in grond of substraat aanwezig is. In grond
wordt dit water 'bodemoplossing' genoemd. Voor
veel lcasgronden geldt dat de hoeveelheid vocht
onder teeltomstandigheden 25 tot 30% van het
volume bedraagt. Ook bij substraat kan echter over
een 'bodemoplossing' worden gesproken, want ook
daar neemt de plant de mineralen op via het water
dat in het substraat aanwezig is.
De hoeveelheid vocht in het substraat kan sterk
variëren, afhankelijk van de aard van het substraat.

Het bereiden van het l:2-volume-extract.

40

Onder normale teeltomstandigheden is dit bij
steenwolmatten bijvoorbeeld 70 tot 80% van het
volume. Bij perliet is het afhankelijk van de korrelgrootte 25 tot 70% en bij ldeikorrels afhankelijk vai
de grootte 10 tot 20%. Steenwol is dus een zeer
vochtig substraat en kleikorrels een zeer droog sub
straat.
Het uitsluitend bepalen van voedingselementen
per hoeveelheid substraat op zich heeft slechts
beperkte waarde, omdat ook bekend moet zijn in
hoeveel water deze elementen zijn opgelost, met
andere woorden wat de concentratie van de 'boden
oplossing' is. De grondonderzoekmethoden in de
Nederlandse glastuinbouw zijn er op gericht de
samenstelling van de bodemoplossing te voorspel
len. Het beste zou daarom zijn de 'bodemoplossing
uit grond of substraat te halen en deze te onderzoe
ken. Bij sommige substraten is dat gemakkelijk te
realiseren, zoals bij de teelt in steenwol. Dit wordt
dan gedaan door er vocht uit te zuigen. Bij teelten
in grond en veel andere substraten is dit moeilijk
en wordt extra water aan de grond of het substraat
toegevoegd om er een verdunde bodemoplossing ui
te kunnen extraheren.

Waterige extracties
Bij het onderzoek van lcasgrond en venige sub
straten wordt geëxtraheerd met water. Dat wil zeg
gen dat aan grond- en venige substraatmonsters
extra water wordt toegevoegd om er een 'verdunde
bodemoplossing' aan te kunnen onttrekken. De coi
centraties aan voedingselementen worden daardoo
lager dan in de oorspronkelijk bodemoplossing. Ali
bijvoorbeeld de hoeveelheid water die wordt toege
voegd driemaal zoveel is als onder teeltomstandig
heden in de grond aanwezig is, zal de concentratie
in het extract dat op het laboratorium wordt verlcri
gen eenvierde zijn van de bodemoplossing, omdat
de waterhoeveelheid viermaal zo groot is geworder
Door nu weer met vier te vermenigvuldigen zou du
de oorspronkelijke concentratie worden terugge
vonden.
Bij het verdunnen van de bodemoplossing tre
den echter wat neveneffecten op, zoals het in oplos
sing komen van moeilijk oplosbare zouten en het
vrijkomen of vastleggen van kationen, zoals kali
um, calcium of magnesium, aan klei- en humusdeeltjes. Daarom moeten voor verschillende
elementen ook verschillende vermenigvuldigings
factoren worden gebruikt. Voor het onderzoek van
kasgronden wordt in Nederland gebruik gemaakt
van het l:2-volume-extract en voor het onderzoek
van venige substraten wordt het l:l,5-volumeextract gebruikt.

Bij het bereiden van het 1:2-volume-extract
wordt aan twee delen water zoveel veldvochtige
grond toegevoegd, dat het volume met één deel toe
neemt. Veldvochtige grond wil zeggen dat de gronc
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an grond en substraat
ongeveer dezelfde vochtigheid heeft als tijdens de
teelt. De verdunning van de bodemoplossing die
hierbij ontstaat, varieert enigszins voor grondsoor
ten en loopt uiteen van 4 tot 6. Dit verschil in ver
dunning wordt vooral veroorzaakt door het ver
schil in vochtgehalte in veldvochtige toestand. Bij
gronden met een wat hoger vochtgehalte wordt de
bodemoplossing wat minder verdund dan bij gron
den met een laag vochtgehalte. Bij bereiding van
het 1:1,5-extract wordt een volumedeel substraat op
speciale wijze afgepast en gemengd met anderhalf
deel water. Hierbij ontstaat een verdunning van de
bodemoplossing van ongeveer driemaal.

Drainwater
Soms wordt in plaats van het substraat zelf of de
voedingsoplossing uit het substraat het drainwater
onderzocht, dat uit het teeltsysteem lekt. Als de
voedingsoplossing snel door het systeem stroomt,
zoals bij een voedingsfilmsysteem, is dit een goede
methode. Door de snelle doorstroming zal de
samenstelling van de voedingsoplossing in het sys
teem overal min of meer gelijk zijn en kan dus op
elk willekeurig punt worden bemonsterd, dus ook
in het drainwater.
Wanneer de doorstroming in het systeem gering
is, kan de samenstelling van de bodemoplossing
van plaats tot plaats sterk verschillen en zal het
drainwater ook niet de samenstelling van de voe
dingsoplossing in het wortelmilieu weergeven. Dit
is vaak het geval bij teelten in steenwol. Bij dit teelt
systeem wordt veelal maar een geringe doorstro
ming verkregen in het wortelmilieu. In dergelijke
gevallen kunnen grote verschillen ontstaan tussen
de samenstelling van de voedingsoplossing die
wordt toegediend en die welke uit de drainage
wordt afgevoerd.
Aan de hand van een voorbeeld wordt dit duide
lijk. Aan een rozengewas op steenwol wordt 1.000 1
voedingsoplossing toegediend. Aan bijvoorbeeld
calcium wordt 3,5 mmol/1 gegeven. In totaal is dus
3.500 mmol Ca gegeven. Ongeveer 30% van de gift
spoelt door en het gewas neemt 1 mmol/1op. In het
drainwater blijft dus nog 3.500-700=2.800 mmol
aanwezig. Omdat de plant 70% van het water heeft
opgenomen, is die 2.800 mmol opgelost in 300 1
water zodat de concentratie in het drainwater
2.800/300=9,3 mmol/1 is geworden. Zoals uit de
berekening blijkt, lopen de calciumgehalten in het
wortelmilieu in een dergelijk geval uiteen van 3,5
tot 9,3 mmol/1. Gemiddeld zal het calciumgehalte
tussen 6 en 7 liggen.
Bemonstering van het drainwater geeft dan een
onjuiste indruk van de calciumtoestand. Naarmate
de verschillen tussen de concentraties aan voe
dingsstoffen in de toegediende voedingsoplossing
en het drainwater groter worden, geeft het drain
water een minder juiste indruk van de samenstel
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ling van de voedingsoplossing in het wortelmilieu.
De verschillen in samenstelling tussen drainwater
en toegediende voedingsoplossing worden bijvoor
beeld groot wanneer weinig wordt doorgespoeld of
wanneer hoge EC-waarden worden gerealiseerd.

hoofdstuk aan bod komen:

Bodemoplossing
Fosfaat
Grondonderzoek
Plantevoeding
Substraat
Voedingsniveau

Fosfaat
Het element fosfor neemt een wat bijzondere
plaats in bij het grondonderzoek. Kasgronden leg
gen vooral bij wat hogere pH veel fosfaat vast in
moeilijk oplosbare verbindingen. Bij toediening
van fosfaatmeststoffen aan de grond wordt daarom
vaak maar een tijdelijke verhoging van het fosfaat
gehalte bij het grondonderzoek geconstateerd.
Spoedig daalt het gehalte weer naar het oude
niveau. Dit hangt samen met de methode van
grondonderzoek in de glastuinbouw door middel
van de water-extractie waarmee wordt gewerkt.
Daarbij worden alleen in water oplosbare verbin
dingen bepaald die bij de gebruikte waterhoeveelheden oplossen. Wanneer meer water wordt
gebruikt gaat ook meer fosfaat in oplossing. Dit
blijkt uit de resultaten van een onderzoek waarbij
75 kasgrondmonsters werden onderzocht met uit
eenlopende waterhoeveelheden (zie tabel). De
waterhoeveelheid die aanwezig is als bodemoplos
sing, de hoeveelheid die bij het grondonderzoek
met het 1:2-volume-extract wordt gebruikt en een
waterhoeveelheid die zestigmaal zo groot is als het
volume grond.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
bij gebruik van meer water veel meer fosfaat wordt
opgelost. In het 1:2-volume-extract is dat bijna vier
maal zoveel als in de bodemoplossing. Dit is in
overeenstemming met de toegepaste waterhoeveel
heid, want gemiddeld wordt bij deze extractie ook
vier- tot vijfmaal zoveel water gebruikt. Bij de 1:60verhouding wordt meer een indruk van de totaal
in water oplosbare hoeveelheid verkregen. Deze
blijkt bijna twintigmaal zo groot te zijn als dat wat
in de bodemoplossing wordt gevonden. Het fosfaat
in de bodemoplossing en in het 1:2-extract geven
een indruk van de oplosbaarheid van de aanwezige
fosfaatverbindingen in de grond. Met een grote
water/grond-verhouding, zoals het 1:60 extract,
wordt een indruk van de totaal beschikbare hoe
veelheid verkregen.
•

Gebruikte
termen
Bij de in dit hoofdstuk
gebruikte termen staat
wat ze volgens het woor
denboek betekenen.
Extract
Een extract is een door
indamping van een stof
verkregen werkzaam
bestanddeel. In de
bemesting wordt extract
ook gebruikt voor het sap
dat uit een plant wordt
geperst.

Tabel. Fosfaat in de bouwvoor. Hoeveelheden fosfaat in de bouwvoor tot 25 cm diepte onder
zocht met behulp van verschillende extractiemethoden.

Toegepaste methode van onderzoek
Bodemoplossing
1:2-volume-extract (2 volumedelen water aangevuld met
veldvochtige grond tot drie delen)
1:60-volume-extract (1 volume droge grond en 60
volumedelen water)

Opgelost fosfaat in
mmol/m2
25
90
441
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Verdeling van zouten e
De zoutconcentratie in kasgrond,
potgrond en sub
straten kan van
plaats tot plaats
sterk variëren.
Ook de verschil
lende elementen
en de pH zijn niet
homogeen in het
teeltmedium. Voor
een doelmatige
bemesting moe
ten regelmatig
monsters worden
genomen. Hoe
doe je dat eigen
lijk bij zo'n slech
te verdeling?

Bij het nemen van een monster voor een analy
se van de bemestingstoestand moet rekening wor
den gehouden met een slechte verdeling van de
EC, de pH en de afzonderlijke elementen in het
teeltmedium. Omdat bij kas- en potgrond de
grond wordt bemonsterd en bij substraten juist
het bodemvocht, stelt het nemen van een monster
bij elk andere eisen.

Verdeling bij kasgrond
De verdeling naar plaats en concentratie van
zouten in de kasgrond kan grote verschillen laten
zien. De slechte verdeling kan zowel horizontaal
als verticaal ontstaan. Dit wordt vooral beïnvloed
door de manier van watergeven en in mindere
mate door verschillen in verdamping door de
plant. Verschillen in verdamping aan het grond
oppervlak kunnen wel voor afwijkingen in de ver
deling aan het oppervlak zorgen.
Bij watergeven met druppelbevloeiing zal de
verdeling van de zouten tussen de druppelaars
anders zijn dan onder de druppelaars. Vooral het
niveau van de concentratie zal horizontaal ver
schillen: ertussen hoger dan eronder. Een verloop
in concentratie tussen de horizontale lagen zal op
beide plaatsen bestaan. Met deze factoren moet
rekening worden gehouden bij het maken van
een monster dat een representatieve weergave van
de bemestingstoestand van de grond moet zijn.
Grondmonsters worden genomen met behulp
van een boor van 25 cm lengte en een diameter
van 1,5 cm. Bij een afwijkende ondergrond, diep
wortelende en meerjarige gewassen kan het aan
te bevelen zijn de laag van 25 tot 50 cm apart te
bemonsteren. Het bemonsteren/analyseren moet
na het onsmetten en voor en na uitspoelen gebeu
ren. De monstername moet aan de manier van
telen worden aangepast. Bij een teelt zonder
paden kan over het hele kasoppervlak worden
bemonsterd, bij teelt op bedden wordt alleen in
de bedden bemonsterd. Bij watergeven met drup
pelbevloeiing wordt alleen onder de druppelaars
bemonsterd.

Verdeling bij potplanten

N. Straver, W. Otten
en W. Voogt
38

De verdeling in het substraat van zouten naar
concentratie is bij potplanten verticaal. Een aan
tal factoren veroorzaakt dit. Vooral de manier van
watergeven en de mate van verdamping aan het
oppervlak zijn oorzakelijke factoren. Ook de teeltduur en de concentratie van de bemesting zijn
van invloed, maar meer op de mate van verzou
ting dan op de verdeling.
Bij het watergeven zijn twee principieel ver
schillende manieren te onderscheiden: van onder
af en bovenaf. Bij watergeven van onderaf ont
staat een opwaartse waterbeweging. Water

verdampt vanaf het potgrondoppervlak en er
vindt een ophoping plaats van zouten in de
toplaag. Bij watergeven met druppelbevloeiing
en/of regenleiding van bovenaf treedt naast de
opwaartse beweging door verdamping ook een
neerwaartse waterbeweging op door de gift van
bovenaf. Hierdoor worden de zouten (weer) naar
beneden verplaatst.
Door chemische analyses van de verschillende
potgrondlagen bij meerdere watergeefmethoden,
watergeeffrequenties, vloedhoogte en afdekken
van het potgrondoppervlak is inzicht verkregen
in de zoutverdeling. In een proef bij poinsettia
(Euphorbia pulcherrima) kwamen bij kleine ver
schillen in potkluithoogte zeer grote verschillen
voor in de concentratie van zouten (tabel). Bij
watergeven van onderaf (eb/vloed) zijn de ver
schillen groter en de niveaus hoger dan bij watergeven van bovenaf (druppelbevloeiing op de pot).
Door verschillen in opname door de plant en
interacties met de potgrond, is de verdeling voor
elk ion anders, waardoor de samenstelling van de
bodemoplossing op korte afstand sterk kan ver
schillen.
Behalve watergeefmethode en watergeeffrequentie kunnen meer factoren de verzouting
beïnvloeden. Dit zijn: de vloedhoogte verhogen
(of de pothoogte verlagen) en de verdamping van
het potoppervlak tegengaan door afdekken.
Omdat de chemische samenstelling van de boven
ste laag in de pot (sterk) kan afwijken en omdat
deze laag voor de voedingsopname van de plant
Vakblad voor de Bloemisterij Plus 49a (1993)

Onderwerpen
hoofdstuk 15
Onderwerpen die in dit

monstername

hoofdstuk aan bod komen:
Druppelbevloeiing
Kasgrond
Monstername

manier moeilijk zijn. In zulke gevallen moet toch
worden geprobeerd van de potkluit een hoeveel
heid substraat af te halen. Een andere mogelijk
heid is het drainwater op te vangen. Er moet dan
wel 10% van de watergift worden doorgespoeld en
de opvangplaatsen moeten afgeschermd zijn van
daglicht. Het drainwater moet zo snel mogelijk
na opvangen voor een monster worden verza
meld.
Bij teelten in veen in bedden moet het mon
ster over de gehele dikte en over het hele sub
straatoppervlak verdeeld, worden genomen. Bij
watergeven met druppelaars moet de bemonste
ring gelijkelijk verdeeld van plaatsen onder en
tussen de druppelaars worden gedaan. Een mon
ster moet in alle gevallen van ongeveer veertig
plaatsen/potten afkomstig zijn, zo regelmatig
mogelijk verdeeld over het te bemonsteren object
en minimaal een 0,51 groot zijn. De monsters
moeten in een geplastificeerde zak koel worden
bewaard.

Voordat met de werke
lijke analyse van het
monster kan worden
begonnen, is het
belangrijk een goed
monster te nemen. De
verdeling van de mest
stoffen in het teeltme
dium verschilt sterk.

Monstername kunstmatige
substraten

minder belang zal zijn, is een speciaal bemoningsadvies opgesteld.

Vlonstername potgrond en veen
iij potplanten is uit proeven gebleken dat door
lei factoren de bovenlaag (veel) zouter is dan
ndere lagen. Voor het chemisch potgronderzoek wordt daarom geadviseerd voor het
;rondmonster de bovenste paar centimeters
de pot(kluit) niet mee te nemen. Het monster
worden genomen met een speciaal, klein
tje. Voor kleine potten kan dit nog te groot
. In dit geval wordt van de hele of van een
>elte van de potkluit een monster gemaakt.
!ij gewassen die lange tijd in potten staan en
wortels vormen (bijvoorbeeld cymbidium)
de grond bemonsteren op de omschreven

Bij andere teeltmedia dan grond of potgrond
wordt niet van het substraat zelf een monster
genomen, maar van het bodemvocht, de voedings
oplossing. Een schone (kunststof)fles van 0,5 1
wordt helemaal met het bodemvocht gevuld. De
fles moet worden afgeschermd van daglicht om
pH-stijging en algengroei te voorkomen. Bij herge
bruik of recirculatie van de voedingsoplossing
geeft ook retourwater een goed beeld van de voe
dingstoestand, mits er een doorspoelpercentage is
van minimaal 30%.
Vaak geeft de pH-waarde van een analyse geen
goede indruk van de werkelijke situatie. De pHverschillen in het wortelmilieu zijn soms erg
groot. Dit heeft te maken met de NH4-opname die
vooral onder de druppelaars plaatsvindt. Hier kan
de pH sterk dalen en op plaatsen verder van de
druppelaar sterk stijgen. Aangezien te lage pHwaarden problemen kunnen geven moet regelma
tig onder de potten de pH worden gemeten.
•

Potplantenteelt
Substraatteelt

Gebruikt#
termen
Bi] de in dit hoofdstuk
gebruikte termen staat
wat ze volgens het woor
denboek betekenen.
Homogeen
Homogeen betekent van
de zelfde aard of samen
stelling en geeft een mas
sa aan waarin geen afzon
derlijke bestanddelen te
onderscheiden zijn.
Interactie
De werking van verschil
lende onderdelen of stof
fen op elkaar.

iel. Chemische samenstelling potpluit. Per laag van 2 cm is een 10 cm hoge potkluit van poinsettia onderzocht (8-10 cm is de bovenste laag in de pot). De EC
i de voedingsoplossing is 1,8 mS/cm. De concentraties zijn onderzocht in een 1:1,5-volume-extract. De EC is weergeven in mS/cm en de elementen in mmol per
r extract, (e = eb/vloed watergeefsysteem en d = druppelbevloeiing).
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Wat precies in het bem
Regelmatig wordt
een analyse uit
gevoerd om te
weten hoe de
bemesting moet
worden aange
past. In een labo
ratorium worden
de waarden
gemeten en later
vergeleken met
de bemestingsadviesbasis voor
het betreffende
gewas. Daaruit
volgt een kant-en
klaar advies voor
de tuinder. Toch
is het belangrijk
zelf te weten wat
precies op het
bemestingsad
vies staat.

Voor de controle van de voedingstoestand van
de grond of het substraat zijn regelmatige bemon
steringen en analyses noodzakelijk. Aan de hand
van de uitslag hiervan kan een bemestingsadvies
worden opgesteld. Een belangrijke richtlijn hierbij
is de Bemestingsadviesbasis voor de glastuinbouw.
Hierin zijn richtwaarden opgenomen voor de con
centraties van voedingselementen, zouten en de
EC en pH.
Aangezien elk gewas andere eisen stelt aan de
bemesting zijn voor de meeste teelten afzonderlij
ke richtlijnen opgesteld. Vanwege de grote ver
schillen tussen grond en substraat (zie hoofdstuk
1 ) staarubierin ook aparte waarden voor grönd,
kunstmatige substraten, veen en voor potplanten.
Ook moet soms onderscheid worden gemaakt in
het teeltsysteem: vrije drainage of gesloten sys
teem.

Streefwaarden en grenzen
Voor de meeste teelten en teeltsystemen zijn
streefwaarden opgesteld. Dit zijn vastgestelde
waarden voor de voedingselementen en voor de EC
en pH die als optimaal worden gezien. Voor kasgrond zijn deze waarden opgesteld voor het 1:2volume extract, voor potgrond en veen voor het
l:l,5-extract en voor steenwol en andere substra
ten voor de voedingsoplossing in het wortelmilieu.
Behalve de streefwaarden, zijn ook grenzen opge
steld waarbinnen de concentraties eventueel
mogen variëren.
De opname van een plant kan over een vrij
ruim traject optimaal zijn; binnen deze grenzen is
de concentratie van dat element goed. Is de gevon
den waarde hoger of lager dan de boven- of onder
grens, dan krijgt die bepaling op het analyseverslag de waardering 'hoog' respectievelijk 'laag'.

Bij substraatteelten wordt dan een zekere aanpas
sing van dat element geadviseerd. Bij teelten in de
grond is de verhouding ten opzichte van de stik
stof bepalend voor een aanpassing. Het kan voor
komen dat de afwijking ten opzichte van de
streefwaarde erg groot is. In dat geval wordt niet
automatisch een advies gegeven, maar wordt eerst
nagegaan of er iets bijzonders aan de hand is.

EC-correcties
De streefcijfers en grenzen in het bemestings
advies zijn voor steenwol en veen opgesteld bij
een bepaalde EC-waarde. Een willekeurig monster
kan een geheel andere EC hebben dan deze streefEC. Een eerlijke vergelijking van de analyse met
de streefwaarden is alleen mogelijk bij dezelfde
EC. Daarom worden de uitslagen omgerekend
naar de voor dat gewas geldende standaardwaarde. Dit wordt niet gedaan voor natrium, chloride,
bicarbonaat en mangaan, aangezien de eerste drie
meer te maken hebben met de kwaliteit van het
uitgangswater, dan met het EC-niveau. Bovendien
hangt het bicarbonaatcijfer sterk samen met de
pH. Dit laatste geldt ook voor mangaan.

Verhoudingen
Bij analyses van grond is de werkwijze iets
anders, daar wordt niet in de eerste plaats geke
ken naar de concentratie ten opzichte van de
streefwaarde, maar naar de verhouding ten
opzichte van stikstof. Wijkt de verhouding teveel
af van het optimale dan volgt ook hier een advies
voor verhoging of verlaging van de gift van dat
element.
Het stikstofcijfer zelf wordt wel vergeleken
met de streefwaarde voor dit element. Ook bij sub-

Voorbeeld van een
analyseverslag met
bijbehorend
bemestingsadvies.

W. Voogt en
A. van den Bos
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Hoe het advies ontstaat
Aan de hand van een teelt chrysant in de grond wordt uitgelegd hoe een bemestingsadvies ontstaat.
De voedingsaplossing had de volgende waarden:
ÉC
Ca
S04
K
N03
NH4
1,0
1,2
4,0
2,0
8,4
1,0
0,4
De streefcijfers voor deze teelt zijn:
K
Ca
Mg
N
1,0
1,5
0,8
2,0

S04
1.5

EC

0,8

De analyse van het grondmonster liet zien (ter vereenvoudiging alleen K en NO^):
K

N03

1,6

. 1,8 :

v-

y

>

£
*

-

l"f
f>

De standaard N-dosering is 7 mmol/l als het NrCijfer tussen 1,4 en 2,6 ligt. Het Nacijfer is 1,8, dus wordt
de standaarddosering gevolgd. De K/N-verhäuding is 0,89 Volgens de adviesbasis is de K/N-verhouding
goed als deze tussen 0,38 ën 0,62 ligt. Kali is dus te hoog en de voedingsoplossing wordt met 1,5
mmol/l K verlaagd.
In de nieuwe voedingsoplossing wordt K met 1,5 mmol/l verlaagd. Stel dat er verder geen aanpassin
gen nodig zijn, dan is de anionensom 1,5 hoger dan de kationensom. Dit wordt rechtgetrokken door
van de N03 0,75 af te trekken en tegelijk NH4 met 0,75 te verhogen.
De nieuwe voedingsoplossing wordt dan:
NH4
K
Ca
Mg
N03
S04
1,15
2,5
2,0
1,0
7,65
1,0
Dit wordt dan vervolgens omgerekend naar een recept voor meststoffen, per m3 geconcentreerde
oplossing. Deze methode staat verder in hoofdstuk 9 uitgewerkt.

straatteelten is de onderlinge verhouding van ele
menten belangrijk. Wat de advisering betreft,
wordt nu alleen nog met de kalium/calcium-verhouding gerekend. Aanpassing aan de gift voor kali
of calcium kan gewenst zijn los van het feit of de
concentraties van beide elementen goed zijn.

Aanpassingen
Bij afwijkingen van het gewenste niveau wordt
een aanpassing aan de gift geadviseerd die afhan
kelijk is van de grootte van de afwijking. Bij sub
straatteelten is de aanpassing meestal niet groter
dan 25 tot 30% van de standaarddosering. Alleen
voor gesloten systemen gaan de aanpassingen soms
tot 50% terwijl die bij grondteelten aanzienlijk gro
ter kunnen zijn. De aanpassingen vinden altijd
plaats ten opzichte van de standaardvoedingsoplossingen (zie hoofdstuk 9).
Het kan voorkomen dat nog een aanpassingen
nodig is van het aantal aan kationen en anionen.
Tijdens de bijstellingen wordt daar niet direct reke
ning mee gehouden. Deze afwijking wordt gecorri
geerd, door de ionen evenredig te verhogen of ver
lagen, zodat de ionensom weer gelijk wordt. NH4
en P worden bij deze verrekening niet meegeno
men. Bij grondteelten wordt een eventueel tekort
aan anionen gecompenseerd door N03 en S04 even
redig te verhogen. Een overschot hieraan wordt
Vakblad voor de Bloemisterij Plus 49° ( 1993)

verrekend door de N03 te verlagen en de NH4 te
verhogen (zie kader 'Hoe het advies ontstaat').
Voor de substraatteelten en potplanten zijn
ook voor de pH streefwaarden en grenzen opge
steld. Naast de pH-waarde zelf zijn ook de bicarbonaat en de ammoniumconcentratie belangrijk.
Afhankelijk van de combinatie van deze drie
waarden wordt dan een advies gegeven. Bij
grondmonsters wordt met de uitslag van de pHbepaling niet direct rekening gehouden.

Het uiteindelijke advies
Het uiteindelijke advies dat wordt gegeven
bestaat uit een recept voor een voedingsoplos
sing, uitgedrukt in kg meststof voor 1 m3 gecon
centreerde oplossing. Bij de substraatteelt wordt
in het advies ook de teeltaanpassing en de sche
ma-code verwerkt (hoofdstuk 12). Er wordt verder
geen doseeradvies voor de EC gegeven, aangezien
dit gezien wordt als een teeltmaatregel en daar
om aan het inzicht van de teler wordt overgela
ten.
Bij grondteelten wordt (nog) geen rekening
gehouden met de gietwaterkwaliteit; bij bepaal
de gewassen wel met het teeltstadium of de tijd
van het jaar. Bij grond wordt wel een advies voor
de te doseren EC gegeven. Dit is afhankelijk van
het gevonden stikstofcijfer.
•
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Mineralenbalans geeft inzicht in aanvoer, verbruik en verspilling

Verschillen door inzijging, wegzijgii
Als reactie op overheidsvoornemens ten
aanzien van het milieu
is in de praktijk
de vraag ont
staan in hoe
verre uitstoot
van mineralen bij de
teelt in de grond kan
worden voor
komen. Op
vijf chrysantenbedrijven
is daarom een jaar lang
onderzoek gedaan naar
de water- en mineralenbalans. Het huidige
onderzoek is inmiddels
breder van opzet. Zo is
uitbreiding gezocht in
meerdere teeltgebieden. Hierdoor kan
de situatie bij diepere
grondwaterstanden
worden onderzocht en
ook van andere grond
soorten zoals veen.
Verder zijn de gewas
sen freesia, lelie en
alstroemeria toege
voegd.

P. Korsten, W. Voogt en
C. Bloemhard
P. (Peter) Korsten, W. (Wim) Voogt en
C. (Chantai) Bloemhard zijn werkzaam bij
het PTG in Naaldwijk, 01740-36700.
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Vrijkomen

D

ij grondteelten verdwijnen mineralen
•V met het drainwater vanuit de bouwvoor. Deze mineralen worden bij een hoge
grondwaterspiegel grotendeels afgevoerd
via het drainagestelsel naar het omringen
de oppervlaktewater. Bij een diepe grond
waterspiegel worden de mineralen afge
voerd naar het diepe grondwater. In beide
gevallen veroorzaakt deze mineralenafvoer
problemen voor het milieu.
De overheid heeft stringente normen
gesteld aan de emissie van mineralen, met
name voor stikstof en fosfaat. Uit de prak
tijk kwam de vraag in hoeverre emissie van
mineralen bij grondteelten kan worden
beperkt, om het telen in de grond te kun
nen voortzetten. Daarom is in 1993 een
onderzoek gestart op tien praktij kbedrijven, waarvan vijf chrysanten- en vijf radijsbedrijven om de aan- en afvoer van minera
len op tuinbouwbedrijven in kaart te

brengen. Dit onderzoek loopt nu een jaar.
Omdat het slechts over resultaten van het
eerste jaar en een beperkt aantal bedrijven
gaat, is het niet juist om nu al verregaande
conclusies te trekken. Bovendien vertonen
de water- en mineralenbalansen nog fikse
hiaten. Het onderzoek wordt dan ook voort
gezet. Naast een gedeelte van de huidige
bedrijven wordt een aantal nieuwe bedrij
ven in het onderzoek opgenomen en ook
wordt het onderzoek naar de gaten in de
balans geïntensiveerd.

Aan- en afvoerstromen
Een mineralenbalans geeft de in- en uit
gaande stroom van mineralen weer. Een
groot deel van de mineralen wordt met het
water aan- en afgevoerd. Daarom is ook een
waterbalans opgesteld. De mineralenbalans
bestaat in beginsel uit drie aan- en twee
Vakblad voor de Bloemisterij 35 (1994}

Mineralenbalans

, giet- en bemestingsgedrag
vloed door in- en wegzijging en kwel. Deze
hebben invloed op de drainsamenstelling
en -hoeveelheid. Deze posten zijn niet een
voudig te meten. Daarom worden ze aan de
hand van het tekort of overschot op de
waterbalans ingeschat.
Tenslotte speelt het gedrag van stikstof
in de bodem een rol. Het gaat hierbij om de
processen mineralisatie en denitrificatie.
Bij mineralisatie komt stikstof vrij in de
grond door afbraak van organisch materi
aal. Dit proces is afhankelijk van de hoe
veelheid organische stof in de grond, tem
peratuur en vochtigheid van de grond.
Deze post is redelijk in te schatten.
Denitrificatie is een proces in de bodem
waarbij nitraat in gasvormige stikstofver
bindingen wordt omgezet. Het proces vindt
plaats onder zuurstofloze, vochtige omstan
digheden. De omzetting gebeurt door
micro-organismen.

Meten aan water

Aan- en afvoerstromen (de componen
ten voor de water- en mineralenbalans)
bij een teelt in de grond.

afvoerposten. De aanvoerposten zijn uit
gangswater, meststoffen en plantmateriaal.
De afvoerposten zijn afvoerwater en
geoogst produkt. Ook bestaat de mineralenbalans, afhankelijk van de teelt, nog uit
posten die specifiek zijn voor de desbe
treffende situatie. Een aantal posten is goed
vast te stellen, mits registratie en bemon
steringen nauwkeurig plaatsvinden. De
hoeveelheid mineralen in: meststoffen, aan
voer van plantmateriaal en afvoer via
geoogst produkt, het uitgangs- en het drai
nagewater zijn goed te bepalen. Behalve
genoemde posten moet met een aantal fac
toren rekening worden gehouden. De
begin- en eindvoorraad in de grond moeten
worden vastgesteld. Voor sommige elemen
ten (zoals fosfor) is dit niet goed mogelijk
omdat hiervan veruit het grootste gedeelte
in de grond is vastgelegd.
De waterbalans kan sterk worden beïn
Vakblad voorde Bloemisterij 35 (1994)

Aan de hand van resultaten van eerder
gedaan onderzoek is een berekening opge
steld om de hoeveelheid verdampt water in
te schatten aan de hand van de straling.
Onder verdamping wordt het totaal van
gewas- en grondverdamping verstaan.
Het verschil tussen gietwater- en drainwaterhoeveelheid plus verdamping is te
verklaren door het voorkomen van inzijging en kwel of door wegzijging. Op drie
van de vijf bedrijven is sprake van een gro
tere afvoer van water, via verdamping en
drain, dan via gietwater is aangevoerd. Hier
is sprake van inzijging. Op twee bedrijven
is meer water gegeven dan teruggevonden
is via drain en verdamping. Dit water is ver
dwenen naar de ondergrond of naar omlig
gend oppervlaktewater (wegzijging).
Drie van de vijf bedrijven gebruikten
het drainwater gedeeltelijk opnieuw. Dit
houdt in dat op deze bedrijven de post uit
gangswater uit een mengsel van drainwater
en (hoofdzakelijk) regenwater bestaat. Van
de vijf onderzochte bedrijven gebruikte
bedrijf 1 hoofdzakelijk regenwater. Bedrijf
2 gebruikte oppervlaktewater. Drie bedrij
ven (bedrijf 3, 4, 5) gebruikten regenwater
met drainwater.
In tabel 1 zijn de waterstromen van de
vijf bedrijven weergegeven. De gietwaterhoeveelheden liepen sterk uiteen.
Gemiddeld werd 11.550 m3/ha gegeven.
Geschat is dat over de periode van onder
zoek (april 1993 tot april 1994) 7.300 m3/ha
is verdampt. Dit kan echter per bedrijf ver
schillend zijn geweest, ondermeer afhanke
lijk van kastype, klimaatinstellingen.

Ook de drainwaterhoeveelheden varieer
den sterk. Het gemiddelde lag op 6.350
m3/ha. De variatie heeft, behalve de ver
schillen in gietgedrag, alles te maken met
de positie van het bedrijf ten opzichte van
het omringende oppervlakte- en grondwa
ter.
Uit de waterbalansen van de verschillen
de bedrijven blijkt dat de bedrijven tussen
20 en 90% meer gieten dan verdampt. De
variatie in totale toevoer van water per
bedrijf is minder. Dit wordt veroorzaakt
door de hoeveelheid water die via inzijging
het bedrijf binnenstroomt. Hierbij blijken
de hoeveelheden inzijgend water, indien
aanwezig, al snel enkele duizenden kuubs
te zijn.

Stikstofbalans
Resultaten van uitgevoerde metingen en
registraties voor stikstof zijn samengvat in
tabel 2. De hoeveelheden stikstof die wer
den aangevoerd via het uitgangswater
varieerden sterk. De belangrijkste oorzaak
van deze verschillen was het soort water
dat werd gebruikt. Gemiddeld werd zo'n
330 kg N/ha aangevoerd met het uitgangs
water. De aanvoer door middel van mest
stoffen was tussen de bedrijven erg verschil
lend. Drie bedrijven die drainwater
bijmengden met regenwater verbruikten
gemiddeld 820 kg N/ha. De andere twee
bedrijven gemiddeld 1.420 kg N/ha. Het
drainwater bevatte gemiddeld 580 kg N/ha.
Ook in de opname door het gewas zaten
grote verschillen. Gemiddeld werd 500 kg
N/ha opgenomen. Met het plantmateriaal
wordt een hoeveelheid mineralen aange
voerd op het bedrijf. Uit onderzoek bleek
deze hoeveelheid echter zo gering te zijn
dat besloten is deze post voorlopig op nul te
stellen.
Inzijging, danwel wegzijging heeft op
de bedrijven invloed gehad op de stikstofba
lans. De drie bedrijven die water via inzij
ging in het bedrijf kregen hadden hiermee
extra aanvoer van stikstof. De hoeveelheden
varieerden van 35 tot 50 kg N/ha. De twee
bedrijven met wegzijging van water, had
den een stikstofafvoer van 37 en 125 kg/ha.
Behalve deze posten spelen mineralisa
tie en denitrificatie een rol bij de minera
lenbalans. Uit oriënterend onderzoek bleek
dat deze posten geen grote hoeveelheden
stikstof omvatten. De mineralisatie is om
die reden voorlopig op nul gesteld en voor
de denitrificatie is een inschatting gemaakt
van 10 kg N/ha per jaar.
De laatste aan- of afvoerpost is de af- of
toename van de bodemvoorraad. Op vier
45

Methoden ter bestrijding van algen in bassins

Aanzuren en afdekken werken, be
Metingen naar algengroei in regenwaterbas
sins werden de afgelo
pen twee jaar uitge
voerd door het proefsta
tion in Naaldwijk.
Behalve naar onbehan
delde bassins werd
gekeken naar vier
methoden voor de
bestrijding van algen.
Aanzuren en afdekken
gaven verbetering,
beluchten en stro gaven
juist meer algengroei.

Bij hoge temperaturen en veel licht gedijen algen bijzonder goed in bassins.

I n bassins voor de opslag van regenwater
1 vormt algengroei een probleem. Algengroei ontstaat bij hoge temperaturen en
veel licht met als voorwaarde dat er vol
doende voeding (vooral N en P) beschikbaar
is. De algenresten vervuilen de filtersyste
men, de leidingen en de druppelaars.
In de praktijk is een aantal methoden
in gebruik om algengroei te voorkomen. De
afgelopen twee jaar vonden in het groeisei
zoen metingen plaats om analyse-metho
den uit te proberen en om inzicht in het
probleem te verkrijgen. Het onderzoek
vond plaats in 16 bassins in het Westland
en De Kring. Het waren alle aarden bassins
met een inhoud van 2.500 tot 6.500 m3 Het

N. van der Burg
N. (Nol) van der Burg is onderzoe
kers op het proefstation in
Naaldwijk, 01740-36700.

Chlorophyl-a (mg per m3)
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Figuur. Het chlorofyl-gehalte
gemiddeld per
maand per
behandeling in
1994. Bij stro
zijn geen waar
nemingen
gedaan in
augustus en sep
tember.
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verzamelde water was vooral regenwater,
soms aangevuld met water uit de rookgas
condensor. Metingen werden verricht in
bassins zonder behandeling tegen algen,
met beluchten, stro, aanzuren en met
afdekken (zie kader ).

Grote verschillen
Als maat voor de hoeveelheid algen
werd het chlorofyl a-gehalte (bladgroen)
gebruik. Bij de onbehandelde bassins bleek
vooral in 1993 de hoeveelheid algen sterk
te wisselen. In 1993 varieerde het chlorofylgehalte gemiddeld per bassin van 41 tot
104 mg per m3.
Ook in de loop van het meetseizoen
werden grote fluctuaties in algenontwikkeling gevonden. Deze verschillen waren vaak
niet te verklaren. In 1993 werden al in april
gehalten van boven de 100 mg per m3
gemeten. Het was toen een warm voorjaar.
In 1994 kwam de algengroei pas laat op
gang (figuur). Het voorjaar was toen juist
koel. Tot begin juni was de temperatuur
van het water gemiddeld 15°C. Daarna liep
deze op tot een maximum van gemiddeld
25°C op 4 juli. Bij de bassins zonder behan
deling werd in augustus een piek in het
chlorofyl-gehalte gemeten van gemiddeld
96 mg per m3.
Vakblad voorde Bloemisterij 10 (1995)

Bassins

1

chten en stro werken averechts
Uit de figuur blijkt
dat beluchten gemid
deld genomen juist
meer algengroei tot
gevolg had. In augus
tus werd gemiddeld
een chlorofyl-gehalte
van 175 mg per m3
gemeten, het dubbele
van de bedrijven zon
der behandeling. Bij
een van de vier
bedrijven werd overi
gens wel een afname
in de algengroei
gevonden.
Opmerkelijk was dat
op een bedrijf waar
werd belucht in
hoofdzaak een algensoort voorkwam die
. juist zuurstof behoe
vend is. Wanneer dit
soort (Scenedesmus
dispar) onder labora
torium-omstandighe
den wordt gekweekt,
en het water wordt
niet extra belucht,
dan sterft dit soort af. Een ander opmerke
lijk verschijnsel was dat bij de beluchting
met systeem 2 door de turbulentie in het
water vuil vanaf de bodem opwervelde.
Ook het toevoegen van stro bleek juist
een toename van algengroei te geven. In
alle drie de bassins waar stro was toege
voegd, steeg het chlorofyl-gehalte tot boven
de 250 mg per m3. Een teleurstellend resul
taat gezien de positieve resultaten uit eer
der verricht Engels onderzoek.

Aanzuren werkt
Aanzuren met kalimagnesiumzwavelzuur had een duidelijke vermindering van
algengroei tot gevolg. Bassins met een flin
ke algenbloei werden enkele weken na het
toevoegen van het zuur glashelder. Dit
blijkt ook uit de metingen. Het chlorofylgehalte was tot in juli niet hoger dan 10
mg per m3. Alleen in augustus was op beide
bedrijven een kleine toename te zien. Een
teken dat de algen in een dergelijk zuur
milieu niet afsterven maar slechts in hun
ontwikkeling worden geremd. Uit de
metingen bleek dat bij het aanzuren reke
ning met de pH van het water moet worden
gehouden. Door algengroei kan de pH flink
oplopen; in een bassin liep de pH op tot
11,0. Uiteraard moet voor gebruik van aanVakblad voor de Bloemisterij 10 (1995)

gezuurd water worden teruggeloogd om
gewasschade te voorkomen.
Ook het afdekken met het spanzeil gaf
een vermindering van algengroei zij het in
mindere mate dan het aanzuren. Aan de
randen, waar het wateroppervlak bij dit sys
teem niet is afgedekt, ontwikkelden zich
toch algen. Ondanks dat dit systeem niet
100% afdoende werkte waren de onderzoe
kers tevreden over de methode gezien de
extreme algengroei in het verleden. Dit was
gevolg van de grote hoeveelheid vogeluit
werpselen in en op de rand van het bassin.
Nitraat en fosfaat zijn de belangrijke
voedingsstoffen die nodig zijn voor de ont
wikkeling van de algen. In âpril werden alle
bassins bemonsterd. In 1994 was de gemid
delde concentratie nitraat en totaal fosfaat
respectievelijk 30 en 10 |jmol per liter. Op
zich lage concentraties, maar voor de ont
wikkeling van algen hoog genoeg. Dit mede
gezien er mogelijk in de loop van het groei
seizoen door mineralisatie fosfaat uit de
bassinbodem vrij kan komen.

Voornamelijk groenalgen
In Nederland komen naar schatting
meer dan 2.000 algensoorten voor. Om na
te gaan welke soorten in de bassins voorko
men, werden in beide jaren in juli de bas
sins bemonsterd. De soorten werden gede
termineerd en de deeltjesgrootte bepaald.
In de 16 bassins werden in 1994 30 soorten
gevonden. Het betroffen vooral groenwieren met een grootte van circa 10 |_im.

In twee bassins werden de mogelijk gif
tige blauwwieren aangetroffen. De aantal
len waren echter gering. Opvallend was dat
per bassin maar enkele soorten voorkomen,
doorgaans in het tweedejaar weer andere
dan in het eerste jaar. Blijkbaar ontstaat er
door toeval per bassin een monocultuur
van een of enkele soorten.

Over afdekken en aanzuren
Afdekken met een spanzeil heeft in ver
gelijking met aanzuren als voordeel dat het
water direct uit het bassin gebruikt kan
worden. Een probleem is echter het opwaai
en van stof en klei waardoor het zeil kan
zinken. Het is wenselijk nog wat meer erva
ring met beide systemen op te doen.

Afdekken en vooral aanzuren lijkt op
grond van onderzoek perspectief te bie
den voor algenbestrijding. Verlaging van
de pH is eenvoudig te realiseren en kost
weinig. Toch zijn er kanttekeningen.
Vraag is of er toch soorten zijn die zich bij
pH 3,5 kunnen ontwikkelen of zich kun
nen aanpassen aan zo'n zuur milieu. Me
tingen in augustus duiden hier al op.
Langdurig zuurgebruik kan lijmverbindingen van doorvoeren aantasten. Aan
zuren is alleen aan te raden als bestendige
lijmsoorten worden gebruikt of wanneer
de verbindingen worden gelast (door ver
warmen). Op grond van materiaalkennis
is een goede bestendigheid van de folie
voor een pH-niveau van 3,5 te verwachten.

Soorten behandelingen
In 1994 werden, afgezien van vier bassins zonder behandelingen, in de praktijk vier
methoden onderzocht op hun effectiviteit:
• beluchten; drie bassins met een systeem waarbij een ventilator op de bassinrand via
een slang verbonden is met een bruispijp (systeem 1). Eén bassin met een systeem met
een elektromotor met een propeller op een drijfelement (systeem 2);
• stro; (drie bassins) 1 kg gerstestro per 100 m3- De toepassing van stro vond steeds
plaats in combinatie met beluchten (Toepassing geheel volgens richtlijnen afkomstig van
eerder verricht Engels onderzoek);
• aanzuren; in twee bassins (aanvankelijk drie) werd aangezuurd tot een pH van 3,5 ; 12
kg kalimagnesiumzwavelzuur (Zwakal, wat 3,0 mol zuur per kg bevat) per 100 m3. De pH
werd regelmatig gecontroleerd en na een regenperiode werd extra zuur toegevoegd. Het
zuur werd weer geneutraliseerd door bij de unit eenzelfde hoeveelheid zuur uit het
bemestingsschema weg te laten (let op: direct contact van het geconcentreerde zuur met
het bassinfolie moet worden voorkomen);
• afdekken; één bassin (aanvankelijk twee) werd afgedekt met een zogeheten spanzeil.
Het zeil werd drijvende gehouden met behulp van drijvers en door de hoekpunten aan te
trekken met elastiek. Bij dit systeem blijft bij een vol bassin aan de randen een strook
onbedekt.
De behandelingen werden in loop van de maand maart ingezet.
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Potgrond

Voor potgrond werd enkele
jaren geleden een meststof
ontwikkeld met een veel
hoger ijzergehalte. Er
doken echter behalve hoge
ijzergehalten ook veel
hogere koper-, mangaan- en
zinkgehalten op in de analy
ses. De meststof wordt bij
na niet meer gebruikt.
Maar waardoor ontstonden
die hoge gehalten? Met het
antwoord op die vraag zijn
potgrondanalyses beter te
interpreteren.
IJ

H et ijzergehalte van de betreffende
I I meststof was vier keer hoger dan
gangbaar. Met deze meststof werden in de
potgrondanalyses inderdaad hogere Fegehalten gevonden. Maar het vreemde was,
dat er ook hoge Cu-, Mn- en Zn-gehalten
werden gevonden. Zo zelfs dat er vrees voor
vergiftiging ontstond. Hoewel de meststof
niet veel meer wordt gebruikt, is toch
onderzocht hoe deze hoge analysecijfers
konden ontstaan.
De bedoeling van een potgrondanalyse
is de concentraties aan voedingselementen
te bepalen, die door de plant kunnen wor
den opgenomen. Naa; t de elementen die
via de basisbemesting aan de potgrond wor
den toegevoegd, bevatten ook het potgrond
bestanddeel veen en de toegevoegde kalk
van zichzelf elementen, maar dit is niet
voor de plant beschikbaar.

Invloed pH
Er is gekeken wat de invloed is van de
hoeveelheid chelaat, die aan potgrond
wordt toegevoegd. In dit geval is EDTA-chelaat gebruikt. Om alleen het effect van het
chelaat te kunnen bekijken, werden geen
andere sporenelementen gegeven. Bij som
mige behandelingen werd kalk toegevoegd
ter verhoging van de pH. De pH is zo
belangrijk, omdat de stabiliteit van Fe-chelaat hiervan afhankelijk is.

Potgrondanalyses leveren cijfers op over de gehalten aan sporenelementen. Voor het Interprete
ren van deze cijfers moet de teler rekening houden met processen die zich in de grond afspelen.

Bij lage pH gebeurde er niks met de Cu-, Znen Mn-gehalten. Bij een hogere pH (door
toevoeging van kalk) gebeurde er echter
heel veel. De Fe-gehalten daalden en de Cu-,
Zn- en Mn-gehalten namen toe, al waren
deze elementen niet toegevoegd.
Er zijn proeven gedaan met Fe-EDTA, FeDTPA en Fe-EDDHA. Alle chelaten vertoon
den dezelfde verschijnselen. De mate waar
in was echter verschillend. EDDHA-chelaat
was bij hoge pH stabieler dan de andere.
EDDHA-chelaat kon goed Cu vrij maken uit
veen en/of kalk.
Uit analyse van de monsters die in de
praktijk werden genomen, bleek dat er ook
verschil is tussen potgronden. Het gaat dan
vooral om verschillen tussen 'lichte' (met
veenmosveen en turfstrooisel) en 'zware'
(met tuinturf) mengsels. In proeven is dat
ook meegenomen. Een lichte potgrond
leverde bij toevoegen van chelaat meer Cu
in de analysecijfers dan een zware pot
grond. Een lichte potgrond bindt Cu dus
zwakker dan een zware potgrond.
Wat er gebeurt, is dat het Fe-chelaat
reageert met Cu, Zn en Mn uit het veen en
de kalk. Daarbij laat Fe los van het chelaat
en worden nieuwe chelaten gevormd met
Cu, Zn en Mn. Deze chelaten zijn oplosbaar
in water. Ijzer slaat neer als ijzerhydroxide.

gehouden met bovengenoemde omwisselreactie. Als er lage gehalten uit de analyse
komen, dan is er weinig voor de plant
beschikbaar. Misschien is er al veel opgeno
men. Bij hoge Cu-, Zn- of Mn-gehalten is
voorzichtigheid geboden. Het kan zijn dat
deze elementen in oplossing zijn gekomen
na omwisseling met Fe. Voor de plant zijn
Zn-chelaten niet zo goed beschikbaar als Zn
in de vorm van een kation (Zn"). De Znbemesting moet dus niet te snel worden
verlaagd.
Er zijn (meestal samengestelde) mest
stoffen met daarin Mn, Zn, Cu en zelfs Ca
gebonden aan een chelaat. Bij gebruik van
deze meststoffen worden dus naast het Fechelaat ook nog andere chelaten in de pot
grond gebracht. Ook deze chelaten zijn in
staat om elementen uit veen en/of kalk vrij
te maken. Het gevolg is weer hoge gehalten
aan Mn, Zn en Cu in de analysecijfers. Bij
gebruik van deze meststoffen moeten de
cijfers dus voorzichtig worden geïnterpre
teerd. De interpretatie is het makkelijkst
als er naast Fe-chelaat geen andere chelaten
worden gebruikt.

C. de Kreij

Resultaten
Hoe meer chelaat werd toegevoegd des
te meer opneembaar Fe werd er gevonden.
Vakblad voor de Bloemisterij 13 (1996)

Betekenis voor de praktijk
Bij de interpretatie van de sporenele
mentgehalten moet rekening worden

C. (Kees) de Kreij is onderzoeker plantenvoeding bij
het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
(PBG) in Naaldwijk, 0174-636700.
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Het berekenen van voedingsschem
Voedingsschema's voor een geslo
ten systeem kunnen op verschil
lende manieren berekend worden.
Verder zijn er verschillen en over
eenkomsten tussen de manier van
berekenen voor een open en een
gesloten systeem.In dit artikel
wordt uitgelegd hoe de voedings
schema's berekend worden en wat
de verschillen zijn tussen een open
en een gesloten systeem.

C. de Kreij en G. van der Lugt
C. (Kees) de Kreij is een medewerker van het
proefstation in Naaldwijk, 0174-636700.
G. (Geerten) van der Lugt is werkzaam bij het
BLGG in Naaldwijk, 0174-626624.

Wat is een voedingsschema? Een voedings
schema wordt ook wel het voedingsrecept of
de meststoffendosering genoemd. Het is een
lijst met meststoffen en de bijbehorende hoe
veelheden die in een A/B-baksysteem wor
den toegediend om een bepaalde voedings
oplossing te maken. Bij gebruik van een
directe injectie-unit staan in het voedings
schema de hoeveelheden van meststoffen die
per volume-eenheid water moeten worden
geïnjecteerd.
In de loop der jaren zijn met onderzoek
en praktijkgegevens voedingsoplossingen ge
definieerd, die onder gemiddelde omstandig
heden de streefwaarden in het substraat reali
seren. Bij deze streefwaarden ontstaat het op
timale resultaat wat betreft productie en kwa
liteit. Deze voedingsoplossingen worden
standaardvoedingsoplossingen genoemd.
Ze zijn beschikbaar voor een groot aantal ge
wassen, voor zowel een open als een gesloten
systeem.
De standaardvoedingsoplossing heeft een
zekere EC. Als nu bijvoorbeeld met een ho
gere EC gewerkt wordt, dan moeten de voe
dingsschema's naar die hogere EC worden
omgerekend. Let erop of dit omrekenen
automatisch bij de advisering is gedaan. Is dit
niet gebeurd, dan moet u dat zelf doen.

Aanpassingen
Bij de berekeningen van de voedings
schema's kunt u rekening houden met een
aantal afwijkende zaken, waarvoor dan zoge
noemde 'aanpassingen' worden gedaan. Het
gaat hierbij om de volgende zaken.
• Het uitgangswater; dit bevat bijvoorbeeld
bicarbonaat, calcium en magnesium.
• Het teeltstadium; er is bijvoorbeeld extra
46

Figuur 1. Open systeem

kalium gewenst bij vruchtaanleg of opkomen
van een snede.
• De analyseresultaten van het wortelmilieu;
aanpassingen om de scheefgetrokken ver
houdingen tussen de voedingselementen in
het wortelmilieu te corrigeren.
Deze bijstellingen van de standaardvoe
dingsoplossing leiden tot de te berekenen
voedingsoplossing.

Open en gesloten systemen
Onder een open systeem wordt hetzelfde
verstaan als vrije drainage. Het open systeem
onder gemiddelde omstandigheden wordt
gegeven in figuur 1. Hierin staan de A/B-bak
met het voedingsschema, de standaardvoe
dingsoplossing en de standaarddruppeloplossing. Kenmerkend is dat deze drie aan
elkaar gelijk zijn. De berekening van het voe
dingsschema is dus niets anders dan het be
rekenen van de druppeloplossing.
Onder een gesloten systeem wordt het
zelfde verstaan als recirculatie. Het gesloten
systeem staat in figuur 2. Drainwater, of
drainoplossing genoemd, wordt bijgemengd
aan het uitgangswater tot een bepaalde EC
of tot een bepaald volume, de zogenoemde
voorinstelling. Meststoffen uit de A/B-bak
worden toegevoegd aan dit mengsel van uit
gangswater en drainwater. De drie stromen
bij elkaar vormen de druppeloplossing.
Doordat er bij recirculatie meststoffen met de
drainoplossing terugkomen in het systeem,
moeten er minder meststoffen uit de A/Bbak worden meegezogen dan in een open
systeem. De methoden komen op het volgen
de neer.

drainoplossing

Methode A:
recirculatieoplossing
Deze methode gaat uit van de standaardvoe
dingsoplossingen, die speciaal voor gesloten
teeltsystemen zijn ontwikkeld. In tabel 1,
kolom 1 wordt hiervan een voorbeeld gege
ven. Deze voedingsoplossingen komen direct
overeen met datgene wat gemiddeld in de
A/B-bak moet worden klaargemaakt. Op de
standaardvoedingsoplossing worden aanpas
singen gedaan, vanwege de analyseresultaten
in het wortelmilieu en op basis van het teelt
stadium (tabel 1, kolom 2). Verrekening van
kolom 2 en 1 geeft de basis voor het bereke
nen van het voedingsschema. Dit is nog niet
de druppeloplossing die naar het gewas gaat,
want die ontstaat pas na bijmenging met de
drainoplossing. In het voorbeeld is ervan uit
gegaan, dat er gewerkt wordt met regenwa
ter. Wordt er een andere kwaliteit water ge
bruikt, dan is er bijna altijd een correctie no
dig. Deze methode gaat ervan uit, dat altijd
alle drainwater direct wordt bijgemengd aan
het uitgangswater.

Methode B:
druppeloplossing minus drain
oplossing met twee monsters
Bij deze berekeningsmethode is een analyse
nodig van zowel de drainoplossing als van
het wortelmilieu. In tabel 2 staat een voor
beeld van hoe u op een voedingsschema
komt. De standaarddruppeloplossing
(kolom 1 ) wordt aangepast voor teeltstadium
en analyseresultaten van het wortelmilieu
(kolom 2). In het voorbeeld wordt er drain
water bijgemengd aan het uitgangswater tot
een EC van 0,9; dat is 35% drainoplossing en
Vakblad voor de Bloemisterij 25 (1997)

a's voor gesloten systemen
Brochures
Het proefstation heeft brochures Voe
dingsoplossingen voor gesloten teeltsys
temen' uitgeven. Daarin staat aHe nodige
informatie over standaardoplossingen,
streefwaarden, etcetera. Gerekend is vol
gens methode A.
Een boekje is verkrijgbaar voor: roos (VG4),
gerbera (VG5), anjer (VG6), aster (VG9), hippeastrum (VG10), gypsophilla (VG11 ), alstroemeria (VG12), bouvardia (VG15) en anthurium (VG16). U kunt een brochure be
stellen door ƒ20 over te maken op giro
293110 van proefstation Naaldwijk.
Vermeld daarbij het tussen haakjes ver
melde nummer. De boekjes zijn ook ver
krijgbaar bij het proefstation in Aalsmeer.

Figuur 2. Gesloten systeem
drainoplossing

bijmenging drainoplossing

de rest uitgangswater. Vervolgens worden de
gehalten in de bijgemengde drainoplossing
(kolom 4) afgetrokken van de berekende
druppeloplossing. Wat overblijft, is het voe
dingsschema dat moet worden klaargemaakt
(kolom 5). Ook in dit voorbeeld is uitgegaan
van regenwater; er is dus geen correctie voor
de waterkwaliteit gedaan.
Bij deze methode is het mogelijk om de
bijmenging van drainoplossing aan het uit
gangswater te variëren. Als de bijmenging
verandert, moet natuurlijk wel weer een
nieuwe berekening gemaakt worden.

Methode C:
druppeloplossing minus drain
oplossing met één monster
Bij methode B is beschreven dat er in feite
twee monsters nodig zijn. In de praktijk ech
ter wordt vaak volstaan met het nemen van
slechts één monster uit de drainput.
Berekening van de voedingsschema's volgens

deze methode werkt alleen als de samenstel
ling van de drainoplossing overeenkomt met
de gehalten in het wortelmilieu. Dit is bij be
nadering het geval als méér dan 35% wordt
gedraineerd en de teelt bovendien plaats
vindt op inerte teeltmedia (zoals steenwol en
glaswol).
Bij methode C worden de analyseresulta
ten van dat éne monster voor twee bereke
ningen gebruikt. Eerst worden de cijfers ver
geleken met de streefwaarden en kan de sa
menstelling van de druppeloplossing worden
berekend. Vervolgens worden diezelfde analysecijfers afgetrokken van de zojuist bere
kende oplossing.

De beste methode
Alle drie de methoden kunnen werken,
mits toegepast in de juiste situatie. De drie
methoden leveren nooit exact hetzelfde ant
woord op. Daarnaast speelt een afweging
mee van de gewenste nauwkeurigheid en de

Tabel 1. Methode A - voorbeeld.
Aanpassingen
vanwege
teeltstadium
en analyse
wortelmilieu
(2)

daarmee samenhangende kosten.
Vanuit bemestingstechnisch oogpunt
heeft bemonsteren van het wortelmilieu altijd
de voorkeur. Bemonsteren en analyseren
wordt immers gedaan om inzicht te krijgen
in de voedingstoestand in het wortelmilieu.
Dus methode A en B hebben de voorkeur
boven methode C. Bij methode A wordt al
leen een monster uit het wortelmilieu geno
men, bij methode B ook een monster van de
drainoplossing. Methode B is daardoor
nauwkeuriger, maar ook duurder.
Methode C is gebaseerd op analysecijfers
van alléén de drainoplossing. Hoewel het be
monsteren van de drainoplossing gemakke
lijk is, blijft deze methode een minder goed
alternatief. De analyseresultaten blijven altijd
een benadering van de gehalten in het wor
telmilieu. Kiest u toch voor deze methode,
dan moet het drainpercentage minstens 35%
zijn. •

Klaar te maken
voedings
oplossing
(3)= (1+2)

Tabel 2. Methode B - voorbeeld.
Aanpassingen
vanwege
Standaard- teeltstadium
Voor
druppel
en analyse
Analyse instelling
oplossing
tot EC 0,9
wortelmilieu drain
(1)
(2)
(3)
(4)
Element

Element

Standaardvoedings
oplossing
gesloten
systeem
(1)

EC, mS/cm

0,90

-

0,90

EC, mS/cm

1,80

-

2,6

0,9

0,90

NH„, mmol/l

0,75

-

0,75

NH4, mmol/l

1,00

-

0,3

0,1

0,90

8,00

-2,0

8,9

3,1

2,90

Aan te
maken
voedingsoplossing
(5) = (1+2-4)

K

4,50

-1,6

2,90

K

Ca

1,60

+0,8

2,40

Ca

3,00

+1,0

5,5

1,9

2,10

Mg

0,40

-

0,40

Mg

1,00

-

2,7

0,9

0,10

NO,

7,25

-

7,25

NO,

13,25

-

18,1

6,3

6,95

so:
p

0,70

-

0,70

so4

1,25

-

2,6

0,9

0,35

0,60

-

0,60

P

1,25

-

2,0

0,7

0,55
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Druppelaars

Verslijming van druppelaars is goe
Het probleem met verslijming van druppelaars is al zo oud als de teelt
op substraat.Methaanoxiderende bacteriën blijken vaak de oorzaak te
zijn. Het probleem is goed aan te pakken door het 'voedsel'van de bac
teriën -methaangas- uit de installatie te verwijderen. Een methode
waarbij het water intens wordt belucht, werd op drie bedrijven getest.

I

N. van der Burg
N. (Nol) van der Burg is onderzoeker bij het Proefstation voor
Bloemisterij en Glasgroente in Naaldwijk, 0174-636700.

een vragenlijst werd een inventarisatie ge
maakt over de vorm en de ernst van de pro
blemen. Uiteindelijk werden twaalf bedrijven
geselecteerd waar begin augustus watermon
sters werden genomen. Van deze groep wa
ren er tien met een bron én werd het water
via een omgekeerde-osmose-installatie ontzout.
De methaanconcentratie in de bron va
rieerde van 1 tot 69 mg/1 en was gemiddeld
32 mg/1. De concentratie in het productwater
verschilde nauwelijks van de concentratie in
de bron; het gas gaat blijkbaar gemakkelijk
door het membraam van de omgekeerde os
mose. In de mengbak was de methaancon
centratie aanzienlijk lager; gemiddeld circa
0,5 mg/1 met een uitschieter van 9,4 mg/1.

Vluchtig

Door het productwater boven de voorraadsilo te versproeien, kan methaan grotendeels uit het wa
ter worden verwijderd.

De grote daling van de concentratie in de
mengbak wordt vooral veroorzaakt door de
grote vluchtigheid van het gas. Alleen al de
val van het productwater in de dagvoorraadsilo en de turbulentie in het mengvat zal veel
van het gas doen ontwijken. De uitschieter
van 9,4 mg/1was een gevolg van het feit dat
het productwater van onderaf in de silo werd
toegevoerd waardoor er nauwelijks methaan
kon ontwijken.
Verder werd op de meeste bedrijven het
water behandeld zonder dat bewust werd ge
dacht aan verlaging van de methaanconcen
tratie. Zo werd op de helft van de bedrijven
het productwater in de dagvoorraad belucht
(met behulp van een bruispijp) of werden er
andere watersoorten bijgemengd. Op een be
drijf werd hiertoe het productwater over een
marmerbed geleid.

Verwijdering methaan
Vooral bij gebruik van bronwater kan de ver
slijming van druppelaars zeer ernstige vor
men aannemen. De gel-achtige massa mani
festeert zich het eerst op de wanden van de
mengbak en in de filters. Bij het opensnijden
van de druppelaar is vaak over de hele lengte
dezelfde slijmvorming zichtbaar. Vooral capillairen zijn hiervoor gevoelig. Zij geven dan
minder water en kunnen op den duur zelfs
geheel verstopt raken. De ellende is dan vaak
niet te overzien: filters raken verstopt en de
planten gaan slap.
De oorzaak was van verslijming was tot
voor kort onbekend. Het ontbreken van een
biologisch evenwicht in het productwater
waardoor een bepaald organisme zich kan
ontwikkelen, werd wel als verklaring ge
noemd. In literatuur werd gevonden dat bij
productie van leidingwater het ontijzeringsproces kan worden verstoord door de bio
40

chemische werking van methaanoxiderende
bacteriën. Deze gebruiken methaan als
bouwstof en energieleverancier waarbij een
slijmerige massa ontstaat. De verslijming van
druppelaars zou eenzelfde oorzaak kunnen
hebben, zo werd geredeneerd.

Methaananalyse
Het afgelopen voorjaar werd een onderzoek
gestart naar methaan in het irrigatiewater. In
eerste instantie werden op slechts één bedrijf
met ernstige problemen in Bleiswijk metin
gen gedaan. In het water bleken vrij hoge methaanconcentraties voor te komen. Om het
probleem verder in kaart te brengen werd in
juli een oproep in de vakbladen geplaatst om
met bedrijven met soortgelijke problemen in
contact te komen. Deze oproep had circa
dertig reacties tot gevolg. Aan de hand van

Bij normaal gebruik verdwijnt dus al een
groot deel van het methaan uit het water.
Toch werd ook bij deze lage concentraties
( 1 à 2 mg/1) nog ernstige slijmaangroei in het
druppelsysteem gevonden. Op drie bedrijven
werd daarom een techniek getest om verdere
verlaging van het methaangehalte te bewerk
stelligen. Naast het bedrijf in Bleiswijk wer
den nog twee bedrijven met hoge gehalten
aan methaan in het bronwater geselecteerd.
Voor het verwijderen van het methaan werd
een verbeterde beluchtingstechniek toege
past. Het productwater werd hiertoe door
een ringvormige regenleiding, gemonteerd
aan de rand van de dagvoorraadsilo versproeid. Voor het verkrijgen van een inten
sieve beluchting van het productwater werd
aan de rand van de silo, in verticale positie
een PVC-cilinder geplaatst. De cilinder rijkt
tot op de bodem en is van onderen geperfoVakblad voor de Bloemisterij 6 (1998)

I aan te pakken
Methaan
Methaan (molecuulformule CH4) is geen
onbekende in de glastuinbouw. Aardgas
bestaat voor 80% uit methaan. Al aan het
eind van de vorige eeuw werd in de
Hollandse poldergebieden methaan ge
wonnen uit zogenaamde gas- of
Nortonwellen. Het methaangas kan in de
bodem ontstaan door microbiologische
omzetting van organische stof (b.v. veen)
door bacteriën in zuurstofarm (anaëroob)
milieu.
T..T

j.

. -fl 36"

rob proces. Methaanoxid#f€nde bacteriën
vinden in het druppelsysteem een ideaal
leefklimaat: voldoende voedingszouten,
zuurstof, een hoge temperatuur en poly
ethyleen slangetjes om zich aan te hech
ten.
Let bij de monstering op het ontwijken van
methaan.

reerd. Het productwater wordt van boven in
deze cilinder geleid en van hieruit met be
hulp van een dompelpomp naar de ringlei
ding verpompt. In de tabel staan de resulta
ten van de metingen die daarna werden ge
daan. Het nieuwe beluchtingssysteem gaf een
aanzienlijke verbetering van de methaanverwijdering.

Maximum
De hamvraag is nu hoeveel methaan mag
achterblijven na behandeling van het water
zonder dat er problemen ontstaan. In prin
cipe moet het gehalte in de mengbak zo laag
mogelijk zijn. Een concentratie lager dan
0,1 mg/1 geeft waarschijnlijk geen problemen.
Op de drie bedrijven waar de intensieve be
luchting werd getest, werd deze grens bij
2 van de 10 bemonsteringen overschreden
(0,11 en 0,5 mg).

Van belang voor de methaanverwijdering
is de sproeicapaciteit in relatie tot de produc
tie van de omgekeerde osmose. Bedrijf
3 heeft een sproeicapaciteit van 144 m3 per
dag. De omgekeerde-osmoseproductie is
60 m3 per dag zodat er per dag maximaal 84
m3 uit de silo via de perforatie onder aan de
PVC-buis wordt rondgepompt. Voldoende
ventilatie boven in de, vaak afgedekte silo is
van belang voor een effectieve verwijdering
van het methaangas en ook om explosie
gevaar te voorkomen!
Op twee van de drie bedrijven werd na de
verbetering van de beluchting op verslijming
gecontroleerd. Op bedrijf 2 werd 7 weken na
de installatie toch slijmvorming in de capillairen geconstateerd. De vraag is nu of de
methaanverwijdering soms tijdelijk toch nog
onvoldoende is geweest of dat de slijmvor
ming een gevolg was van de nog aanwezige
methaanresten.

Tabel. De analyseresultaten van de drie bedrijven waar de verbeterde beluchting werd getest.
Methaanconcentratie (mg/1)
Mengbak

Bedrijf Plaats

Bron

1

Bleiswijk

45,4*

45,2*

45,4*

2

's-Gravenzande

32,0**

31,7**

27,5**

9,4*

0,24*

0,46*

3

Delfgauw

66,8**

66,3**

71,7**

-

0,11*

0,11*
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Ook problemen bij' ontijzering
Ook bij het ontijzeren van bronwater kunnen
hoge methaanconcentraties problemen ople
veren. De methaanoxiderende bacteriën nes
telen zich in het filterbed van de ontijzeringsinstallatie. Door oxidatie van het methaan
door deze bacteriën wordt zeer veel zuurstof
uit het water onttrokken. Door zuurstof
tekort is dan de ontijzering op den duur on
voldoende en kan achtergebleven ijzer neer
slaan in het irrigatiesysteem. Om het me
thaan te verwijderen moet daarom vóór de
ontijzering het water worden belucht. Op een
aantal bedrijven in Noord-Brabant gebeurt
dit met een zogenaamde beluchtingstoren.
Versproeien is niet mogelijk in verband met
het neerslaan van ijzer, waardoor de
sproeiers verstoppen.

Bemonstering
Bij gebruik van bronwater is het raadzaam
om vooraf de bron en de mengbak te bemon
steren en te laten analyseren op methaan. De
bemonstering van de bron is een secuur
werkje en kan het best door goed geïnstru
eerde monsternemers worden gedaan. De
watermonsters worden in speciale gasdichte
flesjes verzameld. Bij bemonstering van de
bron kan het best een monsterkraantje op de
leiding worden gemonteerd. De hoge werk
druk van de bronpomp geeft anders te veel
turbulentie in het monsterflesje waardoor het
gas ontwijkt. De mengbak kan het best met
behulp van een hevelslangetje worden be
monsterd.
De monstername kan sinds begin dit jaar
door het Bedrijfslaboratorium (BLGG) in
Naaldwijk worden verzorgd. De methaananalyse worden overigens aan een ander,
gespecialiseerd laboratorium uitbesteed. •

Samenvatting

Product
Omgekeerde
osmose
Brijn

Vóór
verbetering
beluchten

Né verbetering
beluchten
Gemidd.

Max.

2,1**/***

0,02»

0,04«

* een gemiddelde van 7 monsters uit de periode van 10 juni tot en met 25 september '97.
** gemiddelde van 1,2 of 3 monsters in september 1997
*** bemonstering dagvoorraad i.p.v. mengbak

Dit wordt dit nader onderzocht. Tevens
wordt nagegaan wat de invloed is van de methaanconcentratie en welke factoren verder
van invloed zijn op de slijmvorming.

Methaangas kan in vrij hoge concentra
ties in bronwater voorkomen. Het gas is
de oorzaak van slijmaangroei in druppe
laars. Het gas is gemakkelijk uit het pro
ductwater van de omgekeerde osmose te
verwijderen door het boven de voorraadsilo te versproeien. Toch werd op een be
drijf met deze intensieve behandeling
nog steeds slijmvorming geconstateerd.
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Wafer geven
fff*

Fertigatiemodel dringt uitspoeling
Water geven (en dus ook bemes
ten) naar behoefte is een voor de
hand liggende methode om uit
spoeling van water en meststoffen
te voorkomen. Het is echter minder
simpel dan het lijkt, want de water
behoefte van een plant is soms
moeilijk voorspelbaar. Het proef
station in Naaldwijk ontwikkelde
voor chrysant een model dat de
praktijk aardig blijkt te benaderen.
W.Voogt
W. (Wim) Voogt is onderzoeker plantenvoeding
bij het proefstation in Naaldwijk, 0174-636700.

Onderzoek naar mineralenbalansen toonde
aan dat er bij veel teelten, maar vooral bij
chrysant, een groot mestoverschot bestaat.
De oplossing die vanuit de WVO (lozingen
besluit) werd aangegeven was hergebruik van
drainagewater. Dit blijkt echter niet populair
door de aanlegkosten en het risico van ver
spreiding van ziekten. Bovendien is herge
bruik van drainagewater in veel gevallen niet
mogelijk (kwel en/of inzijging; ontbreekt een
drainagesysteem bij diep grondwater) en le
vert soms weinig milieurendement op.
Methoden die direct het verbruik terugdrin
gen zijn daarom een betere oplossing.
'Water geven naar behoefte' is in dit ver
band een populaire term gewórden. Hierbij
wordt de watergift afgestemd op de behoefte
van het gewas. Tensiometers en/of water ge

ven op basis van instraling zijn daarbij be
langrijke hulpmiddelen. Met de werkelijke
waterbehoefte van de plant (verdamping en
groei) wordt echter niet gerekend. Bovendien
zijn de mineralen (stikstof en fosfaat) hierbij
niet in beeld, terwijl het daar bij de milieure
gelgeving eigenlijk om gaat. Op het proefsta
tion is daarom een zogenaamd fertigatiemodel in ontwikkeling, waarbij zo nauwkeurig
mogelijk de water - én de mineralenbehoefte
van het gewas worden berekend. Hiermee
kan vervolgens de gift (water en meststoffen)
zo dicht mogelijk de plantbehoefte benade
ren. In dit artikel komt alleen het onderdeel
water aan bod. In een later artikel wordt in
gegaan op de nutriënten.

Theorie en werkelijkheid
Een belangrijke vraag is of de berekende - en
gemeten verdamping overeenstemmen. In
het begin van de teelt blijkt de verdamping in
werkelijkheid meer dan het computermodel
berekend. Verderop in de teelt komen bere
kende en gemeten verdamping goed overeen.
Deze afwijking kwam bij alle teelten voor en
is dus een aanwijzing dat de berekeningen in
de beginfase moet worden aangepast. Een
andere afwijking is gevonden in de zomer. Bij
warm weer (boven 25°C) verdampt het ge
was ook aanzienlijk meer dan volgens de mo
delberekening. Een nieuwere versie van het
verdampingsmodel is hierop aangepast.

Hoever kan de watergift terug?
Bij de zes teelten met chrysant werden geen
afwijkingen gevonden in productie of kwali
teit (takgewicht, lengte). Met uitzondering
van de eerste teelt is bij alle teelten de bere-

Met het fertigatiemodel kan de hoeveelheid
drainagewater fors worden teruggebracht.

Met tensiometers wordt continu op verschillende dieptes de zuigspanning gemeten.
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3/

3 rondtee It sterk terug
kende uitspoeling gering, of zelfs negatief (zie
tabel). De vierde teelt is een uitzonderlijk ge
val, omdat hier de extreem warme augustus
maand (1997) voor een veel hogere verdam
ping heeft gezorgd dan berekend. De water
gift was veel meer dan het model aangaf,
omdat aan de hand van de tensiometers een
aanpassing nodig bleek. Echter, op basis van
de gemeten verdamping is die watergift zelfs
nog te weinig geweest.

Wat is het fertigatiemodel ?
Het fertigatiemodel bestaat uit twee onderdelen, een deel voor berekening van de
waterbehoefte en een voor de nutriëntenbehoefte. Voor de berekening van de wa
terbehoefte (verdamping) wordt gebruik gemaakt van het door de Graaf (PBG) eer
der ontwikkelde verdampingsmodel. Dit (computermodel berekent over elke ge
wenste periode en op elk gewenst moment hoeveel het gewas verdampt. De instra
ling is daarbij de belangrijkste factor. Verder wordt de invloed van hetstoken
(verschil tussen kaslucht- en buistempératuur) en eventueel assimilatiebelichting in
de berekening betrokken. Een correctie is er verder voor het gewasstadium. De ver
damping die het model berekent, is van zowel het gewas zelf, als van de grond.
Zodra het gewas volgroeid is> is dit laatste echter verwaarloosbaar.Twee jaar lang is
het model getest in een kas op het PBG. Sinds anderhalfjaar wordt op vier bedrijven
verspreid over het lar\(J. nagegaan of het model onder echte praktijkomstandig
heden ook zijn diensten kàn bewijzen.

Wat leren tensiometers?
Met tensiometers kan een indruk gekregen
worden van de vochttoestand van de grond,
(zie kader 'Wat meetje met een tensiome- *'
ter?'). Als voorbeeld is de vijfde teelt geno
men. Zoals in figuur zichtbaar is, variëren de
waarden van de tensiometers op de vier diep
tes sterk. Op 60 en 40 cm diepte zijn de waar
den laag en vertonen de metingen nauwelijks
fluctuaties. Die op 20 en 10 cm fluctueren
echter sterk. Vooral op 10 cm loopt de zuigspanning in de eerste fase van de teelt sterk
op. Dit kan er op duiden dat het gewas in die
fase meer water verbruikt dan berekend. De
tensiometers op 10 cm reageren telkens zeer
duidelijk op een gietbeurt. Die op 20 cm geeft
alleen reactie als de gietbeurt groter is dan 7
mm. De tensiometers op 40 en 60 cm reage
ren niet na gietbeurten. Dit is een indicatie
dat er geen waterverplaatsing naar beneden
plaatsvindt, echter geen garantie.

Uitvoering onderzoek
De proeven zijn uitgevoerd in een kas van ruim 700 m2, standaard uitgerust voor
chrysantenteelt. De grond is een zeer lichte zavel met 3,5% organische stof, de
grondwaterstand is 90 cm, op deze diepte is ook een drainagesysteem aanwezig
met ónderbemaling. Op drie plaatsen in de kas staat een opstelling met weegscha
len waarmee de gewasverdamping kan worden gemeten. De planten op deze
weegschalen worden geteeld in bakken met veensubstraat. Verder bevinden zich op
drie plaatsen tensiometers (merk Kriwan), op elke plek op vier verschillende dieptes:
10/ 20,40 en 60 cm, waarmee continu de zuigspanning (zie kader'Wat meet je met
een tensiometer?', pagina 54) in de bodem wordt geregistreerd. Achtereenvolgens
zijn zes teelten metchrysant uitgevoerd, alle met'Reagan'typen. De eerste teelt is
gebruikt om het systeem en alle apparatuur te testen. Vanaf de tweede teelt is de
watergift bepaald aan de hand van de modelberekeningen. Als uit de tensiometermetingen bleek dat de grond te nat ofte droog werd, is de watergift aangepast.

Controleberekening uitspoeling
Aan de hand van de tensiometerwaarden en
gegevens over de grond (zoals vochtkarakteristiek en dichtheid) is telkens berekend of er
wel of geen uitspoeling heeft plaatsgevonden.
Als voorbeeld is weer teelt 5 genomen, (zie
ook figuur). Het blijkt dat telkens bij berege
ning er waterverplaatsing van laag 10 cm
naar laag 20 cm plaatsvindt. In de periode
tussen gietbeurten is de verplaatsing echter
negatief, dus weer naar boven gericht. Over
de gehele teelt opgeteld is de uitspoeling die
op deze manier berekend wordt -1, +3 en
-14 mm voor respectievelijk de vierde, vijfde
en de zesde teelt. Deze uitkomst komt voor
de laatste twee teelten redelijk tot goed over
een met het resultaat van werkelijke gift gemeten verdamping (zie tabel).
Het is niet de bedoeling dat het systeem
leidt tot negatieve uitspoeling, of anders ge
zegd aanvoer via capillaire opstijging, want
dit geeft op termijn problemen met verzou
ting. •

Vakblad voor de Bloemisterij 38 (1999)

Figuur. Tensiometerwaarden op vier dieptes, watergift en de berekende uitspoeling op basis
van de tensiometers en de grondeigenschappen.
Tabel. Resultaten van zes teelten met chrysant: verdamping (berekend en gemeten), watergift en
de berekende uitspoeling (mm)

Teeltperiode

Verdamping

Watergift

Teelt

Start

Einde

Berekend

Berekend

1

08/07

12/09

160

-

192

32

-

2

18/11

05/03

99

110

110

11

0

3

19/03

05/06

216

207

209

-7

2

4

17/07

29/09

164

226

196

32

-30

5

23/10

02/02

88

96

87

-1

-9

6

20/12

03/05

115

130

117

2

-13

Gemeten

Uitspoeling
Gemeten

Berekend
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[t^
Water geven
W a t e r

jaar
Honderd jaar proefstation, honderd
jaar ervaring in onderzoek. Onderzoekers^
schetsen welke ontwikkelingen zij in de ::
toekomst zien. Deze week Chris Blok en
Rein de Graaf over water geven.

Van handmatig water geven
met verplaatsbare zinken
regenleidingen naar computer
gestuurde, frequente gietbeurten. Water geven kan niet meer
zonder automatisering. De mo
gelijkheden daarbij zijn nog
lang niet uitgeput. Zeker als op

Nu nog is de watergift vaak afgestemd op een vak of de hele kas. Regelen op de behoefte van elke plant ap

de behoefte van de individuele
plant kan worden ingespeeld,
liggen revolutionaire verbete
ringen in het verschiet.

C. Blok en R. de Graaf
C. (Chris) Blok e n R. (Rein) d e G r a a f zijn
o n d e r z o e k e r s bij PBG Naaldw ijk,

0174-636700.
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De basisgedachte achter water geven is een
voudig: vul aan wat de plant verbruikt. Om
dat in praktijk te brengen, is ingewikkelder.
Elke plant precies zoveel water (met voeding)
geven als die op een bepaald moment nodig
heeft, is nog niet mogelijk. Daarvoor ontbre
ken het nodige inzicht, de juiste meetappara
tuur en de geschikte software.
De huidige watergeefsystemen en com
puterprogramma's stemmen de watergift af
op een vak of zelfs de hele kas, niet op elke
plant afzonderlijk. Omdat niet elke plant
evenveel water opneemt en het vochtgehalte
in de grond of het substraat niet overal het
zelfde is, wordt de watergift afgestemd op de
meest ongunstige situatie. Daarom is voor de
veiligheid de gemiddelde beurt 30 tot 50%
groter dan noodzakelijk voor de plant. Deze
'overgift' kan als drain worden opgevangen
en hergebruikt.
Op verschillende manieren wordt gepro
beerd de behoefte van het gewas te benade

ren met instellingen in de regeling. Veel telers
passen de beurtgrootte aan het jaargetijde
aan en vaak zelfs aan de hoeveelheid straling
(vaak met stookinvloed). Anderen willen
geen drain bij de eerste beurt en per se drain
voor 12 uur 's middags. Het instellen van
deze regelingen is betrekkelijk eenvoudig.
Maar het wijzigen van instellingen vraagt
voortdurende aandacht.
De bestaande systemen kennen een aan
tal typische zwakke plekken. Onderschatting
van het waterverbruik komt voor bij veron
achtzamen van de stookinvloed, bij harde
noordoostelijke wind, tussen 18.00 en 24.00
uur, en bij lage RV en hoge binnentemperatuur (zomermiddagen).
Overschatting van het waterverbruik
komt voor bij bespuitingen van het gewas
(tot twee of drie dagen na bespuiting), bij
slap gaan van het gewas door klimaatschokken en na oogst- of gewashandelingen. Er
groeit belangstelling voor een systeem waar
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32.

t i e

moet bekend worden of de samenstelling
van de voedingsoplossing rond de wortel
nog goed is. Metingen van gift, EC-gift,
drain, watergehalte substraat en substraatEC zijn technisch mogelijk. De meting van
de elementensamenstelling blijft voorlopig
handwerk, maar dat is acceptabel omdat de
meetfrequentie laag is.

Automatisch starten

zou een wereld aan mogelijkheden openen.

bij de watergift voor een hele teelt ingesteld
kan worden.

Zelfcontrole
De moeilijkheid bij verdergaande automati
sering is dat het systeem zichzelf moet con
troleren. De teler bepaalt de grenzen waar
binnen de computer het water geven mag re
gelen. Overschrijden de controlemetingen de
grenzen, dan moet de computer om hulp
vragen. Bij het PBG zijn proeven uitgevoerd
met verdergaande automatisering van de wa
tergift. Daaruit blijkt dat er veel metingen no
dig zijn om in verschillende teeltsituaties bin
nen de regelgrenzen te blijven. Op korte ter
mijn (per kwartier) moet het systeem
kunnen zien hoeveel water gegeven wordt,
welke EC de gift heeft en hoeveel drain er te
rugkomt. Op termijn van enkele uren moet
de computer kunnen zien of watergehalte en
EC in de mat veranderen. Op lange termijn
Vakblad voorde Bloemisterij 46 (1999)

Op dit moment bestaan er twee manieren
om de watergift automatisch te starten. De
eerste methode is starten op een geschat wa
terverbruik. Dat schatten kan eenvoudig
(bijvoorbeeld driemaal de instraling in J/m2)
of ingewikkeld (een formule met straling,
vochtdeficit, buistemperatuur, bijbelichting
enzovoort). Bij deze methode horen water
dichte controlemetingen.
De tweede methode om de watergift au
tomatisch te starten is eenvoudiger; als een
ingestelde hoeveelheid water uit het sub
straat is verdwenen wordt een beurt gegeven.
Deze zogenaamde startbakmethode is soms
veiliger, maar heeft ook zwakke punten. De
beslissingen voor een groot oppervlak gewas
worden genomen op grond van metingen bij
enkele planten. Bovendien loopt bij sterk
toe- of afnemende straling het systeem on
nodig achter de gebeurtenissen aan.

Nog veel te verbeteren
De huidige automatische watergeefsystemen
gebruiken zelden alle noodzakelijke metin
gen van berekend waterverbruik, gift, ECgift, drain, watergehalte van de mat en ECmat. Ook de kwaliteit van de metingen wis
selt. Er valt dus nog veel te verbeteren.
Zo zullen in de toekomst de EC-mat en
het watergehalte binnen bandbreedten te
bewaken zijn, in combinatie met een jaarpa
troon en een dagpatroon. De computer zal
bij overschrijding niet alleen alarm geven,
maar ook acties voorstellen. De teler houdt
de mogelijkheid een eigen aanpak in te toet
sen. De ontwikkeling van drukgestuurde
druppelaars met een meer gelijkmatige afgif
te en de mogelijkheid tot kleinere beurten zal
doorzetten, vooral voor gewassen met veel
druppelaars per vierkante meter. Meters en
regelingen zijn zo ontworpen dat onwaar
schijnlijke en plantvreemde situaties snel ge
signaleerd en opgelost worden. Ook zullen

de systemen van de toekomst regelmatig
hun meters controleren. De computer meldt
dan welke meters moeten worden vervangen
of herplaatst. Niet zo vreemd als het lijkt,
sommige auto's kunnen dat nu al.

Wereld aan mogelijkheden
Uiteindelijk zal water geven een minder in
het oog springend bezigheid worden omdat
minder dagelijkse beslissingen nodig zullen
zijn. De nadruk komt op de instellingen
voor een hele teelt, de strategische aanpak.
Nieuwe kennis, uit onderzoek, zal niet alleen
in het hoofd van de teler komen, maar snel
ler in de regelingen worden opgenomen.
Revolutionaire verbeteringen op het ge
bied van water geven zijn mogelijk als op de
behoefte van de individuele plant kan wor
den ingespeeld. In een gewone kas zijn er
grote verschillen in waterverbruik tussen in
dividuele planten, tot 50% toe. En tussen
oost- en westrijen bestaat eveneens een stel
selmatig verschil; in de ochtend verdampt de
oostelijke rij meer, in de middag de westelij
ke (30 à 40%). Deze verschillen zijn niet met
volveldse automatisering op te lossen. Naast
een science fiction-achtige zelfrijdende watergeefrobot valt te denken aan druppelaars
die reageren op de zuigkracht in het sub
straat. Wellicht ook aan een afvoersysteem
per plant, waarbij gebruikt wordt gemaakt
van de zuigkracht in het substraat. Als het
verbruik per plant bekend is, opent dat een
wereld aan mogelijke ingrepen per plant. •

Samenvatting
Water geven is een onderwerp dat de te
ler nu nog dagelijks bezighoudt. In de
toekomst zal de computer veel denkwerk
overnemen. De teler bepaalt een watergeefstrategie voor de hele teelt en zorgt
voor de juiste instellingen. Verfijnde
meetapparatuur en software zorgen er
voor dat de watergift zoveel mogelijk is
afgestemd op de behoefte van het gewas.
Zodra geregeld kan worden op de individele behoefte van de plant, zijn nog ver
dergaande verbeteringen mogelijk.
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1 Bemesting

Watergift in fertigatiemodel voor
grondteelt opnieuw belicht
Met het fertigatiemodel, waarmee de uitspoeling van meststof
fen kan worden teruggedrongen, is opnieuw een periode van
testen in de praktijk achter de rug. De ervaringen met het
watergiftgedeelte zijn nu bekend.

1 W. Voogt en A. Huys
1 W. (Wim) Voogt en A. (André) Huys zijn respectievelijk onderzoeker en assistentI onderzoeker bij het PPO in Naaldwijk, 0174-636700.

Het fertigatiemodel heeft als doel de uitspoe
ling van stikstof (N) naar grond- en opper
vlaktewater bij teelten in grond te verminde
ren. Concrete aanleiding was het resultaat
van het onderzoek bij het Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving (PPO) naar de mineralenbalansen bij onder andere chrysant, waar
uit bleek dat het N-overschot op veel bedrij
ven erg groot is. In het fertigatiemodel wordt
continu berekend en bijgehouden hoeveel
het gewas heeft verdampt. Het watergiftdeel
van het model is getest op vier praktijkbedrijven in de periode 1998 tot 1999. Voor
een aantal vragen die onbeantwoord bleven,
is afgelopen anderhalf jaar op dezelfde vier
bedrijven doorgegaan met testen. De bedoe
ling is dat de watergift afgestemd wordt op
de berekende verdamping. Naast tensiometers zijn er bij twee bedrijven FD-sensoren in
de grond geplaatst, waarmee het vochtgehal
te in de grond kan worden gecontroleerd en
zonodig kan worden bijgestuurd.

maal, in twee gevallen is er zelfs sprake van
een gering negatief beregemngsoverschot. Bij
een teler is aanzienlijk meer water gegeven
dan volgens het fertigatiemodel nodig zou
zijn. Dit was een bewuste keuze, omdat hij
dit voor zijn bedrijfssituatie (gewasstand,
grond) nodig vond. Op dit bedrijf wordt in
het standaardvak al veel water gegeven.
Verhoudingsgewijs is de besparing in watergift op dit bedrijf wel het grootst.

Interpretatie lastig
De tensiometers vertoonden tijdens de proef
regelmatig mankementen. Interpretatie van

de waarden bleef erg lastig, en de reactie, bij
voorbeeld op de watergift, was op de bedrij
ven opvallend groot. De FD-sensoren bleken
een stuk betrouwbaarder. Deze sensoren
hoeven in principe niet, zoals bij de tensio
meters wel het geval is, bij het stomen ver
wijderd te worden.
De indruk bestaat dat de berekeningen
door het verdampingsmodel soms tekort
schieten. Dit zou blijken uit het verloop van
het vochtgehalte zoals de tensiometers dit la
ten zien. Het is echter onverklaarbaar dat dit
verschijnsel in dezelfde periode op het ene
bedrijf wel, en op het andere bedrijf niet
zichtbaar is. Wel bleek in de eerste testperio
de al dat de verdamping in perioden met
warm weer hoger is dan met het model werd
berekend. De modelberekening is hier toen
op aangepast, maar het lijkt erop dat die
aanpassing nog niet genoeg is. Alle telers
hebben in de afgelopen warme zomerperio
de meer water gegeven dan de berekende
verdamping. Toch concluderen zij dat de
omschakeling van 'nat' telen naar deze werk
wijze niet alleen aanpassingen vergt op
(teelt)technisch vlak, maar ook aanpassingen
van de teler zelf. •

Inspelen op stand gewas
Op de bedrijven werd in (minimaal) één
kraanvak de watergift en de bemesting in
principe bepaald door het model. Toch heeft
elke teler naar eigen gevoel en ervaring de
door het fertigatiemodel berekende watergift
toegepast. Bijvoorbeeld om in te kunnen
spelen op de stand van het gewas. Soms is de
watergift door diverse oorzaken, van compu
terstoringen tot drukte op het bedrijf, niet
volgens het model geregeld, en/of gingen ge
gevens verloren. Als maat voor de watergift
gold de berekende verdampingssom boven
de waarden van de tensiometer. De groei,
productie en kwaliteit zijn in het proefvak
gelijk geweest aan die op de rest van het
betreffende bedrijf.

Groot verschil
Opvallend is het grote verschil in watergift
tussen de bedrijven. Op drie van de vier be
drijven is de watergift in het proefvak rede
lijk in overeenstemming met de berekende
waterbehoefte van het gewas. De uitspoeling
(berekend overschot) is daar dan ook mini
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Tijdens de proef vertoonden de tensiometers regelmatig mankementen.

Open middag
Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) nodigt telers uit voor een open middag
op vrijdag 23 november op het bedrijf van chrysantenteler Meeuwis van Giessen in Andel.
Het thema 'water geven en bemesten bij teelten in grond' staat dan centraal. Van Giessen
is een van de vier chrysantentelers die al enige jaren meewerkt aan praktijkproeven van
PPO. Er zijn presentaties van PPO en DLV over de ervaringen en werkwijze van het fertiga
tiemodel (watergeven en bemesten), van het Wageningse onderzoeksinstituut PRI over
stressmetingen (met infrarood) bij chrysant en van IMAG over vochtmeten met de FDsensor. Het bedrijf ligt aan de Middenweg 4 in Andel. De middag begint om 14.00 uur.

51

I Weegsysteem

Verdamping en groei goed te volge
Is groei te meten? Bij welk vochtgehalte in steenwol krijgt het ge
was last van watergebrek? Hoezeer verhoogt het inzetten van on
derverwarming de verdamping? Wat is de relatie tussen verdam
ping en groei? Onderzoek met een experimenteel weegsysteem in
combinatie met sensoren geeft antwoord op deze vragen.
R. Baas en C. Slootweg
R. (Rob) Baas en C. (Casper) Slootweg zijn werk
zaam bij bij PPO Glastuinbouw, 0297-352525.

I

de verdamping, een oplopende EC en een
n een meetopstelling die bestond
;• ^ verhoogde bladtemperatuur gemeten.
uit een weegsysteem, aangevuld met
andere meetapparatuur (zie kader
' De waterbeschikbaarheid in steènwol
is blijkbaar zo goed dat de onderzochte
'Meetopstelling') werden de afgelopen
gewassen pas bij deze extreem lage vocht
twee jaar voor de roos First Red en de
gehalten problemen met de wateropname
gerbera 'Serena' de relaties tussen ver
kregen. In de praktijk wordt meestal met
damping en instraling, watergehalte in
een maximale intering van 10% gewerkt
de mat en groei onderzocht. Ook werd
om grote plaatselijke schommelingen
de invloed van onderverwarming op de
in vochtgehalte, pH en aanbod van voe
verdamping gemeten. Dit onderzoek aan
dingselementen binnen de kwekerij tegen
de verdamping is uitgevoerd in opdracht
van het ministerie van LNV bij PPO
te gaan. Lage vochtgehaltes rond de 30%
Glastuinbouw in Aalsmeer werden uit
komen praktisch dan ook zelden voor.
gevoerd met behulp van een weegsysteem. Ook omdat de herverzadiging na zo'n
extreme indroging problematisch is.
Uit de metingen blijkt dat alleen de
instraling meten boven het gewas een
goede schatting geeft van de verdamping
Groei berekenen
(zie figuur). Lichtmeting boven het gewas
Omdat de gebruikte FD-sensor (Fre
geeft een betere inschatting dan lichtme
quency Domain) voor vochtgehalte in
ting met de weertoren, omdat bij meting
de mat bij continumeting op tot op 1%
in de kas ook de belangrijke invloed van
nauwkeurig is, kon door de combinatie
assimilatiebelichting en schermen meege
van deze metingen en de weeggegevens
nomen worden.
De bijdrage van onderverwarming
de toename van het versgewicht worden
berekend. Uit de berekende groei bleek
op de verdamping was in d'e metingen
dat ook die duidelijk afhankelijk was
beperkt. Onderverwarming van 45 tot
50°C met twee 28 mm-pijpen per bed
van de stralingssom van de voorgaande
zorgde dat gerbera 'Serena' in de winter
week. Groei droeg zowel bij First Red
als bij 'Serena' maar een fractie bij aan
per etmaal zo'n 0,2 1 meer verdampte, op
een verdamping van ongeveer 11 zonder
de gewichtsverandering, vergeleken met
onderverwarming (+20%). Bij First Red
het effect van verdamping (een factor
verhoogde de onderverwarming de ver
25 tot 100 verschil). Bij een stralingssom
damping met 13% (zie tabel)
van 1.000 kj per m2 (ongeveer 2 mol per
m2 PAR) werd zowel bij gerbera al bij
De relatie tussen instraling en ver
damping kan bij andere cultivars of in
roos een groei van circa 10 gram per m2
gemeten. Hiervan uitgaande zou assimieen andere bedrijfsuitrusting wellicht iets
liatiebelichting van 5.000 lux (ongeveer
anders liggen. Met het weegsysteem zoals
18.000 kj/m2per week) een groeitoename
in dit onderzoek werd gebruikt, kan dit
van 180 g per m2 kunnen opleveren. Dat
worden vastgesteld.
is dan de totale versgewichttoename, dus
zowel wortels, ingebogen blad, kromme
Tot 30% vochtgehalte
takken, loos en pluizen als veilbaar pro
duct. Bij roos was over het jaar gemiddeld
De relatie tussen verdamping en in
toch 77% van de versgewichttoename
straling bleef in de proef intact tot een
terug te vinden in het veilbaar product.
vochtgehalte van 30% in de steenwolmat.
Tussen vochtgehaltes van 30% en 65%
Bij gerbera was dit 70%. Bij gerbera werd
het aandeel bloemgewicht na week 40
werden geen effecten op de verdamping
overigens aanmerkelijk hoger dan in de
gemeten. Pas beneden een vochtgehalte
zomer, waarschijnlijk door bladafsterving
van 30% werden een vermindering van
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Figuur. De relatie tussen verdamping en de globale stralii
Verdamping (in l/m2 per dag)
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Tabel. De verdamping van roos en gerbera bij enkele
Globale straling
in kas (in )/cm2
per dag)

Roos First Red

Verdampir
(in l/m2
per dag)

80

1,0

Belicht
(18 uur 5.000 lux)

246

1,4

Belicht
(18 uur 5.000 lux)
met onder
verwarming
(45-50°C)

246

1,6

1.350

6,3

Onbelicht

Maximaal
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ti met weegsysteem
Meetopstelling

Het weegsysteem bestaat
uit een frame op vier weeg
cellen. Op het frame liggen
vier steenwolmatten die uitdraineren in een draintank.

1 de kas.

Het gebruikte experimentele weegsys
teem werkt via een frame op vier weeg
cellen die op de vloer geplaats zijn. Op
het frame liggen vier steenwolmatten,
die uitdraineren in een draintank. Ook de
draintank wordt gewogen. De meetcellen
registreren de gewichtsveranderingen per
minuut. Het systeem kan zo verdamping
en drain van 2 m2 continu nauwkeurig
registreren.
Voor het onderzoek werden in de steen
wolmatten FD-sensoren geplaatst. Deze
meten het vochtgehalte, de EC en de
substraattemperatuur. Verder omvatte
het meetsysteem nog sensoren voor de
meting van bladtemperatuur en van de
lichtinstaling op gewasniveau.
Om de effecten van uitdroging van steen
wol en de invloed van buisverwarming te
onderzoeken, werd gebruikgemaakt van
twee indentieke opstellingen.
Het weegsysteem zoals gebruikt in dit on
derzoek in een vast beddensysteem met
rozen en gerbera's, bestaat nog alleen als
prototype. Ook voor andere teelten, zoals
potplanten en mobiele snijbloementeel
ten, zijn echter mogelijheden om verdam
ping en groei continu te meten.

Roos
Gerbera

00

1
1500

Samenvatting
ralingssommen.

Cerbera
'Serena'

Globale straling
in kas (in J/cm2
per dag)

Verdamping
(in l/m2
per dag)

Onbelicht

87

0,7

Belicht
(10 uur 5.000 lux)

181

0,9

181

1,1

1.344

4,2

Maximaal
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De mate van verdamping van dè roos
First Red en de gerbera 'Serena' laat
zich in de praktijk'goed schatten aan de
hand van lichtmeting boven het gewas.
Onderverwarming heeft een geringe in
vloed op de verdamping. Met een weeg*
systeem kunnen verdamping, watergift
en drain nauwkeurig worden gevolgd,
waardoor efficiënter met water en het
stookregime kan worden omgegaan. Uit
een combinatie van weging en vocht
gehaltemeting in het substraat kan de
wekelijkse groei worden bepaald.

pi
Planttemperatuur
I Woi

Kunnen bloemen natslaan
omdat ze langzamer op
warmen dan hun omge
ving? Geeft de 'verdampingsdruk' een betrouw
bare inschatting van de
gerealiseerde verdamping?
Kan op basis van de plant
temperatuur droogtestress
worden gesignaleerd? En is
de ontwikkeling van plan
tedelen nauwkeuriger te
bepalen aan de hand van
de planttemperatuur? Het
FPO deed onderzoek met
behulp van planttemperatuurmetingen.

I

Rob Baas

R. (Rob) Baas is werkzaam bij PPO
Glastuinbouw, 0317-478681.

Praktische mogelijkheden plant

D

e laatste jaren staan planttemperatuurmetingen in de belangstelling als
extra stuurmogelijkheid in de kasklimaatregeling. Op basis van de planttempe
ratuur zou het verloop van plantprocessen
als ontwikkeling, ademhaling en verdam
ping beter in te schatten zijn dan op basis
van de gebruikelijke metingen van de omge
vingstemperatuur. Daarnaast zou planttemperatuurmeting een rol kunnen spelen als
indicator van stress of van gewascondensatie. PPO Glastuinbouw onderzocht een aan
tal van deze mogelijke toepassingen van
planttemperatuurmeting in de teelt van sier
gewassen (zie kaders). •

Planttemperatuur
De balans tussen aan- en afvoer van warmte bepaalt de temperatuur
van een blad. Straling van de zon, van buisverwarming en van assimi
latiebelichting en convectie zorgen voor de toevoer. Verdamping, uit
straling naar koudere delen (bijvoorbeeld kasdek), reflectie, overdracht
naar andere plantendelen, fotosynthese en convectie voeren warmte
af. Het verschil tussen het vochtgehalte in het blad en in de kaslucht
en de weerstand voor vochttransport beïnvloeden de mate van ver
damping. Deze weerstand is in kassen vooral afhankelijk van de ope
ning van de huidmondjes. De processen die hierop van invloed zijn,
zijn in volgorde van belangrijkheid het lichtniveau, het verschil in
vochtgehalte in het blad en in de kaslucht, de C02-concentratie, de
(blad)temperatuur en de beschikbaarheid van water. Naast de netto
aan- of afvoer van warmte heeft ook de warmte-inhoud van het blad
invloed op de snelheid van temperatuurverandering.
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Watergebrek pas laat aan
te tonen
In buitenteelten in droge delen van de wereld wordt de
planttemperatuur wel gebruikt als indicatie voor het optre
den van watergebrek. De bladtemperatuur van planten
met watergebrek loopt door het sluiten van de huidmond
jes en dus het stoppen van de verdamping hoger zonder
watergebrek het geval zou zijn.
Bij metingen aan gerbera's en rozen op steenwol in PPOkassen bleek echter dat de verdamping en de bladtempera
tuur van het gewas tot zeer lage vochtgehalten onveran
derd bleven. Pas onder een vochtgehalte van 20% steeg de
bladtemperatuur boven de omgevingstemperatuur en vele
graden boven de temperatuur van planten zonder waterge
brek. Deze verhoging ging gepaard met een zichtbare ver
welking van het gewas. Vergelijkbare reacties werden ook
gevonden bij chrysant, impatiens en spathiphyllum.

Stressindicator
Bij de teelt van pot- en perkplanten, waar droogte als groeiregulerende maatregel wordt toegepast, zou de planttem
peratuur wel een hulpmiddel kunnen zijn voor het bepalen
van het tijdstip van watergift. Dit zou met name zinvol zijn
in combinatie met een vochtgehaltemeting in de pot
grond.
Bij cymbidium kan bladtemperatuur waarschijnlijk wel als
stressindicator gebruikt worden. Bij dit gewas werd gevon
den dat bij bladtemperaturen hoger dan 27 à 28°C de
huidmondjes gesloten zijn en de fotosynthese sterk ver
laagd is.
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Het is nog niet goed mogelijk om
op basis van planttemperatuurmetingen gewascondensatie, ver
damping of watergebrek goed te
voorspellen.

Invloed op natslaan gering
Condensatie, het natslaan van gewasdelen,
verhoogt het risico op de ontwikkeling van
botrytis in bloemen. Condensatie ontstaat
wanneer de dauwpunttemperatuur gelijk
wordt aan de temperatuur van de gewasde
len. Dit zou voorkomen als de planttemperatuur onder de omgevingstemperatuur
zakt door uitstraling naar een koud kasdek.
Dit werd in het onderzoek bij gerbera echter
niet geconstateerd. Anderzijds wordt veron
dersteld dat condensatie kan optreden
doordat de temperatuur van de plantende
len minder snel stijgt dan de kasluchttemperatuur. Om de opwarmingssnélheid van
gerbera's, rozen en anthuriums te bepalen,
werd de opwarming van dé bloemen geme
ten nadat deze een tijd in de koelcel hadden
gestaan. Ook werden bloemen gemeten na
plaatsing in een kas met grote tempera
tuursverschillen. Uit de metingen werden de
opwarmingssnelheden berekend.

Zelden condensatie
Uit modelberekeningen met de opwarmingssnelheid, uitgaande van een omge
vingstemperatuurstijging van 4°C per uur
en een maximale luchtvochtigheid van
90%, blijkt dat het achterblijven van de
planttemperatuur op de kasluchttemperatuur bij de onderzochte bloemen zelden tot
condensatie zal leiden. Bij vruchtgroenten
zal dat eerder het geval zijn, doordat vruch
ten door hun grotere volume veel langza
mer opwarmen.
Bij roos en gerbera lijkt het optreden van
condensatie eerder een gevolg van ongelij
ke temperatuurverdeling in de kas. Voor het
meten van deze horizontale temperatuurs
verschillen is het meten van de planttempe
ratuur overigens niet noodzakelijk. Hiervoor
kan ook de kasluchttemperatuur worden
gemeten, bijvoorbeeld met de 'bierflesjes
methode'.

temperatuurmeting nog beperkt
Verdamping wijkt af van 'verdampingsdruk'
Het inschatten van de verdamping is van
belang om de watergift te kunnen afstem
men. Daarnaast kan hiermee het effect van
verdampingsstimulerende maatregelen zo
als minimumbuis beter ingeschat worden,
waardoor energiebesparing mogelijk is.
Rondom de planttemperatuurmetingen is
de laatste jaar het begrip 'verdampingsdruk' (of 'dampdruksom') geïntroduceerd
als waarde voor de mate waarin een gewas
kan verdampen. Deze verdampingsdruk
wordt bepaald op basis van de planttempe
ratuur, de kasluchttemperatuur, de lucht
vochtigheid in de kas en het gegeven dat
de RV binnen in het blad 100% is. De ver
dampingsdruk geeft in wezen het vochtdeficit tussen blad en lucht weer. Dat zou al
leen gelijk zijn aan het vochtdeficit van de
kaslucht als de bladtemperatuur niet ver
schilt van de kasluchttemperatuur.
Wanneer beide temperaturen wel verschil
len zal het vochtdeficit van de kaslucht een
onder- of overschatting van de verdam
pingscapaciteit geven. De opvatting is dat
daarom de verdampingsdruk een betere
schatting van de verdamping geeft dan het
vochtdeficit van de kaslucht.
In verdampingsonderzoek met weeggoten
bij gerbera en roos werd de verdampings
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druk vergeleken met de werkelijk gereali
seerde verdamping. Hierbij werden grote
afwijkingen geconstateerd, met name in de
loop van de middag. In het najaar waren
vooral in de nacht de verschillen groot. De
verklaring voor de afwijking is waarschijnlijk
dat bij het bepalen van de 'verdampings
druk' de reactie van de huidmondjes op
licht niet is meegenomen. Omdat het lichtniveau in de kas sneller wijzigt dan de tem
peratuur, wordt de verdamping overschat.
Ook bij een verhoogde bladtemperatuur
door waterstress, wordt een hogere ver
dampingsdruk berekend dan er aan ver
damping wordt gerealiseerd. De relatie tus
sen verdampingsdruk en verdamping lijkt
dus alleen op te gaan bij volledige opening
van de huidmondjes.
Behalve een directe bepaling van de ver
damping met weeggoten geeft een licht
meting in de kas waarschijnlijk een betere
maat voor de verdamping dan berekening
van de verdampingsdruk middels meting
van de planttemperatuur. Overigens werd
wel een relatie gevonden tussen de ver
damping en het temperatuursverschil tus
sen verdampend blad en niet verdampend
oppervlak. Mogelijk is hiermee wel een
goede verdampingsindicatie te geven.

Samenvatting
Onderzoek door PPO Glastuinbouw wijst
uit dat de kans op natslaan van rozen,
gerbera's en anthuriums door verschillen
tussen bloemtemperatuur ert kaslucht
temperatuur bij opwarmen van de kas
gering is. Tevens blijkt de maat 'verdam
pingsdruk', die mede op basis van planttemperatuurmeting wordt gebaseerd,
geen betrouwbare maat is voor de wer
kelijke verdamping. Watergebrek is in
een laat stadium met plänttemperatUurmeting te signaleren. Onder specifieke
omstandigheden kunnen piantmetingen
van pas komen bij de indicatie van stress
en de plantontwikkeling. Voor een effec
tief gebruik in de kasklimaatregeling ont
breekt echter nog veel kennis.
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Nauwkeuriger bemesten door
uitgebreide grond

I

De methode waarmee grond wordt geanalyseerd is
uitgebreid. Het is nu mogelijk de EC-waarde in bodem
water én de hoeveelheid N-mineraal per ha te laten be
rekenen. Dat maakt nauwkeuriger bemesten mogelijk.

C. de Kreij
C. (Cees) de Kreij is werkzaam bij PPO
Glastuinbouw, 01 74-636700.

V

oor de juiste opname van voedings
stoffen door een gewas is de concen
tratie aan voedingselementen in het
bodemwater van belang. Daarnaast is het
belangrijk te weten hoeveel van een bepaald (
element per ha aanwezig is, bijvoorbeeld de''
hoeveelheid stikstof, ofwel N-mineraal. Met
behulp van het gehalte N-mineraal (NH4 +
NO ) is te berekenen hoeveel stikstof (nog)
bemest moet worden. Hiervoor worden in
een grondanalyse de hoeveelheden NH4 en
NO bepaald. Deze gehaltes worden vastge
steld in een oplossing van bodemwater plus
toegevoegd gedemineraiiseerd water (totaal
water).
Een grondmonster van 1 1 humusarme,
droge, luchtige kasgrond levert - inclusief het
gebruikte gedemineraliseerde water - in het
laboratorium 1,4 1 water op. Bij zware, natte,
dichte grond is dat 1,9 1. Het is lastig te bepa
len hoeveel bodemwater iedere grondsoort
precies oplevert. Het is namelijk nodig in de
kas grondmonsters te nemen met een vast
volume en die moeten worden gedroogd cn
gewogen. Voor het gemak is een vuistregel
afgesproken dat voor kasgrond een factor 1,6
wordt genomen om de hoeveelheid totaal
water te berekenen.

vies nauwkeuriger dan gebruik te maken van
de vuistregel van factor 1,6.

2,8 mS per cm (0,8 x 3,5). Nu is wel een be
mesting nodig om de gewenste EC van 5 mS
per cm te krijgen.

Verdunning

Verschil in verdunning

Wanneer voor groeibeheersihg bijvoorbeeld
een EC van 5 mS per cm gewenst is in het
bodemwater, moet de EC in het bodemwater
worden gemeten. Het bodemwater in een
grondmonster is echter lastig rechtstreeks
te meten en wordt daarom verdund. Deze
verdunning kan - afhankelijk van het vocht
gehalte in het grondmonster - variëren van
3,5 tot 6. Als er sprake is van een verdunning
van 3,5, ontstaat in de grondanalyse een EC
van 1,4 mS per cm (5 : 3,5). Bij een verdun
ning van 6 is de EC 0,8 mS per cm.
Voor groeibeheersing moet dus in het
ene geval een EC worden aangehouden van
1,4 en in het andere 0,8. Bij een verdunning
van 6 en een gevonden EC van 0,8 mS per
cm is geen bemesting nodig. Maar bij een
verdunning van 3,5 en een EC van eveneens
0,8 mS per cm is de EC in het bodemwater

Als een grondmonster een laag vochtgehalte
heeft, verdunt het gedemineraliseerde water
het oorspronkelijk bodemwater sterk. Is het
vochtgehalte hoog, dan is de verdunning
minder. Humusarme zandgrond heeft een
laag vochtgehalte en humusrijke kleigrond
een hoog vochtgehalte. Bij humusarme zand
grond is de verdunning gemiddeld 6 en bij
humeuze kleigrond 3,5.
De verdunning van het bodemwater is in
het laboratorium goed te bepalen, maar vergt
nogal wat handelingen. Daarom is het ver
standig om dit eenmalig te laten doen en om
daarna die gevonden verdunning aan te hou
den. Mochten grondmonsters onder sterk
afwijkende condities wat betreft vochtgehalte
zijn genomen, dan is het nodig de verdun
ning opnieuw te bepalen.

1
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Berekening stikstof-mineraal
Eén ha kasgrond bevat 3.000 m\ als wordt
uitgegaan van een diepte van 30 cm. In een
grondanalyse levert dat een hoeveelheid
totaal-water op van 4.800 m' (hoeveelheid
grond x 1,6). Als hierin een gehalte N-mi
neraal (NH , + NO ) wordt gemeten van 1
mmol per 1 totaal-water, komt dat overeen
met een stikstofgehalte van 1x14=14 mg
per 1 totaal-water = 14 g per m3 totaal-water
(de atoommassa van stikstof is 14). De ha
grond bevat dus 4.800 x 14 = 67.200 g = 67
kg stikstof. Een stikstofgehalte van 1 mmol
per i komt dus overeen met 67 kg stikstof per
ha, bij een diepte van 30 cm.
Als het gewas behoefte heeft aan 120
kg stikstof, dan moet nog worden bemest
met 120 min 67 = 53 kg stikstof per ha.
Uitgaande van de factor 1,9 1 totaal-water
zou het bemestingsadvies 40 kg stikstof per
ha zijn. Bij de factor 1,4 is dat 61 kg. Door de
juiste factor te kiezen, is het bemestingsad
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Wanneer voor groeibeheersing een EC van S mS per cm in het bodemwater is gewenst, is het nu mogelijk
die EC in het bodemwater te meten.
Vakblad voor de Bloemisterij 15 (2004)

nalyse
Is de EC in de grondanalyse 1,4 mS per cm
en de verdunning is 4, dan is de EC in het
bodemwater 5,6 mS per cm. Deze omreke
ning gaat echter niet op als er onopgeloste
stoffen zijn die niet in het bodemwater voor
komen, maar die wel in de grondanalyse in
oplossing gekomen zijn. Dit speelt vooral bij
grond die (neergeslagen) gips bevat.

Grond met gips
Gips (CaS04) is in de grond aanwezig in
neergeslagen, vaste vorm. Het zit maar voor
een klein deel in het bodemwater. Door het
grondmonster te verdunnen met gedemineraliseerd water en het te schudden, lost gips
op. In dat geval levert de analyse hoge calci
um- en sulfaatgehaltes op, wat een vertekend
beeld geeft van de concentraties in het bo
demwater. Daarom moet bij hoge calciumen S04-gehaltes in de analyse een correctie
worden toegepast. Calcium en sulfaat in de
grond beïnvloeden ook de geanalyseerde EC
van de analyse. Met dat effect moet bij de
berekening van de EC van het bodemwater
rekening worden gehouden.
Een uitgebreide analyse per type grond
maakt het mogelijk om voor de EC-waarde
in het bodemwater een bepaalde streefwaar
de aan te houden die is afgestemd op het ge
was en op het seizoen. Het rapport hierover
is te vinden op www.ppo.dlo.nl. •

Samenvatting
Het is nu mogelijk een traditionele
grondanalyse uit te breiden, zodat be
mestingsadviezen nauwkeuriger worden
dan voorheen. Uit NH4 + N03 kan de
hoeveelheid stikstof in de bodem (N-mineraal) worden berekend. De vuistregel
hierbij is:1 mmol NH4 + N03 komt
overeen met 67 kg stikstof per ha bij een
diepte van 30 cm. Met de uitgebreidere
analyse is ook de verdunning van het
bodemwater te bepalen en kan vervol
gens de EC in het bodemwater worden
berekend.

Vakblad voor de Bloemisterij 15 (2004)

Bemestingsadvies
op Europese leest
De Nederlandse methode van het geven van bemestingsadviezen voor
potplanten gaat plaatsmaken voor de Europese analysemethode.
Daardoor krijgen telers andere cijfers voorgeschoteld.

I

G. Wever, Hans Verhagen en Rob Baas
G. (Gerrit) Wever en R. (Rob) Baas zijn werkzaam bij PPO Glastuinbouw, 01 74636700, H. (Hans) Verhagen is werkzaam bij het RHP, 0174-620360.

Voor de bemestingsadviezen van pot
planten in Nederland en de kwaliteitscon
trole van potgronden voor bijvoorbeeld
het RHP-keurmerk, wordt het chemisch
laboratoriumonderzoek uitgevoerd volgens
de 1:1,5 extractiemethode. Die zogeheten
Nederlandse methode houdt in dat in prin
cipe 11 potgrond wordt gemengd met 1,5 1
water. In het extract vinden vervolgens de
laboratoriummetingen plaats (zie kader
'Verschillen in bepalingsmethoden).

Veel grotere verdunning
Tot nu toe heeft elk land in Europa nog zijn
eigen systeem van potgrondanalyse. Dat gaat
veranderen, waarschijnlijk nog dit jaar. Ook
in Nederland zal de Europese bepalingsme
thode worden ingevoerd, waarin met een
veel grotere verdunning wordt gewerkt (5
delen water in plaats van 1,5). Dit geeft al an
dere analysecijfers en daar komt nog bij dat
de elementen niet meer in micromol worden
aangeduid maar in milligram (zie kader
'Verschillen in bepalingsmethoden). Telers
zullen aan deze veranderingen moeten wen
nen, hoewel het uiteindelijke bemestingsad
vies dat ze krijgen via het laboratorium of de
adviseur niet wezenlijk verschilt.
Maar waarom komt er een Europese
bepaling? Elk land heeft tot nu toe zijn eigen
systeem van potgrondanalyse dat bij handel
over de grenzen een Babylonische spraakver
warring tot gevolg heeft. In tegenstelling tot
valuta zijn analysemethoden meestal niet in
elkaar om te rekenen. Een analyserapport uit
een ander land geeft dan onvoldoende aan
of een potgrond voldoet of niet. Daarom is
binnen Europa een afspraak gemaakt over
een standaardmethode om potgrond te
onderzoeken. Deze afspraak is gemaakt bin
nen het Comité Européen de Normalisation
(CEN). Om de cijfers zoals verkregen uit de
Europese analysemethode te kunnen inter
preteren, is de Nederlandse bemestingsadviesbasis omgerekend naar deze methode.

detectie van sporenelementen en de bekend
heid met de analyse.
De prijs van het onderzoek volgens de
Europese methode is nu nog hoger. Dit komt
vooral doordat de methode nu nog niet op
grote schaal routinematig uitgevoerd wordt.
Door de grotere verdunning wordt het
bij lage dosering van sporenelementen moei
lijker de concentratie daarvan vast te stellen.
De detectielimiet zal snel bereikt zijn. Door
de ontwikkelingen in de laboratoriumtech
niek zal dit in de nabije toekomst echter geen
probleem meer zijn. Er bestaan nu al goede
technieken, alleen zijn ze nog kostbaar.
De Europese methode wordt nog niet
grootschalig toegepast. Het aantal labs dat
ervaring heeft met de methode groeit. PPO
Glastuinbouw organiseert daarom jaarlijks
een uitwisselingsonderzoek met laboratoria
over de gehele wereld.
De bottlenecks zijn allemaal op te los
sen. Het is dus een kwestie van tijd voor
dat de Europese methode op grote schaal
wordt toegepast. Voor de invoering van de
Europese methode in Nederland is onder
zoek uitgevoerd. Dit is gefinancierd door PT
en door de potgrondindustrie. •

Verschillen in
bepalingsmethoden
De Europese 1:5 methode
De Europese methode is gebaseerd op
het volume van het substraat (potgrond).
Als het volumegewicht is vastgesteld
wordt aan één volumedeel substraat, vijf
volumedelen water toegevoegd. In het
extract worden de EC, de hoofd- en spo
renelementen gemeten en in de suspensie
de pH. De EC wordt weergegeven in het
extract en de elementen in milligram per
I substraat.

De Nederlandse
1:1,5 methode
De Nederlandse 1:1,5 methode is ook
gebaseerd op het volume. Het substraat
wordt eerst knijpvochtig gemaakt. Het
substraat Is knijpvochtig als er licht in
geknepen wordt en er net water tussen
de vingers doorkomt. Op een standaard
manier wordt één volumedeel potgrond
afgepast en er wordt 1,5 volumedeel
water toegevoegd. In het extract worden
dé EC en de hoofd- en sporenelementen
gemeten en in de suspensie de pH. De
resultaten van de elementen worden in
millimol of micromol per I extract weer
gegeven.

Meer informatie?
De aangepaste bemestingsadviesbasis
voor potplanten op basis van de 1:5 me
thode zal binnenkort gedrukt worden,
maar u kunt deze nu al bestellen voor
ß 25 bij PPO Glastuinbouw, 0174-636700.

Bottlenecks?
Toch zijn er nog andere mogelijke bot
tlenecks bij het invoeren van de Europese
methode in Nederland. Dat zijn de prijs, de
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In de Europese bepalingsmethode wordt bij de extractie met een veel grotere verdunning gewerkt:
5 delen water in plaats van 1,5. Dit geeft andere analysecijfers die ook nog eens in mg worden uitgedrukt.
Vakblad voor de Bloemisterij 25 (2005)
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Controleren voedingsoplossing

Bemonsteren drainwater kent
ook beperkingen
Bij teelten op substraat wordt de voedingsoplossing in het wortelmilieu veelal
gecontroleerd door met een injectiespuit vocht uit het substraat te zuigen. Dit is echter
een tijdrovende bezigheid die bovendien bij sommige teelten moeilijk uitvoerbaar is.
Een makkelijkere monstermethode zou welkom zijn. Vandaar dat in een onderzoek
is bekeken of analyse van het drainwater een goede indruk geeft van de samenstelling
van de voedingsoplossing in het wortelmilieu. Het blijkt dat het monsteren van
drainwater slechts voor sommige teelten een bruikbaar alternatief is. De pH kan op
deze manier echter niet worden gecontroleerd.

B

kunt u vrij makkelijk monsteren
met behulp van een hijectiespuit.
Het wordt echter moeilijker bij
substraten met een hoger luchtgehalte, zoals steenwolvlokken
of polyfenolschuim. Bij veen is
deze methode zelfs praktisch on
uitvoerbaar. Bij de teelt van
aardbeien in veen is er dan ook
behoefte aan een alternatieve me
thode.
Bij dergelijke teelten is het wel
mogelijk de overtollige voe
dingsoplossing die uit de potten
lekt te verzamelen. In dit lek- of
drainwater zouden dan metingen
kunnen worden uitgevoerd ter
controle van de voedingstoe
stand. Ook bij teelten in steenwolmatten zou het bemonsteren
van het drainwater een verbete
ring kunnen zijn, omdat het tijdsbesparend werkt.

ij teelten in substraat is het
belangrijk de samenstelling
van de voedingsoplossing in het
wortelmilieu goed te controleren.
Vanwege het beperkte wortelvolume kunnen EC- en pH-waarden
namelijk snel veranderen. Ook
kunnen
zich
verschuivingen
voordoen in de onderlinge ver
houdingen van de voedingsele
menten. Dit kan ongewenste ge
volgen hebben voor de groei van
het gewas.
Een goede controle bestaat uit
het regelmatig nemen van mon
sters van de voedingsoplossing
om de EC en de pH te meten en
uit het van tijd tot tijd laten ana
lyseren van een monster door een
laboratorium.
Bij substraten die betrekkelijk
veel water bevatten en dat water
niet sterk binden, zoals steenwol,

Tabel 1. Gemiddelden van ECen pH in het wortelmilieuen in het
drainwater. Bijaardbei en Anthurium ook van het 1 : 1 . 5 volume extract
en van persvocht.
pH

EC (mS/cm)
Wortel"
milieu

Drainwater

Ander
monster

Wortel
milieu

Drainwater

Ander
monstei

3.3
3.6
3.9
2.0

4.6
3.7
4.2
2.5

1.3 **

6.4
6.0
6.2
4.8

6.3
6.0
7.5
4.4

6.0"

Aardbei
Komkommer
Tomaat
Anthurium

3.3*

Maar geeft een analyse van het
drainwater wel een goede weer
gave van de voedingstoestand in
het wortelmilieu? Om het ant
woord op die vraag te vinden is
onderzoek gedaan naar de relatie
tussen de samenstelling van
drainwater en die van de voe
dingsoplossing in het wortelmil
ieu. Dit onderzoek werd zowel in
de praktijk als op het proefstation
in Naaldwijk uitgevoerd bij een
aantal gewassen op verschillende
substraten (rechtsboven).

EC in drainwater hoger
dan in wortelmilieu
Tabel 1 geeft de EC- en pHwaarden van de voedingsoplos
sing in het wortelmilieu en van
het drainwater en bij Anthurium
en aardbei ook van respectieve
lijk het persvocht en het 1:1,5

volume extract.
In het algemeen is de EC van het
drainwater hoger dan die in het
wortelmilieu. Het cijfermateriaal
van Anthurium leende zich voor
wiskundige bewerking, omdat er
een grote spreiding was in de
EC-waarden. Het resultaat daar
van staat in de figuur. Het blijkt
dat als de EC van het drainwater
met 1 mS stijgt, de EC van het
wortelmilieu met 0,9 stijgt. Het
is echter ook zo dat de lijn niet
door het nulpunt gaat. Dat bete
kent in theorie dat als de EC van
het wortelmilieu 0 is er in het
drainwater toch al een bepaalde
jéoncentratie gevonden zal wor
den, namelijk 0,1 mS. Om in het
geval van deze Anthuriums dus
een goede schatting te maken van
de EO in het wortelmilieu, moet
de EC van het drainwater eerst
met 0.9 worden vermenigvuldigd
en vervolgens moet van de uit
komst'nog 0,1 worden afgetrok
ken.
Bij de andere gewassen was het
niet goed mogelijk een betrouw
bare relatie te vinden tussen de
beide monstermethoden. Dit
komt doordat er te weinig sprei
ding was: de EC-waarden
schommelden steeds rond de
voor het betreffende gewas gel
dende streefwaarde. Ook was de
monsterfout vrij groot, omdat
van slechts twee plaatsen drainwatermonsters werden verza
meld. Waarschijnlijk zijn de re
sultaten niet zo betrouwbaar,
omdat er een bepaalde tijd ligt
tussen het moment van monste
ren in het wortelmilieu en in het
drainwater.
Bij aardbei is de EC van het 1:

EC Wortelmilieu

SS 5
4 Éllil

4.8*

3 -

* Gemeten in uitgeperst substraat
** Gemeten in het 1 :1.5 volume extract

Tabel 2. Verhouding tussen de analyseresultaten in drainwater en in de
voedingsoplossing in het wortelmilieu
Aardbei
Aardbei (1 : 1.5)
Komkommer
Tomaat
Anthurium
Anthurium (pers)
PAGINA 34

K

Ca

NO3

P

Mn

Zn

B

0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1

1.0
1.1
1.0
1.0
1.1
1.2

1.2
0.8
1.0
0.9
0.9
1.2

0.9
0.5
0.9
0.7
1.3
1.8

0.6
0.7
1.0
1.2
0.8
1.1

0.6
0.5
1.1
1.1
1.0
0.9

Het verband
tussen' de
EC-waarden
het
van
dramwjtet
t*n dip in hrt
wortelmilieu
Anthu
bi]
rium.

EC drainwater
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1,5 volume extract uiteraard la
ger dan de EC die direct in het
wortelmilieu wordt gemeten. Ge
middeld zijn de EC-waarden in
het wortelmilieu 2,5 en in het
drainwater 3,5 keer zo hoog.

Tussen pH-waarden
geen verband
De resultaten van de pH-metingen laten zien dat er weinig ver
band bestaat tussen de pH van
het drainwater en die in het wor
telmilieu. De verklaring hiervoor
is dat er zich in een voedingsop
lossing gauw veranderingen in de
pH kunnen voordoen onder in
vloed van licht of door contact
met de buitenlucht. In het alge
meen zal de pH in het drainwater
hoger zijn dan in de mat, maar
dit is niet in alle gevallen zo.

WEEKBLAD GROENTEN EN FRUIT

Proefopzet
Tn het onderzoek waren de volJLgende gewassen en substraten
opgenomen: aardbei m veen, to
maat en komkommer op steenwol en Anthuriurn in polyfenolschuim Bij aai dbei in% een ston
den de planten in cmmei s van vijl
litei met een mengsel \an 50'X
tuinlui f, 30% veeiiiïiosveen en
20% pcilitc Op twee bedrijven
werden citea tien maal monsteis
Henomen Dil gcbcui de op drie
verschillende mattieren, Ten

eerste werd een monster veen
verzameld en op de gebruikelij
ke manier (1:1,5 volume extract)
geanalyseerd Ten tweede werd
een monstei v.in het vocht in het
wortelmiheu genomen door
middel van het afzuigen \an po
u-tut buiNius die vooi afgaand
aan de tu. 11 in het subslra.it w ai en
geplaatst ( )p de derde plaats ten
slotte weid di mut ill i \ l i , i
Bi| l

uli i i

n I

)i1il oii1iii

i

1>

stemwol weiden de gegevens
eveneens op twee btdnjvcn vei
z a m e l d D e i t e l i « m u l j>11 i l s o p
matton \ m 15 by 7 5 cm M i t

Bij hoofdelementen
duidelijke relatie
Voor het vergelijken van de ana
lyseresultaten van de hoofd- en
spoorelementen werden alle cij
fers omgerekend naar een be
paalde EC, zodat eventuele ver
anderingen in de ionensamenstel
ling duidelijk aan het licht zou
den komen. Tabel 2 geeft de re
sultaten van de belangrijkste ele
menten. Deze resultaten zijn
weergegeven als verhoudingsge
tallen, waarbij de concentratie in
het wortelmilieu telkens op 1 is
gesteld.
Het blijkt dat de concentraties
van kalium (K), calcium (Ca) en
nitraat (N03) in het drainwater
niet erg veranderd zijn ten op
zichte van die in het wortel
milieu. De verhoudingsgetallen
zijn immers in de meeste geval
len ongeveer 1,0.
Bij fosfaat (P) en sommige
spoorelementen treedt wel enige
verschuiving op, maar niet altijd
in dezelfde richting. Soms is de
concentratie in het drainwater la
ger en soms ook hoger. Alleen
bij borium (B) is de concentratie
van het drainwater evenredig met
die in het wortelmilieu. Het
veensubstraat bij aardbei vormt
hierop echter een uitzondering.
Daar zit in het drainwater naar
verhouding meer borium dan in
het vvortelmilieu. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat het
veensubstraat dit element, en ook
zink (Zn) en mangaan (Mn),
sterk bindt, waardoor er minder
van in oplossing is. In het lekwater kan de concentratie hoger zijn
doordat een gedeelte van het
druppelwater min of meer recht
streeks door het substraat heen
loopt.

Hij cunbiwn m \ten t\ hi't uç
moi ilijk un lu uit lut \ub\uuat
te zuige/t met een spuit Btj de
ze feelt is het bemonsteren van
drainwater- een bruikbaar al-1
tetnatief

Samenvatting
Voor de controle van de ECwaarde in het wortelmilieu is het
meten van de EC van het drain
water niet altijd een goede me
thode. Meestal is de EC van het
drainwater hoger dan die in het
wortelmilieu en het is niet pre
cies te zeggen met welke factor
de EC van het drainwater zou
moeten worden vermenigvuldigd

een injectiespuit werd op de nor
male manier voedingsoplossing
ultdematyèrzân)eld;dehdlftondef de pot en de helft tussen de
potten. Draïrtwater werd op twee
plaatsen verzameld.,
Bij' Anthurititri jn polyfenolsei^ritawerdett drainwater en
\ocht uit liet substraat op dezelf
de wijze vetóameld als tyj de an
dere teelten, jpaarnaastwerd bók
vocht uft hçt l^ö^tptmilieu 1ge
haald door hetüitpeisen van eén
hoe\ celheid suhstriat
Alle monsteis weiden geanaly
seérd op^ËC, pH en hoofd- en 1
spoorelementen
\
om de EC van het wortelmilieu te
schatten.
De pH van het drainwater zegt
weinig over de pH die in het wor
telmilieu heerst.
Analyse van het drainwater geeft
wel een goede indruk van de ver
houdingen van de hoofdelemen
ten in het wortelmilieu, behalve
als het om fosfaat gaat. Voor
analyse op spoorelementen is het
drainwater echter minder ge
schikt, misschien met uitzonde
ring van borium.
Het drainwater van aarbeien 'op
veensubstraat is een verhaal
apart. Dit water geeft namelijk
een redelijk goede indruk van de
EC en de concentraties van de
hoofdelementen. Gemiddeld zijn
de concentraties in het drainwa
ter 3,5 tot 4 maal zo hoog als in
het 1:1,5 volume extract. Voor
wat betreft de spoorelementen
bestaat er nog onvoldoende dui
delijkheid. Dit komt ook doordat
omtrent de betrouwbaarheid van
de bepaling van spoorelementen
in veensubstraat, dus ook in het
1:1,5 volume extract, nog niet al
les bekend is.
Uit dit alles blijkt dat het bemon
steren van drainwater een bruik
baar alternatief is voor die teelten
waar bemonsteren van de voe
dingsoplossing in het wortel
milieu moeilijk uitvoerbaar is,
zoals bij aarbeien op veensub
straat het geval is. Deze methode
geeft echter geen informatie over
de pH in het wortelmilieu. Bij
teelten op steenwol wordt voor
lopig nog de voorkeur gegeven
aan het nemen van een monster
uit de mat, zeker als het gaat om
het bepalen van de EC en de pH.
W. VOOGT
K. SONNEVELBVAN BI ICH EM
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Silicium verhoogt produktie,
maar is moeilijk te doseren

Het element silicium speelt in de
plantevoeding niet zo'n
belangrijke rol. Toch is het voor
sommige planten van belang,
bijvoorbeeld voor komkommer.
Zolang komkommers in grond
worden geteeld, is de voorziening
met silicium voldoende. Bij een
teelt in substraat is de hoeveelheid
die ter beschikking van de plant
komt echter te gering. Extra
silicium doseren lijkt zinvol.
Verstopping is echter een
probleem dat daarvoor eerst moet
worden opgelost.
e laatste jaren is op het proefstain Naaldwijk onderzoek ge•daan naar de effecten van het
r ' toedienen van silicium (Si) bij
komkommers op steenwol. Het is geble
ken dat de produktie erdoor wordt ver
hoogd. De siliciumvorm die werd ge
bruikt was kali waterglas, wat in de voedingsoplossing makkelijk neerslag bleek
te vormen. Hierdoor trad verstopping
van de druppelaars op. door dit problem
kon tot nu toe nog geen advies voor toe
passing in de praktijk worden gegeven.
Daarom is gezocht naar andere mogelijk
heden om silicium in de voedingsoplos
sing te doseren. Dit jaar zijn diverse Siverbindingen getest.
w,

<',...tion

Andere siliciumvormen
Een aantal nieuwe verbindingen zouden
perspectief kunnen bieden, omdat ze in
de voedingsoplossing beter in oplossing
blijven. Uitgeprobeerd zijn: een verbeter
de silica-sol, een gemodificeerd (verbe
terd) kalisilicaat en lithiumsilicaat. In een
proef in 1988 bleek dat silica-sol goed in
oplossing blijft in een voedingsoplossing.
De opname door de plant was echter ge
ring, waarschijnlijk dooràat de deeltjes te
groot waren. Dit jaar werd daarom een
aangepaste silica-sol met kleinere deel
tjes gebruikt.
In een oriënterende proef in de winter is

48

Het doseren van lithiumsilicaat veroorzaakt necrose in het oude blad

eerst nagegaan of de nieuwe verbindin
gen door komkommerplanten worden
opgenomen. Dit bleek bij alle drie het ge
val te zijn. De silica-sol werd in wat min
dere mate opgenomen, hoewel de opna
me wel beter was dan van die van de ou
de vorm.
In maart startte het echte onderzoek. De
dosering was 1 mmol Si per liter. Silicasol werd ook in een drievoudige concen
tratie gedoseerd, omdat het siliciumgehalte in het blad in het vooronderzoek
ongeveer eenderde was van dat bij de
overige behandelingen.

Verloop van de proef
In de loop van de teelt kwam bij de be
handeling met lithiumsilicaat vrij ernstig

necrose voor in het oude blad. Bij de ove
rige behandelingen werden geen vei
schillen in groei en ontwikkeling gecori
stateerd.
In mei deed zich een meeldauwaantas
ting voor. Deze was aanvankelijk bedui
dend minder bij de behandelingen me
kaliwaterglas, kalisilicaat en vooral li
thiumsilicaat. Later, toen ook bestrijdingej
werden uitgevoerd, werden geen ver
schillen tussen de behandelingen mee
waargenomen.
Vanaf half mei trad in ernstige mati
stengelbotrytis op. Dit was bij de controle
behandeling het sterkst. In augustus wai
de uitval van planten zo groot dat di
proef moest worden beëindigd.
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I Hogere produktie
bij kalisilicaat

In tabel 1 zijn een aantal resultaten sa
mengevat. De produktie is bij Si-toedieping hoger dan bij de controlebehande

ling.
Bij lithiumsilicaat is het verschil met de
controle minder groot. Dit komt waar
schijnlijk door de necrose die bij deze be
handeling optrad. Ook het percentage
stekvruchten is bij deze verbinding het
hoogst. Na wiskundige verwerking van
; de cijfers blijkt dat alleen de produktie bij
j: kalisilicaat en het percentage stek bij
I lithiumsilicaat betrouwbaar verschillen
I van de controle.
; Uit gewasonderzoek komt naar voren dat
- bij kaliwaterglas, kalisilicaat en lithiums sJicaat het Si goed wordt opgenomen. Bij
ï silica-sol blijft de opname achter, hoewel
j er wel een duidelijk effect is van de veri hoogde concentratie.

r Verstopping

bjj kaliwaterglas

Î Verstopping van de druppelaars doet

zich in ernstige mate voor bij kaliwater
glas (tabel 2). De gemiddelde afgifte is
daar belangrijk lager dan bij de overige
behandelingen. Ook is de variatiecoëfïïciënt daar hoog. Dit is een maat voor de
onderlinge verschillen van de waterafgifte binnen een druppelsysteem. Het drup
pelsysteem moet bij kaliwaterglas veel
vaker met hoge druk worden doorgespo
ten om de druppelaars weer open te krijgen.
Uit de tabel blijkt verder dat de variatie
coëfficiënt bij lithiumsilicaat en de hoge
concentratie silica-sol vrij hoog is. Dit
duidt op verstopping, maar toch is de ge
middelde waterafgifte niet afwijkend en
hoeft ook niet vaker te worden gereinigd.
Het is daarom niet helemaal duidelijk of
de verstopping bij deze behandelingen is
veroorzaakt door silicium of dat het een
toevallig effect is.

Hoger Si-gehalte met bronwater

zien in veel gebieden, met uitzondering
van het westen, bronwater wordt ge
bruikt bij de teelt van komkommers, is
het van belang te weten of de silicium die
daarin zit ook van belang is voor de
plant. Op zeven bedrijven is daarom
bronwater verzameld en zijn bladmon
sters genomen.
Bedrijven met een laag Si-gehalte in het
water (circa 0,14 mmol per liter) kwa
men in het komkommerblad met een ge
halte van 250 mmol Si per kg droge stof
uit de bus. Bij een hoge concentratie (cir
ca 0,3 mmol per liter), waren de gehalten
gemiddeld 350 mmol per kg.
Als de gehalten in het blad worden ver
geleken met de gehalten die in de proef
bij de controlebehandeling werden ge
haald, zijn ze op de bedrijven die met
bronwater werken hoog. Het is mogelijk
dat de concentratie in een aantal geval
len zo hoog is dat toediening van extra si
licium niet nodig is.

Doorgaans komt in bron- en oppervlakte
water van nature silicium voor. Aange

Verder onderzoek in de praktijk

Tabel 1 Effect van de toediening van verschillende sihciumverbjndingenop de
produktie en kwaliteit en op het gehalte aan Si in het blad van komkommer
WÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊ 1

BuhaudHin?
Controle
Silica-sol 1 mmol
Silica-sol 3 mmol
Kaliwaterglas
Kalisilicaat
Lithiumsilicaat ;

fffit« ^
perm**

gvg*

31,8
33,4
34,5
34,0
36,8
32,2

58,9
63,2
60,1
64,1
60,6

5S§' *

567
547
566
574
532

[tinnenland

MM

6,0
7,7
8,2
8,3
8,J
9,5

âf-gehaJtlîï

i>tok

jongblad
(romel/kg)f.

6,6
6,9
9,9
6(9
7,6
13,7

ï§<f ' '
203
502
700
690
764

' Gemiddelde vrachtgewicht m gram

Tabel 2. Effect van de Si-vorm op verstopping van het druppelsysteem: de
gemiddelde waterafgifte, het aantal keren reinigen en de gemiddelde
variatiecoëfficiënt
Behandeling
Controle
Silica-sol 1 mmol
Silica-sol 3mmol
Kaliwaterglas
Kalisilicaat
Lithiumsilicaat

Waterafgifte
(//uur)

Aantal
reinigingen*

Variatie
coëfficiënt

1,55
1,49
1,54
1,22
1,51
1,46

4
4
4
11
5
5

9,3
8,4
14,0
17,3
6,6
28,0

* Reinigen met hoge druk in de periode juni-augustus
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Het is de bedoeling dat het gemodificeer
de kalisilicaat volgend jaar op praktijk
schaal wordt getest. Het is namelijk be
langrijk het mogelijke effect op verstop
pingen na te trekken. Onderzoek in het
verleden wees namelijk duidelijk uit dat
bij verstoppingen de neerslag in de drup
pelleidingen voor een belangrijk deel uit
siliciumverbindingen kan bestaan. Deze
verbindingen blijven daarom verdacht
als veroorzaker van verstoppingen.

Samenvatting
Het is mogelijk silicium via de voedings
oplossing te doseren zonder verstop
pingsproblemen. Gemodificeerd kalisili
caat geeft weinig verstopping, kaliwater
glas veel. De resultaten van verscheidene
proeven hebben aangetoond dat silicium
produktieverhogend werkt bij komkom
mer. Vernieuwd silica-sol geeft in een
hoge dosering een goed resultaat, maar
leidt tot een lager Si-gehalte in de plant
dan andere verbindingen. Dit verschil
kan niet op juiste waarde worden ge
schat, omdat nog niet duidelijk is wat het
minimale of optimale gehalte is. Lithium
silicaat is in de in de proef toegepaste
vorm niet bruikbaar in verband met het
ontstaan van necrose. •
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Fosfaatconcentratie
voedingsoplossing aangepast

proefstation Naaldwijk

F Vorig jaar is de fosfaatconcentratie in de standaardvoedingsoplossingen

! voor vruchtgroentegewassen verlaagd. Uit onderzoek kwam namelijk
i naar voren dat een hoge fosfaatopname negatieve effecten had. Bij
tomaat kunnen hoge fosfaatconcenraties bijvoorbeeld de opname van
I magnesium en zink hinderen en de vorming vap goudspikkels
ft bevorderen. De problemen met neusrot in het afgelopen seizoen waren
! echter reden voor tomaat de fosfaatconcentratie in de voedingsoplossing
met 0,25 mmol per liter te verhogen. Hoewel de lagere
J fosfaatconcentratie hier niet de oorzaak van was, wordt hierdoor wel de
I nodige onrust weggenomen.

ID

it jaar trad in de praktijk bij
maat veel neusrot op. Aanvanke
lijk werd de oorzaak hiervan ge
zocht bij de verlaagde P-dose
ring. Uit een aantal proeven met P-trappen kwam namelijk naar voren dat bij la
ge P-doseringen de neusrotaantasting
toeneemt (tabel 1). Deze toename is ech
ter niet zodanig dat een beperkte bijstel
ling van de fosfaattoediening zou bijdrapjgen tot het versterkt optreden van neusf rot. Bovendien deed neusrot zich dit jaar
'f öok in sterke mate voor op bedrijven
f" waar de oude en zelfs hogere P-doserin^Jgen werden gehandhaafd. Het is daarom
~ onjuist de oorzaak van neusrot alleen bij
|èen verlaagde fbsfaatconcentratie te zoeken. Een groot aantal factoren speelt een
rol. Neusrot heeft te maken met een
slechte verdeling van calcium in de plant.
Dit is vooral afhankelijk van factoren als
: groeisnelheid en verdamping.
Toch is het van belang na te gaan wat de
invloed van P is op de opname en de ver
deling van Ca in de plant. Uit het al eer
der genoemde onderzoek met P-trappen
bleek dat het Ca-gehalte in verschillende
plantedelen duidelijk wordt beïnvloed

door P (tabel 1). Vooral het Ca-gehalte in
het blad neemt bij lage P-doseringen af.
Uit dezelfde tabel blijkt ook dat de opna
me van zink bij een hoog fosfaatgehalte
afneemt. De zinkgehalten bij de hoogste
P-trap liggen op het niveau van een be
ginnende gebrekssituatie.

l'abcl 2. Fosfaat-aanpassing voor de
staiidaardvofdingsuplossingYoor
tomaten upsteen wri'met vrije
drainage en met hergebruik \ an het
drainwutnr
Hergebruik
( I Io
\l>

)nuntii 1

l,25mruol/l

1 i 71 inniol I

1

10.75 mmol J

in mesLstollen uil gedrukt
Monol jlilrisfi ii

Kalisalpeter

>

11 i»

*> 11.1

1 5 kg minder

\ oor s( heme's niet lusfbr/iiui
4 .il41*111
4,2 kg minder

1 Osldl/Ulli

Salpeterzuur

Tobel 1. Fffect vaii fosfaat op Ca- en Zn-gehalten inde plant en ophet optreder
'Viui iiensrol en «uiidspikkels
Calcium

l'OKfudl UI

m

Jong

üüd

blad

hl tul

•0,75

f>0<)

1558

pfefilÄSl
3.0

748

1642

808

1697
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Jong

Blad

blad

steel

26

0.65

20

0 94
0,21

Vrucht

8 december 7 989

Neuwul
(%)

Goudspikkels

1 48

2.9

0.95

1.76

0,6

1,28

Ü.54

0,1

1.35

(index 0 1)

Einde aan onrust
Om aan alle onrust een einde te maken
is besloten de P-concentratie in de stan
daardvoedingsoplossing voor tomaat te
verhogen van 1,0 naar 1,25 mmol per li
ter (tabel 2). Bovendien is het streefcijfer
in het wortelmilieu verhoogd van 0,5
naar 0,7 mmol P per liter.
Er is bewust niet verder gegaan dan 1,25
mmol per liter, omdat onderzoek uitwijst
dat veel fosfaat meer goudspikkels ver
oorzaakt en de kans op zinkgebrek ver
hoogt. De vraag wat het optimale P-ni
veau is, blijft daarom moeilijk. Aan de
ene kant moet rekening worden gehou
den met de kans op meer neusrot, terwijl
de toename van goudspikkels en zinkge
brek aan de andere kant beperkingen op-

De fosfaatconcentratie van de
standaardvoedingsoplossing is wat
verhoogd. Dit betekent dat meer
monokalisulfaat moet worden toegediend
en wat minder kaiisalpeter

leggen. Komend jaar zal uitgebreid on
derzoek plaatsvinden naar de oorzaken
van neusrot. Daarbij zal zowel naar fos
faat en calcium worden gekeken als naar
klimaatfactoren.

Samenvatting
De problemen met neusrot hebben het
afgelopen jaar de nodige onrust veroor
zaakt over de verlaagde fosfaatconcen
tratie in de '/oedingsoplossing voor to
maat op substraat. Bij het onstaan van
neusrot spelen veel factoren een rol. Des
ondanks is besloten het fosfaatgehalte in
de oplossing te verhogen van 1,0 naar
1,25 mmol per liter. Nader onderzoek
moet meer inzicht geven in het optimale
fosfaatniveau. •
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Magnesiumgebrek in vroeg
stadium voorkomen
Aubergine is gevoelig
bladvergeling.

voor
Deze chlorose, die

begint met het lichtgroen worden
van de bladpunten, breidt zich
steeds verder uit over het blad.

Het komt voor bij wat jonge
Maar

bladeren in mei, juni en juli.

ook oudere bladeren worden
tussen

de nerven wei eens

lichtgroen. In ernstige gevallen
valt het blad

af. Dit alles is het

gevolg van magnesiumgebrek.
:. I

aguesiuni is vooral nodig voor
de opbouw van bladgroen
\ ''
(chlorofyl). Als er weinig mag'* - , • nesium aanwezig is in bijvoor
beeld de punt van het blad, wordt minder
bladgroen aangemaakt. Hierdoor wordt
het blad lichter van kleur.
Magnesium kan uit oude bladeren wor
den onttrokken. Dan wordt bladgroen
eerst afgebroken, waarna het vrij geko
men magnesium naar de jonge, groeien
de delen wordt getransporteerd. Een in
eerste instantie groen blad wordt in een
ouder stadium chlorotisch door de af
braak van chlorofyl.

I _>•*<, '

Oorzaak magnesiumgebrek
Bij elf bedrijven werd chlorotisch en ge
zond blad verzameld en onderzocht op
het magnesiumgehaltc. Bij zieke blade
Magnesiuingebrek in wat jonger blad
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Magnesiumgebrek in oud blad
ren was dat gehalte gemiddeld 39 mmol
per kg droge stof en bij gezond materiaal
132 mmol. Voor het goed functioneren
van een blad is tenmirïste een gehalte
van 100 mmol nodig. Het is dus haast on
begrijpelijk dat de 'zieke' bladeren nog
leefden.
Hoe ontstaat magnesiumgebrek nou? Het
kan verschillende oorzaken hebben. Bij
de wortel kunnen andere positieve ionen,
zoals kalium, calcium en ammonium, de
opname van magnesium tegenwerken.
Magnesium wordt vooral door jonge
wortelpunten opgenomen. Als tijdens
een periode van zware vruchtdracht wei
nig nieuwe wortelpunten worden ge
maakt, wordt er dus weinig magnesium
opgenomen.
Het kan ook zijn dat er een grote behoef
te is aan magnesium. Zware planten bij
voorbeeld, op plaatsen met wat meer
licht, of een hogere temperatuur, hebben
een grotere behoefte. Vooral als ze veel
vruchten dragen, want ook voor de
vruchtgroei wordt magnesium gebruikt.

,V nonembcr 1 9S9

Gebrek voorkomen
Magnesiumgebrek kan worden voorko
men door de plant meer magnesium te
laten opnemen. Dat moet dan vooral in
het begin van de groei gebeuren, wan
neer er nog veel nieuwe wortelpunten
worden gevormd. Bij het vol druppelen
van de matten en in het. begin van de
teelt kan het beste 1 mmol magnesium
per liter extra worden gegeven. Verlaag
dan tegelijkertijd de hoeveelheid kalium
met 2 mmol per liter. Zorg er verder voor
dat het magnesiumgehalte van het wor
telmilieu in de rest van de teelt steeds
voldoende hoog is.

Samenvatting
Bladvergeling bij aubergine is een gevolg
van magnesiumgebrek. Ter voorkoming
van dit probleem moet extra magnesium
worden gegeven in het begin van de
groei. Dan worden nog veel nieuwe wor
telpunten gemaakt en vooral die nemen
magnesium op. m

W. VOOGT

Proefstation Naaldwijk

Silicium voedingselement
voor plantengroei?
Silicium is een van de meest
voorkomende elementen op aarde.
Ongeveer 20% van de aardkorst
bestaat hieruit. Veel gesteenten en
de daaruit ontstane
verweringsprodukten, zoals zand
en klei, bestaan uit
siliciumverbindingen.
Voor sommige planten, zoals
komkommer, is silicium een
wezenlijk bestanddeel. Voor de
meeste lijkt dit element voor de
voeding van weinig belang. Wel
biedt het meer stevigheid aan het
gewas.

S

ilicium (Si) speelt in de planten
voeding in het algemeen geen gro
te rol. Het is geen essentieel ele
ment zoals stikstof of kalium. Dat
wil zeggen dat plantengroei zonder sili
cium meestal geen problemen oplevert.
Bij een aantal plantensoorten is dit ele
ment echter wel belangrijk. Voor rijst bij
voorbeeld is silicium essentieel. Onge
veer 20% van de droge,stof van rijstplanten bestaat hieruit. Ook de meeste ande
re grasachtigen (granen) nemen een be
langrijke hoeveelheid silicium op. Van de
tweezaadlobbige planten is vooral de
komkommer een plant die een redelijke
hoeveelheid bevat.
In hoeverre Si als spoorelement nood
zakelijk is voor alle planten is nog niet
duidelijk. Onderzoek onder volledig silicium-loze omstandigheden is namelijk
nauwelijks uitvoerbaar.

Opname door de plant
In welke vorm silicium door de plant
wordt opgenomen, is nog verre van dui
delijk. Het ligt voor de hand dat het ge
beurt in de vorm van het ongeladen kiezelzuur (H4Si04), omdat dit de enige vorm
is die in water oplosbaar is, althans bij
normale pH-waarden.
Uit onderzoek blijkt dat 90% van het
door planten opgenomen silicium zich in
bovengrondse plantedelen bevindt. Het
32

overgrote deel daarvan zit in het blad en
bij de grassen ook in de bloeiwijze. De
stengel bevat ongeveer 10% van het to
taal.
In de plant wordt dit element voorname
lijk gevonden in de vorm van zogenaam
de phytolieten. Dit zijn kleine deeltjes
met een voor elke plant karakteristieke
vorm. Ze bestaan uit uitgekristalliseerd
silicaat en bevinden zich in de celwanden

en de ruimten tussen de cellen. VOQ
cellen van de buitenste cellaag va«
bladeren bevatten er veel van. De ph
lieten zijn in staat water te binden*
weer af te geven en kunnen zo funge
als waterbuffer. Uitsteeksels aan plan"
zoals haren en stekels, en ook
bladranden bevatten veel van deze jj
tolieten.
Vooral bij grasachtigen komt duidè
naar vor^Ti wat er gebeurt als de celw
den worden verstevigd met silicium,
blad wordt dan zo hard en scherp,
men zich er makkelijk aan kan snijd
Schaafstro, dat in Nederland in het •
voorkomt, bevat zoveel silicium dat
vroeger werd gebruikt om er h
mee te schuren.
De rol van Si in de fysiologie va
plant is nog niet geheel duide
Wel zijn uit proeven een aa
effectenvan ditelementbekend.
planten silicium kregen toe
diend, kwam minder aantas
voor van schimmelziekten als meeld
en roest. Waarschijnlijk verhoogt d
stof de stevigheid van de cellen van
opperhuid, zodat schimmelsporen
der kans hebben het planteweefsel
nen te dringen. Soms werd ook gevon
dat insekten minder trek hadden in ;
blad van planten geteeld met extra SL
rijst was er verder een duidelijk effec '
de stevigheid van de stengel, waard
legering kon worden voorkomen,
komkommer werd meer chlorophyl
vormd, zodat de benutting van C02 b
was. Bij een aantal gewassen, onder
dere sla, is gebleken dat silicium bela^
rijk is voor de verdeling van mangaa"
de plant. Planten die werden geteeld z
der Si vertoonden vrij snel verschijnsel^
van mangaanovermaat. Het uiteindel
resultaat van de proeven was dat toe"
ging van Si de produktie verhoogde
De vraag doet zich voor of het noodz"
lijk is extra silicium toe te dienen bij;
wassen waar dit element kennelijk t
langrijk is, zoals bij komkommer. W<
schijnlijk is in de meeste Nederlandse M
dems voldoende Si beschikbaar. M
komt vrij uit de verwering van kleimf
ralen.
Bij teelten in substraten ligt de zaa'CB
ders. Hoewel steenwol voor 45% uit Si
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liitaat, is er in dit substraat nauwelijks
fflyoor de plant beschikbaar. De steenwolvezels geven geen Si af. Dit komt pas
•Verwering van het mineraal vrij. MogBrnt- gebeurt dat bij oudere steenwolmattiMi, maar daar is nog nooit onder•jtoek naar gedaan. Ook al zou er enig sili
caat vanuit de vezels in oplossing komen
dan nog is de concentratie zeer gering,
Hnat de hoeveelheid steenwol per plant
nogal klein is.
Bij .komkommer en sla is onderzoek ge
daan naar het effect van het toedienen
HnSxtra silicium bij teelten in substraat
(/ie het artikel 'Silicium als meststof toe
dienen nog niet mogelijk in de praktijk').
1$a complicatie bij dit onderzoek is dat
jRfnoeilijk is silicium zonder problemen
Kite dienen. Bij voor plantengroei opti•gfo.pH-waarden slaan namelijk makkeHp Si-verbindingen neer. Dit veroorBSUrt verstoppingen. Daarom wordt de
lotende tijd eerst gezocht naar een geHpte methode dit voedingselement aan
HRpoedingsoplossing toe te voegen.
H&naast zal worden geïnventariseerd
Mp.nog andere gewassen zijn die siliïctuiti nodig hebben. Misschien mag be
halve bij komkommer ook bij andere
g&kommerachtigen - augurk, meloen,
Bürgette - een positief resultaat worden
psFi/vacht. Bekend is al dat silicium bij sla
j||> water belangrijk is voor het voor
wan van mangaanovermaat. Bij toSat en paprika speelt het geen belang
de rol en is het toevoegen van dit eleJfpt zinloos. Van andere groentegewas
sen is nog weinig bekend.

Samenvatting
Silicium is voor sommige planten een es
sentieel voedingselement. Van de gewasseu die in de tuinbouw worden geteeld is
het waarschijnlijk alleen voor komkom9ßr belangrijk.
Silicium verhoogt de stevigheid van het
Weçfsel en geeft meer weerstand tegen
M binnendringen van parasieten. Bij
e gewassen waar het een essentiële rol
speelt, leidt het toevoegen van dit ele
ment aan de voedingsoplossing tot prouktieverhoging als het van nature on
voldoende in het wortelmilieu aanwezig
's- Het toedienen van silicium is moeilijk
ltl verband met verstoppingen. •
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De chemische kant van silicium
Siliciumverbindingen komen we dage
lijks tegen in de meest uiteenlopende
toepassingen, zoals glas, aardewerk,
bakstenen, cement en dergelijke. We vin
den het ook in wasmiddelen, verfstoffen,
siliconenkit en silica-gel. Betrekkelijk
jong is de toepassing van silicium als
halfgeleidend materiaal in de elektronica
en in zonnecellen.
De chemische structuur van silicium lijkt
enigszins op die van koolstof Toch ver
tonen de overeenkomstige verbindingen
grote verschillen in eigenschappen. Het
komt erop neer dat vrijwel alle Si-verbin
dingen zeer slecht oplosbaar zijn. De
meest stabiele verbinding is siliciumdioxide (Si02), ook wel kwarts genoemd.
Zand bestaat voor een groot deel uit
kwartsdeeltjes. In puur zand is weinig Si
voor de plant beschikbaar, omdat de op
losbaarheid van kwarts uiterst gering is.
In kleigronden is een kleine hoeveelheid
opgelost silicaat aanwezig, afkomstig
van de verwering van kleimineralen. De
oplosbaarheid van silicaten is afhanke
lijk van de zuurgraad. Naarmate de pH

hoger is, neemt de oplosbaarheid sterk
toe. Bij pH-waarden die geschikt zijn
voor de groei van planten is slechts wei
nig silicium opgelost aanwezig.
In water opgelost is bevindt silicium zich
vrijwel uitsluitend in de vorm van kiezelzuur of een daarvan afgeleide verbin
ding. Het gedrag van kiezelzuur is tame
lijk ingewikkeld en sterk afhankelijk van
de pH. Het is een uiterst zwak zuur. Kie
ze Izuurmole culen gaan makkelijk een
binding aan met elkaar. Deze verbindin
gen slaan makkelijk neer.
Kaliwaterglas is een oplossing van kie
zelzuur en kaliloog. Dit mengsel heeft
een zeer hoge pH (hoger dan 10). Voegt
men dit toe aan een voedingsoplossing
dan geeft het een fikse stijging van de
pH. Als vervolgens de pH wordt verlaagd
door het toevoegen van salpeterzuur dan
vlokt een deel van de silica makkelijk uit.
Polysilicaten zijn industrieel vervaardig
de lange ketens silica. Ze zijn betrekke
lijk stabiel, zo stabiel dat bij toediening
aan een voedingsoplossing weinig Si
voor de planten ter beschikking komt. •
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Proefstation Naaldwijk

Silicium als meststof toedienen
nog niet mogelijk in praktijk

H

Silicium is bij komkommer een
belangrijk voedingselement. Op
het proefstation in Naaldwijk vindt
onderzoek plaats naar het effect
van het toevoegen van extra
silicium bij de teelt op steenwol.
Tot nu toe geeft het toedienen van
kaliwaterglas aan de
voedingsoplossing positieve
resultaten voor wat de produktie
betreft. Problemen met het
verstoppen van de druppelaars
staan toepassing in de praktijk
echter in de weg.

et onderzoek naar het effect van
silicium (Si) op komkommers op
steenwol loopt al een aantal ja
ren en heeft zeker enige positie
ve resultaten opgeleverd. Tot nu toe is de
nodige terughoudendheid betracht bij
het naar buiten brengen van de resulta
ten. Verstopping van het watergeefsysteem maakte dat het toevoegen van Si
niet voor de praktijk kon worden geadvi
seerd. Inmiddels is naar aanleiding van
het onderzoek van vorig jaar toch het een
en ander bekend. Dit heeft geleid tot veel
vragen en de nodige verwarring. In dit
artikel een poging de stand van zaken
duidelijk te maken.

ciumgehalte is bij komkommer en
maat geteeld op verschillende gro
soorten en substraten.
Tabel 1 geeft de resultaten van deze
ventarisatie. Bij tomaat zijn de gehal
zeer laag in vergelijking met komk(
mer. Dit is in overeenstemming mei
gevens uit de literatuur die aangeven
tomaat weinig van deze stof opneemt,
komkommers op substraat zijn de gel
ten l^fger dan bij komkommers geteelc
grond. Toch zijn de gehalten ook op s
straat niet nul. Zelfs niet bij planten
teeld op polyfenolschuim, een substr
dat volledig uit kunststof bestaat en g
Si bevat. Een mogelijke verklaring is

Vrij veel Si in komkommer
Sinds 1984 is op het proefstation aan
dacht besteed aan het element silicium.
Door het laboratorium is veel werk ver
richt om te komen tot een juiste analyse
methode in voedingsoplossingen en
plantmateriaal. Nagegaan is hoe het sili-

Tabel 1.Si-gehalte m blad van kömkomitier en tomaat geteeld in grond «
verschillende substraten (mmotperkg droge stof)
Gç$îd

445
13

Koml
1(1111 IcLt

1 Steejpwol

D

I' I} fenol

Vei&n

127

39
13

13

14r

Tabel 2. Resultaten van proeven inet toediening van L.iliw af crglus bij
komkommer in steenvvol
' Si-toedienmg
(mmol/1)
0
0,5
1.0
2,0
4,0

Produktie
(kg/m2)

Si-^ehalte in blad
(mmol/kgd'.s.)

33,4
40,1
39,4
39,6
38,4

84
347
544
691
776

IPP
Komkommers nemen silicium op. Omdat (I
plant in steenwol weinig van dit element I
zijn beschikking heeft, leidt het extra
toevoegen ervan tot een verhoging van de
produktie

dit element via verontreiniging van
meststoffen of via het gietwater in
voedingsoplossing terecht is gekon
Het is ook mogelijk dat het afkomsti
van stof dat op het blad is gevallen,
bestaat namelijk voor een groot dee
silicium.

Kiezelzuur voldoet niet
Naar aanleiding van de uitkomst van

Tabel 3. Resultaten van het toevoegen van verschillende Si-verbindingen
(kg/m*5)

Si-gehalte m blad
(ramol/kg d s )

35,8'
33,9
33,7
35,1
33,2

419
108
304
223
80

l'l iiduki i>

Kaliwaterglas
Polysilicaat (silica-sol)
Rijstkafsubstraat
Geïmpregneerde steenwolmat
Controle
34

ze inventarisatie is doorgegaan met
onderzoek. In proeven bij komkom
voegden we silicium in de concentr;

0, 0,5 en 1,0 mmol per liter aan het d
pelwater toe.
In de eerste proef gebruikten we een
paald soort kiezelzuur (colloïdaal f
kiezelzuur). Dit leverde niet het gewe
resultaat op. Het leidde niet tot proi
tieverhoging en bovendien verstopt?1
12 mei 1989
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Ilaars. Het kiezelzuur vlokte uit in
Ifringsoplossing. Uit analyses bleek
§1 Si-gehalte in het blad nauwelijks
door de toediening van polykie-

worden aangetoond. Mogelijk is het ge
adsorbeerd aan de steenwolmat. Zoals
uit de gewasanalyses blijkt, is het in ieder
geval niet door de plant opgenomen.

Drie nieuwe verbindingen

jpping bij kaliwaterglas
^volgende proef gekozen we voor
feiere Si-verbinding: kaliwaterglas,
Élngsel van kiezelzuur en kaliloog.
gtoel resultaat (tabel 2). De produkjtg door toevoeging van kaliwaterjaar de concentratie was niet van
|. Het maximale effect werd al bejj een dosering van 0,5 mmol per
|el nam het gehalte in de plant duitoe by toename van de dosering.
Èudbaarheidsonderzoek bleek dat
perglas de vruchtkleur enigszins
|f beïnvloedt. Effecten als een ver|rde gevoeligheid voor valse meelII konden we niet aantonen.
deze proef ontstond neerslag in
aedingsoplossing, waardoor de
jpaars verstopt raakten.
R

pn naar andere toediening

Ige de problemen met verstoppinII gezocht naar mogelijkheden om
i anders dan via het watergeefsysjjtoe te dienen. Vorig jaar is een
fggedaan met het toevoegen van dit
Jent aan het substraat voorafgaand
teelt. In één behandeling werden
Ijteenwolmatten geïmpregneerd met
' Waterglas. Aangezien deze stof een
Wir lioge pH heeft, werd vooraf aange'iiHi ä. Hierdoor ontsond een soort gelei,
•In met behulp van een injectiespuit in de
mu werd gespoten.
Jrflor een tweede behandeling viel de
fo'lis op rijstkaf. Het kaf van rijstkorrels
Bevat namelijk veel silicium, waarvan
"Hl regelmatig een redelijke hoeveelheid
«loplossing komt. In de proefis gewerkt
Bpl ivn substraat van 50% veenmosveen
^ ,r>U% rijstkaf.
°°l de derde behandeling gebruikten
Pen polysilicaat (Silica-sol), dat ver"•oedolijk geen verstopping zou veroor^ genoemde behandelingen werden
JPrKPl<iken met een behandeling met kadt,'rglas en een controlebehandeling
°ïid( r Si-toediening.
W Groenten en Fruit

12 mei 1989

Verstopping van de druppelaars is tot nu
toe het grote probleem bij de toepassing
van silicium als meststof

De resultaten zijn weergegeven in tabel
3. Hieruit blijkt opnieuw dat kaliwater
glas de produktie verhoogt. Ook de geïm
pregneerde mat gaf een hogere produk
tie. De overige verschillen waren niet be
trouwbaar.
Uit analyses bleek dat de planten bij de
behandeling met polysilicaat nauwelijks
meer silicium opnamen dan bij de con
trolebehandeling. Rijstkaf gaf wel een
verhoging van het gehalte in het blad,
maar verhoogde de produktie niet. In dit
geval zijn de uitkomsten moeilijk te ver
gelijken, omdat het rijstkafsubstraat hele
andere fysische eigenschappen heeft.
Mogelijk was dit van invloed op de pro
duktie.
Opnieuw verstopten bij de behandeling
met kaliwaterglas de druppelaars. Bij po
lysilicaat gebeurde dat niet.
Het Si-gehalte in het drainwater van het
rijstkafsubstraat nam in de loop van de
teelt af. Bij de geïmpregneerde mat liep
de concentratie in het drainwater ook te
rug. Na half mei was de concentratie
nauwelijks meer hoger dan die bij de
controlebehandeling. Blijkbaar raakte de
voorraad door uitspoeling te snel uitge
put.
Bij de behandeling met polysilicaat kon
in het drainwater nauwelijks silicium

Uit het voorgaande is duidelijk dat het
probleem van de verstoppingen de prak
tische toepassing van silicium in de weg
staat. Daarom zoeken we in het lopende
onderzoek op de eerste plaats naar een
bruikbare methode om Si toe te kunnen
dienen via de voedingsoplossing. Dit ver
dient namelijk verre de voorkeur boven
het toedienen voorafgaand aan de teelt.
In het laatste geval kan het vrijkomen
van Si tijdens de teelt namelijk niet in de
hand worden gehouden.
Op dit moment is op het proefstation on
derzoek gaande met drie nieuwe of ver
beterde Si-verbindingen: lithium-silicaat,
kalimeta-silicaat en een verbeterde poly
silicaat. De plant neemt de eerste twee
verbindingen makkelijk op. Bij polysili
caat is dat moeilijker. Daarom is beslotenin de proef ook een behandeling op te ne.r
men met de drievoudige concentratie
aan polysilicaat.
Tijdens het onderzoek zal terdege wor
den nagegaan of en in welke mate ver
stopping optreedt. Wellicht kunnen we
aan het einde van dit seizoen meer con
creet adviezen geven over de dosering
van silicium bij komkommer.

Samenvatting
Het toedienen van silicium geeft bij kom
kommers op steenwol een produktieverhoging. Toediening in de vorm van kali
waterglas veroorzaakt grote problemen
door het verstoppen van het watergeefsysteem. Bij gebruik van polysilicaten komt onvoldoende silicium voor de
plant beschikbaar. Het voorafgaand aan
de teelt toedienen van dit element aan
het substraat, geeft niet het gewenste re
sultaat door het ongecontroleerd vrijko
men van Si. ; Ook een substraat van
rijstkaf geeft verhoging van het Si-gehalte in de plant, maar de gebruiksmogelijk
heden van dit substraat zijn nog onvol
doende onderzocht. Momenteel wordt
verder gezocht naar een bruikbare me
thode om silicium aan de voedingsoplos
sing toe te dienen. •
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4. KREUZER
Droefstation

Hergebruik drainwater vraagt
om aangepaste voedingsschema's

Naaldwijk

[n de komende jaren zullen eisen
worden gesteld aan het lozen van
drainwater. Voor teelten in
substraat lijkt een gesloten
systeem een goede oplossing om
aan die eisen te voldoen. Wat heeft
tiet hergebruik van drainwater
voor gevolgen voor de
voedingsoplossing?

toor het verzamelen van drainwa'ter in substraatsystemen zijn di
verse methoden bruikbaar. On
derzoek wijst erop dat het ge
scheiden afvoeren van drainwater - ge
scheiden van het substraat - een belang
rijk aspect is. Het substraat moet dus niet
in een laag water liggen en de wortels
moeten bij voorkeur in het substraat blijyen. Voor de watervoorziening is een
druppelsysteem nodig met het liefst bij
elke plant een druppelaar. Het drainwa
ter moet worden ontsmet voordat het op
nieuw wordt gebruikt.

Voedingsoplossing
Wanneer drainwater opnieuw wordt ge
bruikt, moet de voedingsoplossing aan
zienlijk worden aangepast. Op de eerste
plaats de concentratie van de oplossing.
Dit komt omdat het drainwater wordt bij
gemengd en dat water bevat al flinke
hoeveelheden voedingsstoffen. Er moe
ten dus minder meststoffen worden toe
gevoegd.
Op de tweede plaats moet de verhouding
van de elementen worden aangepast.
Stikstof en kali worden makkelijk opge
nomen en zijn in relatief lage concentra
ties in het drainwater aanwezig. Calcium
en magnesium worden minder makkelijk
opgenomen en hebben dus een relatief
hoge concentratie in het drainwater. De

ilecirculeren van drainwater levert
ïauwelijks problemen op

luliel 1 Samenstelling Mietlings
oplossing /oals geadviseerd bij
111 MTS« lllllflldl' iccltsJSlclIUMI

SBmm

•Hill

mm.

NÜj

Hergebruik
draatWater

l<ihi»l 2

liter opgenomen water)

Ä§1§§§

10 7r»

mhmmi MHBMI
M|mÊÊÊÊËÊÈË jjMPMBP
Nil*

Ca

Mg

2 75

MMMMilÜM üpMMBfc

MlHIMl
fNIflÉMl
mÊÊÊÊÈÊm
mm
WMBHii
mlËm

§•1
Mn

Cu
Mo

72

0,7 r>
0,5

o,r>

—

station \«i.ililvvi|k(>ng«>iiud(l(>l(l voor
drie praktijkbedrjjvenün mmol per

H If)

SO,

OpiiAiiu'Mif'diiigsslolli'ii

gemiddeld in Itvee proeven op proef

Bsp

ii$X*

11,2
H,PO*
mmÊKÊÊÊ
SO* ilüSÄÜiÄiqWNWHHIPi
\TH4 MMNMÉ
7,4
k
2,9
Cd
liftSriHÉHËi
Mg

* Voorlopig uitkuiiibten

voedingsoplossing moet daaraan worden
aangepast. In tabel 1 staan de samenstel
lingen van de voedingsoplossingen voor
de tomatenteelt in een open drainagesys
teem en in de situatie dat het drainwater
opnieuw wordt gebruikt.

Opname voedingsstoffen
In enkele proeven op het proefstation in
Naaldwijk ejf'op enkele tuinbouwbedrij
ven is nagegaan wat een tomatengewas
aan voedingsstoffen opneemt. De hoe
veelheden hoofdelementen die door het
gewas werden opgenomen, zijn uitge
drukt in mmol per liter water die door
het gewas wordt verbruikt. In tabel 2
vindt u de resultaten. De gegevens van de
tuinbouwbedrijven zijn voorlopig, omdat
nog niet alle resultaten volledig waren
verwerkt.
Het verbruik aan meststoffen per liter
water blijkt op de praktijkbedrijven voor
de meeste voedingsstoffen wat hoger te
zijn dan in de proeven werd gevonden.
Het is waarschijnlijk dat dit - behalve
door een wat grotere opname - vooral
komt door lekkage. Op grote oppervlak
ten vindt makkelijk enige ongecontro
leerde lekkage plaats, terwijl dit op klei
ne (proef)oppervlakten goed onder con
trole is te houden.
Tabel 3 laat de verhoudingen tussen de
voedingselementen in de oplossingen en
bij de opname zien. Als vergelijking is de
voedingsoplossing bij hergebruik van
drainwater (EC-waarde 1,5 mS) gekozen.
Uit de gegevens in deze tabel blijkt dat er
een goede overeenstemming is tussen de
opname en de voedingsoplossing bij het
hergebruik van drainwater.
De voedingsoplossing voor een drainage
systeem bevat relatief veel sulfaat, cal
cium en magnesium. Dit moet ook, want
deze voedingsstoffen moeten in het wor
telmilieu ophopen en spoelen daardoor
relatief wat meer uit dan de andere ele
menten.

Wisselende opname
De opnamen door het gewas (tabel 2) zijn
gemiddelde waarden over de hele teelt.
Afhankelijk van het groeistadium kunnen
aanpassingen in de verhoudingen tussen
de voedingselementen nodig zijn. Bij
vruchtgewassen zal dit bijvoorbeeld vaak
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Meer intensieve controle op samenstelling
voedingsoplossing noodzakelijk

Verloop van de verhouding van de opname
aan kalium en calcium (K/Ca) bij een
tomatenteelt

jan feb mrt apr mei jun

jul aug sep
Tijd

mer, paprika en aubergine kan een ver
gelijkbaar systeem worden gebruikt als
bij tomaat. Voor deze gewassen zijn dan
ook aangepaste voedingsoplossingen bij
hergebruik van drainwater beschikbaar.

Analyse
het geval zijn als de vruchtdracht zwaar
is. De plant neemt dan veel kali en weinig
calcium op. De sterke wisseling in de ka
li- en calciumopname blijkt uit de figuur,
waarin voor een tomatengewas de ver
houding tussen de opname aan deze ele
menten is weergegeven.

1

fiticl ;

Zelfde tendens
In dit artikel zijn alle voorbeelden ont
leend aan tomaat, omdat over dit gewas
de meeste gegevens bekend zijn. Bij an
dere vruchtgewassen worden echter ver
gelijkbare resultaten gevonden. Bij het
regelen van de voeding voor komkom

\ fi hoiKjinUi'ii fiisst'ii Mït'ilinifsri.Miiciilcii m wu'riinKsopliissiiitrcu dit'

Hiirrii'ii (no^i'iltamt f'ii <li- .i|iii;uih< door wil immtti'ngewis. he vcv^i-lijUin^slr.isis
ini'i»\()"diiii^(>|)losiihiïtuilierjjpf

n ink \-m HiaitiwIi'i (I (-v\«i«irdc
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I uedieiimg
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K
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P
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Bij het opnieuw gebruiken van drainwa
ter zijn de veranderingen in de samen
stelling van de voedingsoplossing groter
dan bij het drainagesysteem. Dit maakt
een intensievere controle op de samen
stelling van de voedingsoplossing nood
zakelijk; vooral voor een element als kali.
Behalve een regelmatige controle op het
laboratorium kan voor kali een sneltest
met behulp van een testkit mogelijk
bruikbaar zijn.

Samenvatting
Voor het regelen van de voedingstoe
stand in substraatsystemen bij het op
nieuw gebruiken van drainwater zijn
speciale voedingsoplossingen beschik
baar, die goed zijn afgestemd op de op
name door het gewas.
Doordat tijdens de teelt sprake is van een
wisselende opname tussen voedingsele
menten, zal snel moeten worden aange
past. Dit vraagt een frequente controle
van de samenstelling van de voedingsop
lossing in het substraat, B
Ti

R. DE GRAAF
Proefstation Naaldwijk.

Het proefstation in Naaldwijk
heeft een rekenmodel ontwikkeld
om de watergift automatisch te
regelen. Dit model wordt op een
groot aantal bedrijven met goed
resultaat toegepast. In de
praktijk wordt ook een model
gebruikt van Brinkman bv uit
's Gravenzande. Dit komt bijna
geheel overeen met de door het
proefstation ontwikkelde versie.
Waarom is het rekenmodel
gemaakt en hoe werkt het?
ü p et automatiseren van de waterS*®1 vindt bij teelten op sub||| jfffjj straat in veel gevallen plaats
•i,?J ill met
niveaumeters (stortbak
ken). Niveaumeters voldoen redelijk goed
aan de gestelde eisen. Er bestaan echter
bij deze werkwijze enkele praktische en
technische onvolkomenheden. Het ont
breekt vaak aan een correcte meting van
de hoeveelheid drainwater. Een drainmeting moet representatief zijn voor een he
le kas of afdeling en niet alleen voor de
meetopstelling. Het meten van de hoe
veelheid drainwater is goed bruikbaar
om de watergift te controleren en eventu
eel correcties hierop uit te voeren.
Het is ook mogelijk de watergift via een
model automatisch te regelen. Het bere
kenen van de verdamping is hierbij es
sentieel. Uit de berekende verdamping
en de gemeten hoeveelheid drainwater is
een rekenmodel voor de watergift tot
stand gekomen.

Waarom een rekenmodel?
De bestaande niveaumeters zijn niet al
tijd representatief voor een hele kas of af
deling. De gemeten hoeveelheden komen
niet geheel overeen met de werkelijke
wateropname voor verdamping en groei.
Bovendien is er geen controle achteraf
mogelijk op het al of niet juist functione
ren van de regeling. Hoewel een watergeefmodel vrij ingewikkeld is, kan het
goed worden ingepast in een groter ge
heel.
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Automatiseren watergirt
via rekenmodel werkt goed
#

Het systeem regelt de watergift, contro
leert de hoeveelheid drainwater en geeft
informatie over en inzicht in het verloop
van de wateropname en het drainpercentage. De gegevens die hieruit naar voren
komen, zullen steeds meer worden ge
bruikt bij het verder optimaliseren van
teelten. In de praktijk wordt al gewerkt
met een koppeling van de (berekende)
verdamping en/of de wateropname met
de regeling van het kasklimaat.

de werkelijk gemeten hoeveelheid drain
water ten opzichte van de berekende/in
gestelde hoeveelheid worden via het re
kenmodel bij een volgende druppelbeurt
gecorrigeerd. Correctie vindt plaats door
de pauzetijd, bij een gelijkblijvende gift,
te verkleinen of te vergroten. Doordat
steeds terugkoppeling van de gemeten
hoeveelheid drainwater plaatsvindt, is

Principe watergeefmodel
De gift is een bepaalde ingestelde vaste
hoeveelheid per druppelbeurt. Deze inge
stelde waarde zal in de loop van de teelt
moeten wdrden bijgesteld, zodat steeds
gemiddeld (bijvoorbeeld per dag) een be
paalde druppelfrequentie wordt bereikt.
In het rekenmodel is de gift gelijk aan
het totaal van de berekende waarden van
verdamping, drainage en correctie. De
berekende hoeveelheid drainwater is af
hankelijk van het ingestelde drainpercentage. De correctie is het verschil tus
sen de berekende hoeveelheid dreun en de
werkelijke hoeveelheid. De berekende
drain plus de correctie vormen samen de
zogenaamde startwaarde.

Berekenen verdamping
De berekening van de verdamping is een
'simpele' berekening. Hierbij wordt ge
bruik gemaakt van factoren die ook in de
praktijk meetbaar zijn: globale instra
ling, ruimtetemperatuur en plantlengte.
De verdamping wordt berekend door een
klimaatfactor te vermenigvuldigen met
een plantgroottefactor. De klimaatfactor
bestaat uit de globale straling, de buistemperatuur en de kasluchttemperatuur.
De plantgroottefactor is de verhouding
tussen de plantlengte op een bepaald mo
ment en de lengte van de volgroeide
plant, met een maximale waarde van 1.
Het nauwkeurig berekenen van de ver
damping is geen eenvoudige zaak. Bo
vendien kan de verdamping van planten
binnen een kas, zelfs over korte afstan
den, 30 tot 40% variëren.
Correctie op drainwater
Essentieel bij een rekenmodel voor de
watergift is de meting van de werkelijke
hoeveelheid drainwater. Afwijkingen van

Een goede drainwatermeting is een
voorwaarde voor het functioneren van
het rekenmodel

het niet direct noodzakelijk om de ver
damping zeer nauwkeurig te berekenen.

Startwaarde
De startwaarde (de berekende drain plus
de correctie) is een hoeveelheid water die
steeds in de berekening wordt opgeno
men en die wordt bepaald na het meten
van de werkelijke hoeveelheid drainwa
ter. De startwaarde mag een ingestelde
maximumwaarde niet overschrijden.
Een computerprogramma berekent de
verdamping, de drainage en de correctie.
Het programma start met berekening
van de verdamping. Daarna wordt de
startwaarde bepaald. Een voorbeeld van
een dergelijke berekening is opgenomen
in het kader. Als het programma de eer
ste keer wordt gestart, is de correctie ui
teraard nog nul en wordt alleen de bere
kende drain ingevuld. Afhankelijk van

29 juni 1990
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de gerealiseerde drain is de correctie posi
tief of negatief. Een tekort aan drain
heeft tot gevolg dat, tyj een gelijkblijven
de verdamping, de tijd tussen twee drup
pelbeurten kleiner wordt. Een teveel aan
drain heeft het omgekeerde effect. Drainmeting vindt plaats nadat een bepaalde
hoeveelheid verdamping is geregistreerd.
De gerealiseerde hoeveelheid drainwater
(in procenten van de gift of van de ver
damping) is een goed bruikbare maat
voor het juist functioneren van het re
kenmodel.

Praktijkomstandigheden
Als voorbeeld is in de figuur voor een pa
prikagewas het verloop van het drainpercentage weergegeven. Gemiddeld voor de
hele dag lagen de ingestelde en de gerea
liseerde drain zeer dicht bij elkaar. Uit
het Verloop van het drainpercentage in

de figuur
blijkt dat het hierboven be
schreven rekenmodel voor de watergift
tot praktisch goed bruikbare resultaten
leidt.
Opvallend in het voorbeeld is, dat de me
ting van acht uur 's ochtends een laag
drainpercentage aangeeft. Dit beeld is
kenmerkend voor de meeste dagen. De
meest waarschijnlijke verklaring hier

Voorbeeld berekening rekenmodel
Gift = verdamping + drainage + correctie drain (ml per m2)
Ingestelde gift = 200 ml per m2
Ingestelde drain = 50% van de verdamping (of 33,3% van de gift).

Start
Correctie drain
= 0 ml per m2
Gift
= 200 ml per m2
Drainpercentage (P) = 50%

Samenvatting

Gift = verdamping
+ drainage
+ correctie drain
Gift = (gift — cor, drain) x 100 + (gift — cor, drain) x P + cor. drain
100 + P
100 + P
200 = (200 - 0) x 100
100 + 50

+ (200 - 0) x 50 + 0
100 + 50

200 = 133,3
(startwaarde = 66,7 + 0)

+ 66,7

+0

Volgende druppelbeurt
Gemeten hoeveelheid drainwater = 40 ml per m2 (meting na 100 ml verdamping)
Nieuwe correctie drain = oude drain + oude correctie drain — gemeten hoeveelheid drain
water
Nieuwe correctie drain = 66,7 + 0 — 40
Nieuwe correctie drain = 26,7 ml per m2

Nieuwe berekening

200 = (200 - 26,1) x 100
+ (200 - 26,7 x 50) + 26,7
150
150
200 = 115,5
+ 57,8
+ 26,7
(startwaarde = 57,8 + 26,7 = 84,5)
De maximale startwaarde is 40% van de gift = 80 ml
De berekende startwaarde is 84,5 ml per m2; de toegestane startwaarde is 80 ml per m2
In de berekening wordt 80 ml per m2 ingevuld. De berekening wordt dan: 200 = 120 + 80.
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voor is dat 's nachts weinig verdamping
plaatsvindt en er dus ook weinig keren
wordt gedruppeld. Daarbij komt dat de
wateropname voor de groei van het ge
was 's nachts relatief groot is. Bij een lan
ge pauze tussen twee druppelbeurten
wordt er dus in verhouding veel water
voor groei opgenomen. Wateropname
voor groei is (nog) niet in het rekenmodel
opgenomen. Dit gaat dan ook 'ten koste'
van de hoeveelheid water die voor drain
is berekend. In de loop van de dag (van
10 tot 11 uur) vindt correctie plaats en
het drainpercentage schommelt daarna
min of meer rond de ingestelde waarde'
van 23%.

29 juni 1990

Automatiseren en nauwkeuriger afstem
men van de watergift op de behoefte van
een gewas is bij teelten op substraat goed
mogelijk. Het hiervoor door het proefsta
tion in Naaldwijk ontwikkelde rekenmo
del is gebaseerd op berekening van de ge
wasverdamping, een bepaalde gewenste
hoeveelheid drainwater, meting van de
werkelijke hoeveelheid drainwater en
correcties bij afwijkingen. Het rekenmo
del voldoet goed. Metingen van de hoe
veelheid drainwater toonden aan dat ge
middeld per dag het ingestelde en ge
wenste drainpercentage nauwkeurig
werd bereikt.
Verbetering van het model en bereke
ning van de hoeveelheid water die wordt
opgenomen voor de groei van een gewas,
kan de regeling misschien nog nauwkeu
riger en meer algemeen bruikbaar ma
ken. Het is echter de vraag, in hoeverre
dit nodig en zinvol is. Het meten van de
hoeveelheid drainwater is voor het goed
functioneren van een rekenmodel essen
tieel.•
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Klappers veroorzaakt
door gebrek aan calcium
ppers bij aubergine komen
§|1 voor. Zelfs voor het oog
;onde vruchten kunnen tijdens
bewaring openbarsten. Uit
proef blijkt dat het
chijnsel afneemt b|j een hoog
Icium-gehalte in de
idingsoplossing.

ze factoren effecten op klappers en blad
vergeling werden verwacht.
De proef werd uitgevoerd vanaf 27 juni
tot en met 19 oktober 1989 met het ras
Dobrix. Er werd in steenwol geteeld met
hergebruik van drainwater. De voedings
niveaus werden direct vanaf de aanvang
van de proef ingesteld. In het wortelmi
lieu was de EC 2,7 mS per cm. De luchtvochtigheidsniveaus werden vanwege de
buitenomstandigheden pas vanaf 4 sep
tember aangehouden.

Duidelijk resultaat

lij een klapper wordt eerst het witte
vruchtvlees onder de huid bruin en zacht;
daarna barst de vruchtwand open

JBr

en klapper bij aubergine is een
vrucht waarin rotte plekken
voorkomen. Het witte vruchtj"*
vlees wordt onder de huid plaat§|iijk bruin, nat en zacht. Aan de buiten
kant van de vrucht is dan nog weinig te
Men. Later, soms pas tijdens de bewafing, barst de vruchtwand open en is de
Wtte plek ook aan de buitenkant goed te
den. Aan de openbarstende vruchtwand
jjieeft dit verschijnsel de naam 'klapper'
t® danken.
Be*; vermoeden bestond, dat calciumgebrek de oorzaak was van het verschijn
sel Daarom is in een proef nagegaan of
door een hoog gehalte aan calcium in het
tortelmilieu klappers zijn te voorkomen.
Wok komt bij aubergine vaak bladvergePg voor. Dit wordt veroorzaakt door
"•agnesiumgebrek. Om tevens het effect
'an magnesium op bladvergeling te be
studeren, werd calcium vervangen door
Magnesium. Bovendien werden
de
Ca/Mg-gehalten gecombineerd met verSchillende hoeveelheden fosfaat en diver
ss luchtvochtigheden, omdat ook van de

ü

dekblad Groenten en Fruit

Het Ca- en Mg-gehalte hadden een groot
effect op klappers en bladvergeling (tabel
1). Een hoog Ca-gehalte gaf duidelijk
minder klappers dan een laag gehalte,
maar wel meer bladvergeling. Dit laatste
komt door het lage Mg-gehalte bij deze
behandeling. Het Mg-gebrek had ook een
negatief effect op de opbrengst.
De verschillende fosfaat-gehalten en
luchtvochtigheidsniveaus hadden geen
effect op klappers en bladvergeling.
Tijdens de bewaring van vruchten bleek,
dat het laagste Ca-gehalte veel rotte
vruchten gaf: 37% werd rot. Bij de twee
andere Ca-gehalten was dit 14%. Van
zieke en gezonde vruchten werd het Cagehalte bepaald {tabel 2). Een gezonde
Tabel 1. Opbrengst, hoeveelheid klap
pers en magnesiümgebrek bij verschil
lende gehalten aan Ca'en Mg in het wor-

telmilieu

Ca
Goede Klap
tnmol/l mmol/1 vruch pers
ten kg/ •kg/m2,
Mg

gebtek*

m2 '
1.3
3.7
7.2

7.0
5.3
1.9

5.9
6.6
4.6

0.1
0.1
0.6

2.6
0.0
0.0

* 0=geen gebrek; 3=zeer ernstig gebrek

vrucht bevatte aanzienlijk meer Ca. Bo
vendien was in een zieke vrucht nog vari
atie: het rotte deel bevatte minder Ca
dan het gezonde deel.

Zoeken naar middenweg
Klappers kunnen worden verminderd
met een hoog gehalte aan Ca in het wor
telmilieu. Als dit echter een laag gehalte
aan Mg tot gevolg heeft, kan bladverge
ling ontstaan. Het zoeken is dus naar een
middenweg, bijvoorbeeld 5 à 6 mmol Ca
per liter en circa 4 mmol Mg per liter.
Omdat klappers worden veroorzaakt
door een gebrek aan Ca, gaan dus alle
maatregelen die de toevoer van dit voe
dingselement naar de vrucht bevorderen
klappers tegen. Deze maatregelen zijn:
het aanhouden van een lage EC in het
wortelmilieu en het realiseren van een
laag verdampingsniveau van het blad
door een klein bladoppervlak, een hoge
luchtvochtigheid en een lage tempera
tuur.

Samenvatting
Tabel 2. Ca-gehalte in zieke (klapper) en
gezonde vrucht in mmol perkg droge stof.
Calciumgehalte
Deel van de vrucht

zieke
vrucht

gezónde
vrucht

ziek vruchtvlees
gezond vruchtvlees
kelk

9
27
68

42
185

31 augustus 1990

—

In een proef werd getracht met behulp
van een hoog Ca-gehalte in het wortelmi
lieu klappers te verminderen. Dit lukte
inderdaad. Maar bij een hoog gehalte aan
calcium werd een laag Mg-gehalte aange
houden. Dit veroorzaakte ernstige blad
vergeling. Uit de vruchtanalyse bleek dat
klappers minder calcium bevatten dan
gezonde vruchten.•
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Chloride, nitraat en sulfaat in voedingsoplossing

Proefstation Naaldwijk

Hogere concentraties bij
gelijke EC geen probleem
In bepaalde soorten gietwater, zoals leiding- en bronwater, zit vaak
een hoeveelheid van bepaalde elementen die niet of niet erg
belangrijk zijn voor de plant. Bijvoorbeeld natrium, chloride en
sulfaat. Zolang de concentraties niet al te hoog zijn, is dit geen
probleem. Zeker niet bij teelten waar het overtollige drainwater kan
worden geloosd. Wanneer het echter om een gesloten systeem gaat
waarbij het drainwater wordt hergebruikt, kunnen deze ionen zich
makkelijk in het wortelmilieu ophopen. Enige verhoging van het
chloride- of sulfaatgehalte heeft bij een gelijkblijvende EC geen
negatief effect op de produktie. Chloride is wel van invloed op de
kwaliteit, zowel in positieve als in negatieve zin.

n onderzoek is tot nu toe veel aan^ dacht besteed aan de effecten van de
verhoudingen tussen kationen (kaÉ® lium, calcium en magnesium). Deze
drie elementen beïnvloeden elkaar sterk
bij de opname. Teveel kalium leidt bij
voorbeeld tot meer kans op neusrot, door
dat het de opname van calcium remt.
Van de anionen, zoals nitraat, sulfaat en
chloride, zijn dergelijke effecten minder
bekend. Tot^ïu toe is ook niet veel onder
zoek in die richting gedaan. Wanneer on
derzoek is gedaan met chloride, heeft dat
meestal betrekking op proeven samen
met natrium.
Uit sommige proeven met bepaalde plan
ten blijkt dat een Verhoging van de Clconcentratie een verlaging van het N03gehalte in de plant tot gevolg heeft. Niet
duidelijk is echter of dit nadelige effecten
heeft. Daarom zijn in een proef de onder
linge effecten van deze elementen nage
gaan.

Streefwaarden verschillend,
EC gelijk

Geen duidelijk effect van sulfaat
Tabel 1. Effect van N03-, Cl-, S04- verhoudingen op de produktie en kwaliteit in zes
behandelingen
Behandeling

1
2
3
4
5
6
*
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Produktie

NO3

Cl,

sb4

Kg
(per m2*

16
11
6
11
6
6

3
3
3
8
13
8

5
7,5
10
5
5
7,5

20,7
20,9
22,7
22,4
21,4
23,4

Kwaliteit

GEM.

F

)

U

!

v

\

d}

t

vruchtgfew.

% Neusrot
(aantal)

% GrOtldspikkels**

Uitstal
leven

67,8
67,8
69,1
69,1
68,0
69,1

8,7
9,2
7,5
6,7
5,7
5,7

30,0
23,1
27,7
38,1
42,5
46,2

14,4
13,0
13,5
13,9
12,1
12,4

Alleen goede vruchten ** Percentage vruchten met goudspikkels

Van begin januari tot eind september
werden ronde tomaten in voedingsfilm
geteeld. In de proef werden zes behande
lingen met verschillende anionen-verhoudingen opgenomen. De concentraties
aan N03, Cl en S04 die als streefwaarden
in de recirculerende voedingsoplossing
werden aangehouden, staan in tabel 1.
De verhoudingen werden vastgesteld bij
één EC-waarde voor alle behandelingen:
3,0 mS per cm. De concentraties van de
elementen die niet zijn genoemd, werden
bij alle behandelingen in dezelfde mate
toegediend. Wekelijks werd de recircule
rende voedingsoplossing geanalyseerd en
werden de verhoudingen weer op peil ge
bracht.

Minder neusrot, meer
goudspikkels
De totale produktie werd niet beïnvloed
door de verschillende anionen-verhoudin
gen (tabel 1). Wel waren er een aantal ef
fecten op de vruchtkwaliteit. Neusrot
bleek minder voor te komen bij de behan
delingen waar de chlorideconcentratie
hoger was. Daarentegen kwamen in die
behandelingen meer goudspikkels voor
en was de houdbaarheid wat minder. Dit

30 maart 1990
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Chloride lijkt van invloed te zijn op de opname en het transport van calcium

laatste kan verband houden met het feit
dat meer goudspikkels voorkwamen.
De vruchten werden ook beoordeeld op
zweischeurtjes, maar er werd geen effect
waargenomen van de behandelingen.
Sulfaat gaf in de proef geen duidelijke ef
fecten.

Tabel 2. Gehalten aan calcium in itunol
per kg droge stof in het blad en de vrucht
by de verschillende behandelingen
Behan
delmg
;•

Effect Cl op calciumopname
Zowel neusrot als goudspikkels hingen in
deze proef dus samen met de chloride
concentratie. Beide symptomen hebben
te maken met het calciumgehalte in de
vrucht, namelijk een gebrek aan calcium
(neusrot) en een te hoog gehalte aan cal
cium (goudspikkels). Het lijkt er dus op
dat chloride invloed heeft op de opname
van calcium. Aan de hand van gewasana
lyses is geprobeerd hierop een antwoord
te vinden. In tabel 2 zijn de resultaten sa
mengevat.
Vooral in het jonge blad waren de gehal
ten aan calcium inderdaad hoger bij de
behandelingen met een hoge chloride
concentratie. In de vrucht is dit wat min-
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1
2
3
4
5
6

Plantedeel
RlfeÄiÄÄÄ.,
496
1400
552
1380
558
1460
607
1400
625
1590
672
1460

24
24
20
24
26
24

der duidelijk, terwijl juist daar de symp
tomen zichtbaar zijn. De gehalten in de
vruchten bevinden zich echter op een
laag niveau in vergelijking met die in het
blad. Verder is het bepaald niet ondenk
baar dat juist ook het interne transport
van Ca in de plant door de chloride wordt
beïnvloed. Bij neusrot bijvoorbeeld kan
het calciumgehalte in de hele vrucht nog
redelijk zijn, terwijl dit in de punt, door
onvoldoende transport, te laag is. Overi
gens zijn over de effecten van chloride op
de opname en het transport van calcium

30 maart 1990

weinig gegevens bekend. Vaak heeft on
derzoek met Cl betrekking op proeven
met natrium en chloride. Over het effect
van chloride op de calcium-opname is dan
weinig te zeggen, omdat het element na
trium de Ca-opname zeer sterk beïn
vloedt.

Samenvatting
De verhoudingen tussen anionen blijken
geen effect te hebben op de produktie van
tomaat. In ieder geval is duidelijk dat
enige verhoging van het chloride- of sul
faatgehalte (tot respectievelijk zo'n 10 en
13 mmol per liter) bij een gelijkblijvende
EC geen negatief effect heeft op de oogst.
Hogere chloride-concentraties hebben zo
wel positieve als negatieve effecten op de
vruchtkwaliteit: minder neusrot, maar
wel meer goudspikkels en de houdbaar
heid lijkt wat af te nemen. Chloride lijkt
enige invloed te hebben op de opname en
het transport van calcium. Een verande
ring van de N03/S04-verhouding had in
de proef geen duidelijke effecten.®
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komkommer

Teveel silicium geeft
problemen
Dp twee praktijkbedrijven gaf silicium een
jpbrengstverhoging van 4 tot 5%. De
dosering van 1 mmol per liter gaf een
iauwlaag op de komkommers en kan
kwaliteitsproblemen geven. Het doseeradvies
is dan ook bijgesteld.

E

r is onderzoek gedaan op twee prak
tijkbedrijven. Op beide bedrijven
werd een controlebehandeling zonder si
licium en een behandeling met een dose
ring van 1 mmol per liter uitgevoerd. Op
het ene bedrijf was sprake van doorteelt,
op het andere bedrijf werd drie keer ge
plant.

Advisering silicium
•

•

Produktieverhoging door
silicium
Op het eerste bedrijf werd over de periode
maart tot eind augustus bij de behande
ling met silicium een meeropbrengst ge
realiseerd van 5,8%. Op het andere be
drijf werd in de eerste teelt peen verschil
gevonden in produktie. Bij de tweede
teelt was er bij de Si-behandeling een po
sitief verschil van circa 4%, bij de derde
teelt was dit circa 5%. Hierbij moet wor
den opgemerkt dat op beide bedrijven al
ongeveer 0,3 mmol Si per liter in het gietwater aanwezig was en dat de proef pas
eind maart werd gestart. De teelt was
toen al drie maanden aan de gang.
Naast dit praktijkonderzoek is op het
Proefstation in Naaldwijk gekeken naar
de opneembaarheid van silicium dat in
bronwater voorkomt. Hoewel dit geen uit
voerig onderzoek was, is duidelijk dat het
van nature in water voorkomende silici
um voor de plant opneembaar is. Dit
wordt bevestigd door de in de praktijk
waargenomen Si-gehaltes in komkom
merblad. Er blijkt een duidelijk verband
te zijn tussen de concentratie in het bron
water en het gehalte in het oude blad.

voordeed was de dauwlaag op de vruch
ten. Het is niet duidelijk hoe dit door de
handel en de consument wordt beoor
deeld, de berichten hierover zijn verschil
lend. Het uiterlijk van de vruchten gaat
snel achteruit, doordat de dauwlaag ge
makkelijk wordt aangetast bij het oog
sten en sorteren. Ook kan de sorteerma
chine sneller vervuild raken.
De ervaring heeft geleerd dat bij doserin
gen lager dan 1 mmol per liter de dauw
laag veel minder of niet aanwezig is. Om
tegemoet te komen aan de bezwaren te
gen de dauwlaag is de geadviseerde dose
ring verlaagd.

Bauwlaag geeft problemen

Minder silicium mogelijk

Een probleem dat zich in de praktijk

Uit proeven die in 1986 op het proefsta
tion zijn gedaan bleek dat het effect op de
produktie van komkommers reeds bij een
dosering van 0,5 tot 1,0 mmol Si per liter

W. VOOGT, Proefstation Naaldwijk
ƒ/. LIT JENS, BLGG Naaldwijk
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Siliciumdoseriixg gaf in een
praktijkproef 4 tot 5%
produktieverhoging.
Een te hoog siliciumgehalte geeft
een dauwlaag op de vruchten, hel
uiterlijk van Jjte vruchten gaat hier
door snel achteruit en de
sorteermachine vervuiltsneller.
Hét doseeradvies is 0,75 mmol/liter
met een streefwaarde in de mat
van 0,6 mmol/liter
Silicium in (bron)water is opneem
baar, zodat het gehalte in het water
van het doseeradvies kan worden
afgetrokken.
Bij het werken met
kalimetasilicaat is een correctie no
dig op de inbreng van kali en loog.

8

4

aanwezig was. Indertijd is gekozen voor
een dosering van 1 mmol per liter, om ze
ker te zijn van een optimaal effect op de
produktie. Een hogere dosering heeft al
leen effect op het Si-gehalte van de plant.
Verlaging heeft bovendien als voordeel
dat de kosten dalen, aangezien het produkt vrij duur is.
Het nieuwe doseringsadvies is 0,75 mmol
per liter. Hier wordt de Si-concentratie
die al in het (bron-)water aanwezig is van
afgetrokken. Daarvan wordt 0,2 mmol Si
per liter niet meegerekend. Bijvoorbeeld:
het water bevat 0,40 mmol Si per liter, de
dosering bedraagt dan 0,75 - (0,4-0,2) =
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 1 - 4 januari 1991

Het doseren van kalimetasilicaat vraagt
aanpassing van het A- en B-schema

concentratie in de mat. Bij de opgegeven
A- en B-bak samenstelling is de inbreng
van kali en loog uit de Si-meststof verre
kend. De vertaling hiervan is voor vaste
meststoffen en de verschillende vloeibare
meststofpakketten verschillend.
Indien water wordt gebruikt waar silici
um van betekenis in voorkomt, moeten de
geadviseerde hoeveelheden worden ge
corrigeerd. Hoe dit moet, is op een aparte
bijlage van het analyseverslag weergege
ven.

Rekenvoorbeeld
Om een en ander duidelijk te maken, het
volgende voorbeeld: Standaard bedraagt
de dosering van Si 0,75 mmol per liter.
Dat is 143 ml kalimetasilicaat (9,1 % Si,
s.g. 1,6 kg per dm3) per m3 verdunde op
lossing. De standaard A- en B-bak sa
menstelling voor vaste meststoffen wordt
als volgt aangepast: 20,2 liter salpeter
zuur (38 %) extra en 15,2 kg kalisalpeter,
minder, per m3100 maal geconcentreerde
oplossing.
Wanneer bij analyse in het wortelmilieu
0,35 mmol Si per liter wordt aangetrof-

I
0,55 mmol Si per liter.

Doseeradvies
De streefwaarde voor silicium in de
steenwolmat is vastgesteld op 0,6 mmol
per liter. Deze streefwaarde is afgeleid uit
de gegevens van proeven. Indien bij de
analyse van een monster uit de steenwol
mat de concentratie lager is dan 0,4 mmol
per liter, dan wordt dit als laag beoor
deeld en volgt op het analyseverslag een
aanpassing voor extra Si-dosering. Bij
een concentratie hoger dan 0,8 adviseert
men deze te verlagen.
Bij de advisering wordt uitgegaan van de
Groenlen + Fruit. / Glasgroenten - nu. 1 - 4 januari 1991

meststof kalimetasilicaat. Deze meststof
bevat naast silicium ook kalium en loog
en hiermee moet bij de samenstelling van
de voedingsoplossing rekening worden
gehouden. Aangezien deze verbinding
vanwege neerslagvorming niet aan de Aof B-oplossing kan worden gevoegd, is een
advies omtrent de dosering wat gecompli
ceerd. Op het analyseverslag wordt ver
meld welke hoeveelheid kalimetasilicaat
moet worden gedoseerd, in ml per m3 ver
dunde voedingsoplossing.
Bij deze hoeveelheid is geen rekening ge
houden met de in het gietwater aanwezi
ge silicium, maar wel met de gevonden Si-

Meeropbrengst
In praktijk
ongeveer 4%

fen, dan wordt dit als laag beoordeeld. Er
volgt een advies om 0,25 mmol Si per liter
extra te doseren. Dit betekent dat 48 ml
kalimetasilicaat extra moet worden gedo
seerd, totaal is dit dan 191 ml. De aanpas
sing van de standaard A- en B-bak moet
dan ook veranderen; totaal 26,9 liter sal
peterzuur extra en 20,2 kg kalisalpeter
minder.
In het voorbeeld wordt bronwater ge
bruikt met 0,3 mmol Si per liter. Hiervan
wordt eerst 0,2 mmol per liter afgetrok
ken, omdat niet alle silicium in rekening
wordt gebracht. Op het advies moet dan
0,1 mmol Si per liter worden afgetrokken.
Dat is 19 ml kalimetasilicaat minder dan
is aangegeven in het advies, dit wordt dus
172 ml. Ook de aanpassingen van salpe
terzuur en kalisalpeter veranderen; sal
peterzuur wordt 2,7 liter minder en kali
salpeter wordt 2,0 kg meer dan in het
advies staat aangegeven. Dat wordt dan
in dit voorbeeld respectievelijk 24,2 liter
en 22,2 kg.
•
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-paprika

Meer fosfaat helpt
neusrot te voorkomen
Fosfaat blijkt de calciumopname te bevorderen,
waardoor de gevoeligheid voor neusrot
vermindert. Zwelscheuren, de tegenhanger van
neusrot, en zilvervlekken spelen in dit verhaal
echter ook een rol.

N

eusrot ontstaat door calciumgebrek.
Proeven met tomaat gaven aan dat
ook bij lage fosfaatconcentraties veel
neusrot ontstond. Vrucht- en bladanaly
ses bevestigden het vermoeden, dat laag
P de Ca-opname verminderde. Vorig jaar
is onderzocht in hoeverre dit verhaal ook
voor paprika opgaat.
In een recirculerend systeem werd
daarom 3,3 en 9,5 mmol per liter als Ca
niveau aangehouden. De K-gehaltes wa
ren respectievelijk 10,8 en 3,2 mmol per
liter. De drie fosfaatdoseringen waren:
0,5 ; 1,0 en 1,5 mmol per liter.
Tijdens de proef daalde het P-gehalte
in de mat bij de laagste dosering. Bij de
middelste en hoogste dosering liep het
juist op. Gemiddeld over de hele proef
waren de P-concentraties in de mat res
pectievelijk 0,2; 2,8 en 5,8 mmol per liter.
Berekend werd dat bij een optimale voor
ziening de P-opname circa 0,7 mmol per
liter was.
Het ras Mazurka werd op 10 oktober
gezaaid en op 22 oktober geruimd. Er
werd rood geoogst.

Voorkomen van neusrot
• Fosfaat bevordert de Ca-opname.
® Een hoger P-niveau voorkomt neus
rot, maar werkt zwelscheuren en
zilvervlekken in de hand.
• Een laag Ca-niveau zorgt voor een
betere stevigheid na tien dagen be
waren.

heid knopen was gemiddeld 0,3 kg per
m2. Hoog Ca gaf meer knopen geoogst
dan laag Ca. P had geen effect.

Afwijkingen
Een groot aantal vruchten werd beoor
deeld op zwelscheuren en neusrot. Som
mige vruchten hadden weinig zwelscheu
ren en slechts een klein vlekje neusrot.
Vruchten die veel zwelscheuren hadden,

Percentage neusrot, op basis van aantal
len vruchten

P (mmol/l)
0,2
2,8
5,8

Ca = 3,3

Ca = 9,5

43
28
27

19
12
16

hadden geen neusrot. Dat gold ook omge
keerd: vruchten met grote neusrot-plekken hadden geen zwelscheuren.
Zwelscheuren en neusrot zijn eikaars
tegengestelde. Zwelscheuren ontstaan
doordat bij een hoge worteldruk de
vrucht sterk opzwelt. Er ontstaan dan
scheurtjes in de vruchtwand.
Neusrot ontstaat juist door een tekort
aan calcium door onder andere een te
lage worteldruk. De hoeveelheid neusrot
was bij laag Ca en laag P aanzienlijk ho
ger dan bij hoog Ca en hoog P {tabel). Het
lage P-niveau gaf meer neusrot dan het
midden- en hoge niveau, maar tussen
deze niveaus was weinig verschil.
Op zilvervlekken had calcium geen be
trouwbaar effect. Fosfaat wel: bij het lage
P-niveau kwamen minder zilvervlekken
voor dan bij de hogere niveaus.

Houdbaarheid
De vruchten waren bij laag Ca iets min
der stevig dan bij hoog Ca. Na tien dagen
bewaring bleek echter het omgekeerde.
Toen waren ze bij laag Ca juist steviger.
Het verschijnsel dat laag Ca - en daar
mee hoog K - een steviger produkt geeft
is bekend. Tien dagen bewaren bij 20°C
en een rv van 80% veroorzaakte een ge
wichtsverlies van 7 tot 11%, afhankelijk
van de behandeling. Fosfaat had geen ef
fect op de stevigheid en de houdbaar
heid.
•
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Prodùktie
De vruchten werden ingedeeld in eerste
soort, tweede soort, vruchten met neus
rot en knopen. Hoog calcium en midden
fosfaat gaf het meeste eerste soort (18,4
kg per m2). De combinatie laag Ca/laag P
gaf daar 31% minder van. Hoog Ca gaf al
tijd een hogere produktie dan laag Ca.
Hoog en midden P gaven nauwelijks ver
schil in produktie, maar het was altijd
hoger dan bij laag P.
Alle behandelingen hadden gemiddeld
1,5 kg tweede soort per m2. De hoeveel-

C. DE KREIJ en A. HUYS
Kees de Kreij is onderzoeker en André Huys is
onderzoekassistent bij het PTG in Naaldwijk
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K - vleestomaat

Plant is niet vies
van chloride
Chloride heeft een negatieve klank bij de teelt van
groentegewassen. Onderzoek bij vleestomaat heeft
aangetoond dat recirculeren met een hoger
chloride-gehalte geen problemen hoeft op te
leveren. Het vermindert zelfs de kans op neusrot
door een betere calcium-opname. Een nadeel is de
grotere gevoeligheid voor goudspikkels.

C

hloride is niet het eerste element waar
we aan denken bij de voeding van de
plant. Chloride staat meer bekend als
bestanddeel van keukenzout (natriumchloride, NaCl). Onder invloed van de zee
en door vervuiling van bijvoorbeeld de
Franse kalimijnen zit er meer dan ge
noeg in ons gietwater. Toch is dit element
belangrijk. Voor bepaalde processen in de
fotosynthese is het zelfs onmisbaar. We
praten dan echter over hoeveelheden op
spoorelementniveau.
In de literatuur wordt tevens een aan
tal andere positieve effecten van Cl ge
noemd zoals de vergemakkelijking van
de opname van andere voedingselemen
ten. Iets dergelijks is drie jaar geleden
ook in een proef vastgesteld. Toen bleken
tomaten meer calcium op de nemen als ze
extra chloride kregen toegediend. Extra
Cl zou dus wellicht kunnen helpen om
neusrot te voorkomen.
Verder is voor de teelt met recirculatie
belangrijk te weten hoe hoog het Cl-gehalte mag oplopen voordat schade op
treedt. Met andere woorden de vraag is of
Cl de anionen gedeeltelijk kan vervan
gen. In 1992 onderzocht het proefstation
in Naaldwijk het effect van verschillende
NO^Cl-verhoudingen om op deze vragen
een antwoord te vinden.

Stikstofgebrek
Tot 18 mmol Cl per liter en minimaal
2 mmol N03 per liter blijkt de produktie
in de stookteelt niet te verschillen (tabel
1). Bij de behandelingen met extreem
laag N03 is de produktie wel lager, vooral
met een 60% N03-dosering. Bij de herfst-

W. VOOGT
Wim Voogt is onderzoeker bij het PTG in
Naaldwijk
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Effecten van chloride
Chloride verhoogt de opname van
calcium

Lont ih.n ktiniM n m il ihlntid' w r
diagen dan werd aangenomen
De bovengrens van 8 mmol Cl kan
7onder problemen naar 10 mmol
Boven de 10 mmol komen te veel
„oiiriipikki Jsmjoi • li Jtitipl di lumd
baarheid terug
In het voedingswater moet mmiIII ï il I) 2 ' i l o t O I mmol ( I / U l i n
Cl kan in de voim van calcium- of
als kahumchloride worden toege
voegd
teelt zijn er in het geheel geen produktieverschillen.
Bij de stookteelt was duidelijk stik
stofgebrek zichtbaar bij de behandelin
gen met extreem weinig N03. De groei
werd minder en de planten vergeelden.
Later werd ook de zetting en de vruchtvorm slechter. In de herfstteelt was bij
behandeling 6 de gewaskleur ook wat

I

De planten trokken zich
weinig aan van de
N-behandelingen

lichter. Bij de overige behandelingen kon
op het oog geen verschil worden vastge
steld in gewaskleur of gewasontwikke
ling.

Kwaliteit
Bij de stookteelt trad geen neusrot van
betekenis op. De herfstteelt daarentegen
had bij de eerste drie trossen flink last

van neusrot. Bij een hoger Cl werden de
neusrotproblemen echter kleiner. Goud
spikkels daarentegen kwamen juist meer
voor bij stijgend Cl. Afname van neusrot
en toename van goudspikkels bij meer Cl
duidt op een effect op de Ca-opname.
Behalve op neusrot en goudspikkels
zijn de vruchten op een aantal andere
kwaliteitskenmerken beoordeeld. Er
werden verder geen verschillen in glans,
vruchtvorm of kleur waargenomen, afge
zien van de vruchten van de extreem lage
N03-behandelingen.
Uit de testen op bewaarkwaliteit (ta
bel 2) blijkt dat door toenemend Cl de
houdbaarheid met enkele dagen kan af
nemen. Enkele keren zijn vruchten ge
analyseerd op het gehalte aan suiker,
zuur en EC van het vruchtesap. De extre
me behandelingen uitgezonderd, bleken
de verschillen tussen de behandelingen
minimaal.

Voedingsopname
Van beide teelten is de opname van de
verschillende elementen berekend (tabel
2). Opmerkelijk is dat bij de uiteenlopen
de N03-behandelingen de uiteindelijke
N-opname niet sterk verschilt. Blijkbaar
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 48 - 27 november 1992
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Tabel 1. Resultaten van de NO3/CI proef bij tomaat ten aanzien van produktie en vruchtkwali
teit, bij de stook- en de herfstteelt.
Behan
deling

Streefwaarden
mmol per liter
Cl
NO3

Stookteelt
17
1
12
2
3
7
4
2
18*
5
18*
6
Herfstteelt
1
17
2
7
3
5
4
3,5
5
2
6
18*

Produktie Vruchtgew. Neusrot
kg per m2
g
gew. %

3
8
13
18
23,8
15,7

26,3
26,1
26,6
25,2
186
151

192
194
200
190

0,3

0,5
0,5
0,3
0,4
2,4
2,0

3
13
15
16,5
18
8,9

8,9
9,1
9,3
9,5
8,6.
210

215
219
212
223
212
0,5

8,6
5,5
3,6
4,4
1,8
2,5

0,1

Goudspikkels
gew. %

Houdbaarheid
index (0-3) dagen

1,5
1,7
2,0
2,3
12,3
11,2

14,4
13,6
13,9
11,4

1,8
2,2
2,3
2,4
2,8
16,9

19,4
17,6
17,8
17,1
16,3

* NO3 dosering respectievelijk 80 en 60% van de dosering bij behandeling 4 (stookteelt) en 80% van behandeling 5
bij de herfstteelt

Tabel 2. Opnameconcentraties van N, K,Ca en Cl en gehaltes aan N, Ca Cl in het blad en Ca in
de vrucht bij de stookteelt
Behan
deling

Opname
mmol per liter
NO3
6,8
6,6
6,0
6,1
4,8
3,5

1
2
3
4
5
6

K
4,5
4,6
4,4
4,7
4,5
4,4

Ca
1,5
1,6
1,7
2,0
2,1
2,0

Gewasgehalten mmol per kg droge stof
vrucht
blad
Cl
0,2
0,8
1,4
2,0
3,3
4,4

N
2690
2740
2650
2350
2320
1570

Ca
490
470
480
570
580
630

Cl
163
265
436
591
640
816

Ca
31
33
32
36
40
36

Extreme concentraties

Neusrot is te beperken door een hogere Cl-concentratie aan te houden

is de tomatenplant goed in staat om bij
lage N03-concentraties bij de wortel toch
voldoende op te nemen. De Cl-concentratie vertoont een sterker verband met de
concentraties in het wortelmilieu.
Opmerkelijk is verder dat de Ca-opname inderdaad toeneemt bij meer Cl in het
wortelmilieu. In de proef zijn regelmatig
gewasmonsters genomen en geanaly
seerd. Ook daar blijkt dat de N-gehaltes
veel minder verschillen dan de concen
traties bij de wortel. Ook neemt de Caopname duidelijk toe bij meer Cl en min
der NO3.

Niet altijd negatief
Het element Cl moet in de tomatenteelt
dus niet alleen negatief worden bena
derd. Tot vrij hoge concentraties heeft
het geen gevolgen voor de produktie. Het
werkt zelfs positief op de Ca-opname en
kan zo helpen het neusrotprobleem te
verminderen. Echter ook deze medaille
heeft een keerzijde. Bij meer Cl hebben
de vruchten meer last van goudspikkels
en loopt de houdbaarheid terug.
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 48 - 27 november 1992

De proef met vleestomaten (Switch)
werd gedaan in een stookteelt en een
herfstteelt. De teelt vond plaats in
steenwol met recirculatie. De concen
traties NO3 en Cl in het wortelmilieu
(tabel 1) liepen daarbij sterk uiteen. De
concentraties voor de overige voedings
elementen waren normaal en bij alle
behandelingen gelijk.
De NO3 en Cl werd zo toegediend dat de
streefwaarden bij de wekelijkse analy

De opzet van de proef was er niet op
gericht om vast te stellen of en in welke
mate Cl werkelijk nodig is voor de to
maat. Duidelijk is echter wel dat sterke
uitputting aan Cl optreedt in het wortel
milieu. Ook recirculerende bedrijven la
ten dit geluid herhaaldelijk horen.

Advies
De grenswaarde voor het element Cl - nu
8 mmol per liter - kan klaarblijkelijk ver
hoogd worden. Vanwege eventuele pro
blemen met kwaliteit (goudspikkels en
houdbaarheid) zal echter een boven
grens moeten gelden. Waarschijnlijk is
10 mmol geen probleem. In uitzonderlij
ke situaties zou het zelfs nog hoger op
mogen lopen.

ses werd gehaald. Bij behandeling 1
werd in het geheel geen Cl toegediend.
In de stookteelt was de stikstofdosering
bij de behandelingen 5 en 6 respectieve
lijk 80 en 60% van behandeling 4.
Er is gewerkt met vloeibare meststoffen
en bassinwater met in totaal gemiddeld
0,3 mmol Cl. Bij de herfstteelt werden
de behandelingen aangepast op grond
van de resultaten in de stookteelt.

Daarnaast is het zinvol een bepaald
minimaal Cl-niveau in het wortelmilieu
aan te houden, om de Ca-opname enigs
zins te stimuleren. Uit het onderzoek
blijkt dat 0,25 - 0,5 mmol Cl per liter vol
doende is om dit niveau te bereiken. Dit
is niet standaard in het schema in te bou
wen omdat de Cl-concentraties in gietwater en meststoffen nogal variëren. Voor
gesteld wordt om deze wijzigingen in de
adviesbasis voor de bemesting bij tomaat
op te nemen.
Cl kan zowel als calciumchloride of als
kaliumchloride worden gegeven. Beide
zijn in vloeibare en in vaste vorm ver
krijgbaar. De voorkeur gaat uit naar de
vloeibare vorm omdat deze minder natri
um bevat.
•
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Recirculatieschema
benadert opname goed
Voor komkommers is een recirculatieschema
vastgesteld, gebaseerd op ervaringen met een
recirculatiesysteem op het proefstation in
Naaldwijk. De bruikbaarheid van deze
voedingsoplossing is nu in de praktijk getoetst.

V

oor teelten in recirculatiesystemen
zijn aangepaste voedingsoplossingen
nodig. Deze recepten moeten rekening
houden met de gemiddelde opname van
de plant, omdat anders vroeg of laat ster
ke uitputting of ophoping van elementen
optreedt.
Het recirculatieschema voor komkom
mers dat door het PTG is ontwikkeld, is
dit jaar op twee bedrijven uitgeprobeerd.
Het verloop van de analysecijfers en het
gebruik aan voedingsoplossing werd in
tensief gevolgd. Verder zijn er gegevens
beschikbaar van twee komkommerteel
ten in een gesloten systeem op het PTG
uit het recente verleden. Met behulp van
deze gegevens kan een beeld verkregen
worden van de toepasbaarheid van het
recirculatieschema.
Helaas is op beide praktijkbedrijven
slechts in een beperkte periode werkelijk
gerecirculeerd. Daarom zijn alleen de ge
gevens bruikbaar van de eerste teelten.
De concentraties in het wortelmilieu
maakten het soms nodig om tijdens de
teelt aanpassingen te maken op het sche
ma. In tabel 1 staat de gemiddeld toege
diende voedingsoplossing op beide bedrij
ven en van de twee teelten op het PTG.
Tabel 2 geeft de gemiddelde analysecij
fers in de mat. Om een goede vergelijking
mogelijk te maken zijn de concentraties
van'de voedingsoplossingen omgerekend
naar een EC van 1,5 mS per cm en die
van de analyses van de mat naar 3,0 mS.

Weinig verschillen
In alle vier de teelten zijn ongeveer de
zelfde verhoudingen toegediend en zijn
W. VOOGT en C. BLOEMHARD
Wim Voogt en Chantal Bloemhard zijn onder
zoekers bij het PTG in Naaldwijk
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Praktijkervaringen
• Het recirculatieschema voldoet
goed als basisschema.
• In de praktijk wordt gemiddeld
meer fosfaat gegeven, maar dit is
waarschijnlijk niet nodig.
• In het begin moet het stärtschema
met extra calcium en minder kali
um gegeven wórden.
• Mogelijk is in die periode ook extra
fosfaat nodig.
voor de meeste elementen de streefcijfers
goed benaderd. De toegediende kaliumen calciumconcentraties lopen nog het
meest uiteen, vooral tussen bedrijf 1 en
2.

De concentraties in de mat verschillen
nauwelijks van elkaar en komen goed
overeen met de streefwaarden. Dat er bij

bedrijf 1 meer calcium en minder kalium
is toegediend dan op bedrijf 2 duidt er
dan op dat er op bedrijf 1 meer calcium is
opgenomen. Aangezien de calciumopname sterk afhangt van de verdamping,
zijn de verschillen mogelijk veroorzaakt
door verschillen in kasklimaat.
Verder blijkt dat op de praktijkbedrij
ven meer fosfaat is toegediend in verge
lijking met de standaard en met de teel
ten op het PTG. De fosfaatconcentraties
in de mat zijn hier ook aanzienlijk hoger
dan de streefwaarden. De aanpassingen
die voor fosfaat gedaan zijn, zijn dus niet
nodig geweest.
Uit de praktijk komen regelmatig op
merkingen dat de fosfaatconcentratie in
het recirculatieschema onvoldoende zou
zijn. Uit dit onderzoek is dat nog niet dui
delijk gebleken, maar in het vervolgon
derzoek zal nog intensief naar fosfaat ge
keken worden.
Aanpassen aan teeltstadium
Behalve wat de plant gemiddeld opneemt
is uiteraard ook van belang of er fasen in
de teelt zijn waarin de behoefte aan be
paalde elementen groter of kleiner is.
In een komkommergewas is het zo dat
van kalium 68% van de totale opname in
De startschema's schrijven de eerste vier weken
van de teelt extra calcium en minder kalium voor
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 46 - 13 november 1992
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Van de totale opname aan kalium gaat 68% naar
de vruchten. Bij calcium is dat slechts 13%. In pe
rioden van zware plantbelasting heeft het gewas
dan ook meer kalium nodig dan calcium
Verloop kalium- en calcium-opname bij komkommer

Fosfaat
Produktie kg/m2

de vruchten terechtkomt. Van calcium is
dit slechts 13%, terwijl van fosfaat ook
weer relatief een groter aandeel in de
vruchten komt dan in de vegetatieve de
len.
Hieruit zou kunnen worden afgeleid
dat er in perioden van zware plantbelas
ting een sterke kaliumopname en een ge
ringe calciumbehoefte is. Hierdoor zal
uitputting van kalium optreden, terwijl
calcium zal kunnen ophopen. In de fi
guur is het verloop van de kalium-, de
calcium- en de fosfaatopname weergeven
van een van de teelten op het PTG. Het
blijkt dat de opname van deze elementen
niet parallel verloopt.
De calciumopname is vooral in het be
gin van de teelt hoog, terwijl kalium in de
tweede helft juist veel meer wordt opge
nomen. De fosfaatopname is vooral in het
begin van de teelt hoog.
Vergelijken we het opnamepatroon
met het verloop van de oogst dan lijkt het
verband niet zo heel sterk te zijn. Wel is
te zien dat na de oogst van de stamvruchten, rond week 10, er een piekje in de cal
ciumopname is. Verder neemt bij de stij
gende produktie vanaf week 14 de
kaliumopname sterk toe.
Hieruit kan worden opgemaakt dat de
behoefte aan calcium vooral in het begin
van de teelt hoog is en dat later vooral
kalium nodig is. Bij de bemestingadvie
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 46 -13 november 1992

zen wordt hiermee al rekening gehouden
door het hanteren van startschema's. Die
schrijven de eerste vier weken van de
teelt extra calcium en minder kalium
voor.
Uit de figuur blijkt ook dat in de eerste
vier weken van de teelt de fosfaatbehoef-

te groot is. Het is daarom niet ondenk
baar dat in deze periode ook extra fosfaat
gegeven zal moeten worden.
In hoeverre bij het recirculatieschema
verder nog teeltaanpassingen nodig zijn,is nu moeilijk te zeggen. De praktijkgegevens zijn wat dit betreft nog onvoldoende.
Het volgende teeltseizoen zullen in de
praktijk opnieuw enkele bedrijven ge
volgd worden.
•

Tabel 1. Gemiddeld toegediende voedingsoplossingen bij vier komkommerteelten, vergeleken
met de standaardvoedingsoplossing voor komkommer in recirculatie
Standaard

nh4
k
Ca
Mg

no3

S04

h2po4

1,0
6,5
2,75
1,0
12,0
1,0
1,0

Bedrijf 1

Bedrijf 2

PTG teelt 1

PTG teelt 2

0,8
5,9
3,1
1,1
11,7
0,9
1,4

1,0
7,8
2,4
0,9
12,2
0,7

0,3
7,1
2,9
0,9
11,4
1,3
1,0

0,3
6,5
3,2
0,9
11,5
1,3
0,9

1,5

Tabel 2. Gemiddelde analyseresultaten in het wortelmilieu bij vier komkommerteelten, verge
leken met de streefcijfers

EC*

ph
k

Ca
Mg

no3

S04
P
Na*
CI*

Streefwaarden

Bedrijf 1

Bedrijf 2

3,0
5,5
8,0
6,5
3,0
18,0
3,5
0,9

3,4
6,6
8,9
6,2
2,9
17,2
3,0
1,1
'3,3
1,7

2,8
6,1
8,5
6,4
2,6
18,2
3,4
1,9
3,8
1,7

PTG teelt 1
3,1
5,9
6,9
7,3
3,3
16,8
4,8
0,5
3,5
1,0

PTG teelt 2
3,2
5,6
6,4
7,6
3,2
17,6
4,0
0,7
2,8
1,4

' Cijfers niet gecorrigeerd op de gemiddelde EC
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Voeding vooral op tijd
aanpassen aan opname
Bij het gebruik van recirculatiesystemen bepaalt
de samenstelling van het drainwater voor een deel
de basis van de voedingsoplossing die bij de plant
terechtkomt. Het is hierbij zaak deze oplossing op
tijd op de behoefte van de plant af te stemmen,
anders kunnen tekorten en/of ophopingen van
elementen ontstaan.

D

e voedingsoplossing moet goed op de
opname van de plant zijn afgestemd,
want alles wat in het systeem terecht
komt en niet wordt opgenomen hoopt
zich op. Aan de andere kant leidt een te
lage toediening makkelijk tot uitputting
van een bepaald element.
De voeding zou al moeten worden aan
gepast aan het veranderende opnamepa
troon van de plant nog voordat dit uit de
analysecijfers van het drainwater blijkt.
Voorkomen is ook hier beter dan genezen.
Wanneer eenmaal tekorten aan ele
menten en/of ophopingen van elementen
zijn ontstaan, zijn namelijk grote aan
passingen nodig om de gewenste streef
cijfers in het wortelmilieu weer te berei
ken.

Toetsing doseerschema
Voor recirculatie bij tomaat is vorig jaar
een doseerschema geïntroduceerd om te
voorkomen dat het kaliumgehalte sterk
daalt en calcium en magnesium zich op
hopen in een periode van zware plantbelasting. Het schema (tabel 1) bestaat uit
een aantal aanpassingen op het bestaan
de recirculatieschema die zijn gekoppeld
aan de ontwikkeling van de bloei van de
trossen.
Bij het testen van het doseerschema in
de praktijk kwam naar voren dat de aan
passing van het kaliumgehalte mogelijk
niet toereikend was. Verder leek een ster
ke opname van fosfaat plaats te vinden
wanneer de plantbelasting het zwaarst

C. BLOEMHARD EN W.VOOGT
Chantal Bloemhard en Wim Voogt zijn onder
zoekers bij de afdeling Plantevoeding en Wor
telmedia van het PTG in Naaldwijk
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Doseerschema aanpassen
• Ophoping en/of uitputting van elementen is te voorkomen door het
doseerschema op d aan te passen.
• Praktijkervaringen met het doseer
schema geven aan dat langer extra
kâlium nodig is<„
\ \
,
• Het is nog niet duidelijk öf voor
fosfaat ook aanpassing van het do
seerschema nodig is.
was. Verder kan worden gesteld dat van
nitraat vrij veel en van sulfaat minder
werd teruggevonden in het wortelmilieu.
De dosering van nitraat zou daarom om
laag kunnen en die van sulfaat zou iets
naar boven moeten worden bijgesteld.

Constante cijfers
Dit jaar is het doseerschema verder ge
toetst. Op vijf bedrijven zijn gegevens
verzameld van januari tot eind juni.
Voor alle bedrijven kon in ieder geval
het verloop van de toegediende voedings
elementen in de tijd worden uitgezet.
Waar niet duidelijk was hoeveel mest
stoffen exact waren toegediend, was wel
het moment van aanpassen en de grootte
van de aanpassing bekend.
Vervolgens is het verloop van de toege
diende voedingselementen in de tijd te
genover het doseerschema geplaatst.
Het verloop van de analysecijfers uit
het wortelmilieu toont of de aanpassin
gen op het meststoffenrecept voldoende
effect hadden om de gewenste streefcij
fers in de mat te realiseren. Van twee be
drijven zijn de resultaten weergegeven.
De figuren tonen het verloop van de
toegediende kalium en het verloop van de

concentratie in de mat bij bedrijf 1 en 2.
In beide figuren is het doseerschema voor
kalium weergegeven.
Op bedrijf 1 is op het tijdstip van de
grootste kaliumopname inderdaad de
toediening van dit element verhoogd.
Deze aanpassing was groter dan de extra
3,5 mmol per liter die volgens het doseer
schema had moeten worden toegediend
tussen de bloei van de vijfde en de bloei
van de tiende tros. Daartegenover staat
dat de gift niet is verhoogd bij de twee
trosnummers daarvoor. De toediening
was in die periode zelfs laag.
De aanpassing moest voorkomen dat
Figuur 1.Het verloop van de toegediende kalium en
de concentratie in de mat en het K-doseerschema bij
bedrijf 1
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plantbelasting; soms daalde het verderop
in de teelt aanzienlijk.
Gemiddelde toediening

Hét op tijd aanpassen van het recirculatiewater
gééft een gelijkmatiger voedingsniveau in het
Mrortelmilieu

Ben sterke daling van het kaliumgehalte
in het wortelmilieu plaatsvond. Bij be
drijf 1 steeg de concentratie in het wortelmilieu iets.
Op bedrijf 2 vond de aanpassing van
kalium pas plaats nadat de analysecij
fers in het wortelmilieu afnamen. Later
hónden grote aanpassingen plaats. Bo
vendien was de hoeveelheid kalium in de
iaat op een gegeven moment erg laag.
Bedrijf 1 heeft met het op tijd aanpas
sen van de kaliumgift de cijfers in het
wortelmilieu beter constant gehouden.

Kalium na bloei twaalfde tros
Vermindering van de kaliumgift na de
)loei van de twaalfde tros leidde op de
tieeste bedrijven tot een plotselinge daróg van het kaliumgehalte in het wortelÖilieu. Mogelijk is het noodzakelijk de
lanpassing vanaf de twaalfde tros langer
lan te houden.
Voor calcium en magnesium was de
lanpassing tegenovergesteld aan de kalitmaanpassing. Het verloop van deze elenenten vertoonde dan ook het tegenover
stelde beeld. Te laat aanpassen van de
tift leidde tot ophoping in het wortelmiieu.
De concentratie aan fosfaat in de mat
chommelde op alle bedrijven sterk. Op
'en paar bedrijven daalde het fosfaatgelalte in de mat fors tijdens de zwaarste
'«enten + Fruit / Glasgroenten - no. 45 - 6 november 1992

Jabel 1,DoseersohetTia van kalium»
calcium en magnesium, afhankelijk van
hëttëelt^tadium
>

' 'n
Aanpassing in mmdt/l
Voor de bedrijven waarbij het totale
meststoffenverbruik bekend was, is de
Ca
Mg
T^elt?|adigrp
K
-••vo %
gemiddelde toediening van de elementen
-1,2 +0,3 +0,3
berekend. De toediening van fosfaat en
Vanaf b(qei
1etot3e trös
sulfaat varieerde op de bedrijven. De ove
geen aanpassing,
Vanaf bloei
rige elementen komen goed overeen. Des
3& tot 5ë tros
+1,0 -0,25 -0,25
ondanks verschillen de gemiddelde anaVap^f bloei
lysecijfers {tabel 2). Bedrijf 3 heeft een
5e tot 10$ tros
+3,5 -1,55 -0,5
even grote calciumgift als bedrijf 1 en 4,
Vanaf bloei
maar vindt hiervan minder terug in het
1Qe,tqt12e tros
+1,0 ' -0*25 -0,25'
Na bfóëi 12é tros
geen aanpassing
wortelmilieu. Bedrijf 4, waar even veel
kalium is toegediend als op
bedrijf 3, komt gemiddeld 1 Figuur 2. Het verloop van de toegediende kalium en de concen
mmol per liter lager uit in de tratie in de mat en het K-doseerschema bij bedrijf 2
mat. Evenals vorig jaar werd
veel N03 teruggevonden. Ge
middeld lagen de cijfers meer
dan 4 mmol per liter boven
de streefcijfers. Daarentegen
lagen de streefcijfers bij de
bedrijven die ongeveer de
standaardhoeveelheid
S04
hadden toegediend 1 mmol
per liter lager.
De gegevens over dit jaar
bevestigen de eerder gevon
Concentratie kalium In de mat
den resultaten. De grootste
Doseerschema voor kalium
opname van kalium, vindt
Toegediende kalium
plaats tussen de bloei van de
Dagnummer
vijfde en de tiende tros. De
kaliumaanpassing is op dat
moment meestal groter dan
de aanpassing van 3,5 mmol
per liter extra kalium die nu wordt gege
ven. Aan de andere kant is in de periode
Gezien het ongunstige effect van hoge nidaarvoor vaak minder kalium gegeven.
traatcijfers op het ontstaan van neusrot
kan de standaardtoediening van nitraat
Na de bloei van de twaalfde tros lijkt de
omlaag. Hierbij kan de toediening van
behoefte aan kalium nog steeds groot te
sulfaat omhoog, zodat daarmee de ge
zijn. Het is daarom nodig de aanpassing
wenste streefcijfers worden gehaald.
van 1 mmol per liter extra kalium langer
Eventueel kan chloride zelfs een deel
aan te houden. Te laat aanpassen van de
van de nitraattoediening vervangen. Bin
toegediende meststoffen leidt tot uitput
nenkort verschijnt een artikel over het
ting van kalium en ophoping van calcium
onderzoek dat hiernaar wordt uitge
en magnesium.
voerd.
Veel nitraat
De opname van fosfaat varieerde zo
sterk dat het nu niet mogelijk is het tijd
Met de huidige toediening aan nitraat
zijn de cijfers in het wortelmilieu te hoog. stip van aanpassingen aan te geven. •
Tabel 2. De gemiddeld toegediende voedingsoplossing omgerekend naar een EC van 1,5 mS
per cm en de gemiddelde analysecijfers omgerekend naar een EC van 2,8 mS per cm
(in mmol per liter) op drie praktijkbedrijven (B1, B3 en B4)
Analysecijfers

Voedingsoplossing

nh4
K
Ca
Mg

no3
s04
h2po4

B1

B3

B4

B1

0,29
7,3
2,8
1,1
11,1
1,6
1,32

0,56
7,6
2,7
1,0
11,8
1,16
1,38

0,55
7,6
2,7
1,0
11,2
1,35
1,60

0,18
6,7
8,1
3,6
21,2

4,0

1,12

*

B3

B4

0,01
7,2
6,4
3,6
22,2
1,9
0,85

0
6,2
7,8
3,6
21,5
3,2
1,5
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Zacht maar lekker
door keukenzout
Door de EC te verhogen is de houdbaarheid bij
tomaten te verlengen. Verrassend is dat zulke
kwalitatief goede vruchten juist zacht zijn bij de
oogst. Het PTG onderzocht welke effecten
verschillende zoutsoorten hebben.

V

ruchten die bij hoge EC geteeld zijn,
danken hun lange houdbaarheid aan
een stevige schil en een dikke waslaag.
Uit eerder onderzoek bleek dat er onder
scheid is tussen de stevigheid van de
vrucht in zijn geheel en de taaiheid van
alleen de schil. Deze twee factoren leve
ren - afhankelijk van ras en teeltmetho
de - een verschillende bijdrage aan de
stevigheid bij de oogst en na bewaring.

Invloed zoutsoort
De algehele kwaliteitsverbetering bij
een hoge EC gaat samen met een lagere
opbrengst. Uit vroegere onderzoeken is
berekend dat deze vermindering zo'n 5%
bedraagt per punt EC-verhoging. Een
gedeelte van deze reductie wordt veroor-

Bij de hoge EC trad
in de proef lelfs
minder neusrot op

I

zaakt doordat meer neusrot optrad. En
gels onderzoek gaf aan dat deze reductie
beperkt blijft als de EC niet met alle
voedingszouten, maar alleen met natri
um wordt verhoogd.
De effecten van het zoutsoort op de
produktie, neusrot, stevigheid en smaak
zijn in 1992 op het proefstation onder
zocht. De proef werd uitgevoerd met
ronde tomaten van het ras Pronto. Er
werd geteeld in steenwol met recircula
tie en aan de hoge draad. Op 23 decem
ber startte de teelt; de EC-behandeling
begon op 3 februari. Op 25 februari wa
ren de EC's op proefniveau.
De EC-verhoging tot 6 en 9 mS per cm
werd op verschillende wijze bewerkstelW. VERKEHRE, C. DE KREIJ en
J. JANSE
Wouter Verkerke, Kees de Kreij en Jan Janse
zijn onderzoekers bij het PTG in Naaldwijk
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Eèn snufje zout
Tot 6 mS per cm geeft een EG-verhoging minder oogstreductie dan
verwacht.
Bij een hoge EC waren de vruchten
zachter, maar langer houdbaar.
De vruchten van een hoge EG zijn
zoeter en aromatischer- De taaiere
schil doet deze betere smaak deels
teniet.
De vruchten van een hoge EG zijn
waarschijnlijk zachter omdat ze
minder water bevatten.
ligd. Of alle voedingselementen werden
verhoogd, of natrium en een evenredige
verhoging van alle voedingsanionen, of
alleen natriumchloride.
Reductie valt mee
In het traject van EC 3 tot EC 6 bedroeg
de opbrengstreductie ongeveer 1% per
verhoging van 1 mS per cm. In het tra
ject van EC 6 naar EC 9 was dat onge
veer 6%. De reductie in het traject tot
EC 6 is dus minder groot dan verwacht
op grond van vroegere gegevens.

Telers verwachtten dat een hogere
EC problemen op zou leveren met neus
rot en zwarte zaden. In de proef trad
echter zeer weinig neusrot op. Bij de
hoge EC trad zelfs iets minder neusrot
op! Opmerkelijk was dat totaal geen
vruchten met zwarte zaden zijn aange
troffen. Het transport van calcium naar
de vrucht is niet alleen afhankelijk van
EC, maar ook van kasklimaat. Kenne
lijk geeft een hoge EC geen gevaar voor
neusrot zolang het klimaat goed is.
Bij verhoging van de EC met natrium

Effect van EC-verhoging met verschillende zoutsoorten op stevigheid, taaiheid, houdbaarheid
en smaak
Stevigheid vruchten
mm compressie
bij de oogst
EC 3
EC 6
EC 9
EC 9 Na
EC 6
EC 6 Na
EC 6 NaCI

0,45
0,50
0,54
0,56
0,50
0,52
0,54

Taaiheid schil
mJ

Houdbaarheid
dagen

Aangenaamheid
score panel

43
46
49
52
46
46
47

28,5
33.1
34.2
34,1
33,1
34,1
31,4

53
56
59
63
56
60
62

na bewaring
1,49
1,40
1,25
1,34
1,40
1,38
1,51

Een hoger getal betekent een respectievelijk een zachtere vrucht, een taaiere schil, een betere houdbaarheid en een
lekkerder vrucht
—
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Een hoge EC hoeft geen neusrot te geven, als het
klimaat maar goed is

druk in de vruchten onderzocht. De turgordruk is de druk die de levende celin
houd van binnenuit op de celwanden
uitoefent. De stevigheid van veel plant
aardige weefsels wordt voor een groot
deel hierdoor bepaald. De turgordruk
blijkt iets lager te zijn bij hogere EC.
Niet duidelijk is of deze geringe ver
schillen de gevonden verschillen in ste
vigheid kunnen verklaren.
De stevigheid bij de oogst wordt ook
bepaald door het watergehalte van de
vrucht en de celwanden. Vruchten ge
teeld bij een hoge EC hebben een hoog
percentage droge stof en dus een laag
watergehalte. Water is niet samendruk
baar, terwijl stoffen als cellulose dit wel
zijn. Het lage watergehalte zou dus kun
nen verklaren dat vruchten van een
hoge EC relatief zacht zijn. Dit staat los
van de stevigheid na bewaring: hierbij
spelen de eigenschappen van de schil
waarschijnlijk een grotere rol.
In het komende teeltseizoen zullen,
meer kwantitatieve gegevens over de
celgrootte en de dikte van de celwanden
worden verzameld. Ook de effecten van
zoutsoort op smaak en houdbaarheid
zullen verder worden onderzocht.
S
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Plant verdampt door
vochtverschil
Verdamping is noodzakelijk voor koeling van
bladeren en voor transport van water en
voedingsstoffen. Maar hoe komt die verdamping
tot stand en welke factoren hebben er invloed op?
Die kennis kan de teler van nut zijn bij het
beïnvloeden van de verdamping.

A

ls een plant verdampt geeft hij water
damp af aan de omgevingslucht. Dit
gebeurt via de huidmondjes van het blad.
In de huidmondjes is de lucht altijd verza
digd met waterdamp. De omgevingslucht
is altijd droger is dan de lucht in deze hol
tes. Door het concentratieverschil zal wa
terdamp naar buiten treden. Hoe verder
de huidmondjes open staan, hoe sneller
dat gaat. Dat komt doordat de weerstand
lager is.
Weerstanden
De verdamping verandert als het verschil
tussen het vochtgehalte in het blad en de
kaslucht verandert, maar ook als de
weerstand verandert. Deze weerstand
wordt gevormd door de inwendige weer
stand - de huidmondjes - en de uitwendi
ge weerstand. De uitwendige weerstand
is afhankelijk van de bladgrootte en de
luchtsnelheid langs het blad. Deze is
meestal vrijwel constant.
De inwendige weerstand, of huidmondjesweerstand, kan sterk variëren.
Zijn de huidmondjes bijna geheel gesloten
dan is de totale weerstand groot, en de
verdamping dus klein. Als de huidmond
jes wijd open staan is de weerstand daar
entegen klein.
Allerlei factoren beïnvloeden de ope
ning van huidmondjes. In volgorde van
belangrijkheid zijn dat licht, vochtver
schil, C02, (blad)temperatuur en beschik
baarheid van water. Licht is verreweg het
belangrijkst. Bij meer licht staan de huid
mondjes verder open. In de tweede plaats
is het vochtverschil van belang. Bij een
groot vochtverschil of watertekort sluiten
de huidmondjes zich, om de plant als het
ware te beschermen tegen uitdrogen.
Koeling
Een belangrijk effect van verdamping is
koeling van het bladoppervlak. Het ver
dampen van water, dat gebeurt in de
huidmondjesholte, vergt energie. Dit

PTG NAALDWIJK

Stimulerende factoren
• Groot vochtverschil tussen kas
lucht. en lucht in de huidmóndjes
stimuleert de plantverdamping.
• Luchtvochtigheid en gewasverdam
ping beïnvloeden elkaar onderling.
• Zonnestraling stimuleert de ver
damping door een groter vochtver
schil en een grotere huidmondjesopening.
• Meer stoken vergroot alleen het
vochtverschil blad-lucht.
• Worteldruk voorziet niet-verdampende plantedelen van water en
voeding.
wordt onttrokken aan de cellen rondom
de huidmondjesholte en die onttrekken
het weer aan de buurcellen. Daardoor is
bij zonneschijn een verdampend blad
aanmerkelijk koeler dan een blad dat niet
kan verdampen.
Koeling van het gewas zorgt ook voor
koeling van de kaslucht. Hierdoor is op
een zonnige zomerdag een kas met gewas
merkbaar koeler dan een lege kas.
Vochtverschil drijvende kracht
De verdamping wordt veroorzaakt door
het verschil tussen het vochtgehalte in
het blad en het vochtgehalte van de lucht.

Worteldruk speelt alleen
een rol bij zeer weinig
verdamping

I

Dit verschil wordt 'vochtverschil bladlucht' genoemd. Dit is dus niet hetzelfde
als het vochtdeficit van de lucht.
Het vochtverschil en het vochtdeficit
zijn alleen aan elkaar gelijk als het blad
even warm is als de kaslucht. Bij bladeren
in de schaduw is dit vaak wel het geval.
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Plantedelen in de zon kunnen wel 1Q°C
warmer zijn dan delen in de schaduw.
Bladeren in de zon zijn dus veel war
mer en daardoor is het vochtgehalte in
het blad veel hoger. Dat maak het vocht
verschil blad-lucht ook groter. Deze bla
deren verdampen daarom meer dan bla
deren in de schaduw, ondanks het feit dat
het vochtdeficit van de omringende kas
lucht gelijk is. Niet het vochtdeficit van
de kaslucht is dus de drijvende kracht
voor de gewasverdamping maar het
vochtverschil tussen blad en lucht.
Effect luchtvochtigheid
De invloed van de luchtvochtigheid op de
verdamping lijkt vrij eenvoudig. Water
damp stroomt makkelijker uit de huidmondjesholtes als de kaslucht droger is.
Hét vochtverschil blad-lucht is dan im
mers groter.
In werkelijkheid is de invloed van
luchtvochtigheid op de verdamping inge
wikkelder. De gewasverdamping heeft
namelijk ook invloed op de luchtvochtig
heid van de kaslucht, op de bladtemperatuur en hiermee indirect ook op de huidmondjesopening. Dit is een soort vicieuze
Groenten + Fruit/Glasgroenten - no. 14 - f) april 1993

Bij de verdamping spelen een groot aantal factoren een rol die elkaar onderling beïnvloeden. De
gestippelde lijnengeven aan welke kasklimaatfactoren invloedhebben op het vochtgehaltein het
blad; het vochtgehalte van de kaslucht; de huidmondjesweerstand en de uitwendige weerstand.
Bovendien is aangegeven dat de verdamping zelf ook invloed heeft op bijvoorbeeld het vochtge
halte van de kaslucht en de bladtemperatuur.
Straling (zon. buis)

^ Un kl^ beïnvloeding
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Als de worteldruk erg groot is kan een plant zelfs
gaan gutteren
(Foto: PTG)

cirkel, ofwel een terugkoppeling.
Daardoor is het niet altijd eenvoudig
vast te stellen wat oorzaak en wat gevolg
is. Al deze onderlinge invloeden zijn in
het schema weergegeven.
De invloed van het vochtverschil op de
verdamping bestaat uit een direct effect
[zuigkracht door vochtverschil) en indi
rect effect (huidmondjessluiting) die el
kaar tegenwerken. Normaal is het stimu
lerende effect van een groot vochtverschil
verreweg het sterkst. De verdamping
neemt dus toe bij een groter vochtverschil
ïndanks de zich sluitende huidmondjes.

Invloed straling
De allerbelangrijkste factor die de veriamping bepaalt blijft de hoeveelheid
straling, afkomstig van de zon of buizen,
straling warmt het gewas op, waardoor
tiet vochtverschil tussen blad en directe
Wigeving toeneemt. Bovendien gaan bij
neer zonlicht de huidmondjes verder
>pen.
Bij meer zon wordt het vochtverschil
Jfoenten
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blad-lucht dus groter en de totale weer
stand kleiner. Deze twee gevolgen werken
in dezelfde richting: meer verdamping bij
meer straling.
Meer straling via de buizen (stoken)
kan een tekort aan licht slechts gedeelte
lijk compenseren. Stoken heeft namelijk
geen direct effect op de huidmondjes,
maar alleen op de temperatuur van kas
lucht en gewas.
Door warmere buizen wordt het vocht
verschil groter en gaat de plant meer ver
dampen. Als ook nog meer gelucht wordt,
ontstaat een extra groot vochtverschil.

Worteldruk
De verdamping ontstaat dus doordat wa
terdamp onttrokken wordt aan de blade
ren. De zuigende kracht van het vochtver
schil is daar de oorzaak van. Deze zuig
kracht zet zich door naar de bladcellen en
via de vaten naar de wortels van de plant.
Dit betekent dat er in de hele plant een
zogenaamde zuigspanning aanwezig is,
die zorgt voor wateropname via de wor
tels.
Als er geen of weinig verdamping is
(met name 's nachts), valt de zuigspan

ning vrijwel helemaal weg. In die situatie
wordt een ander proces belangrijk, name
lijk de worteldruk. Dit wil zeggen dat in
plaats van zuigkracht vanuit de bladeren,
een stuwkracht vanuit de wortels de wa
teropname veroorzaakt.
Worteldruk ontstaat onder andere
doordat in de plantecellen de zoutconcentratie hoger is dan in de grond of het sub
straat. De wortelcellen nemen daardoor
actief water op en stuwen dit omhoog.
Omdat de worteldruk een veel kleinere
kracht is dan de zuiging vanuit de blade
ren valt hij overdag in het niet bij de zuig
spanning.
Alleen als de worteldruk groter is dan
de aanzuiging vanuit de bladeren, bereikt
het (voedings)water ook niet- en weinig
verdampende plantedelen. Dit zijn bij
voorbeeld vruchten, groeipunten en knop
pen. Bij verdamping door zuigkracht gaat
de waterstroom uitsluitend naar de ver
dampende bladeren. Als de worteldruk
groter is dan de aanzuiging kan ook guttatie voorkomen.
Worteldruk zorgt er dus voor dat groei
punten en vruchten toch essentiële voe
dingsstoffen, zoals calcium ontvangen. •
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- sla en radijs

Nieuw bemestingsadvies
aangepast aan winter

meeste gevallen noodzakelijk zijn.
De grootte hiervan moet worden be
paald aan de hand van grondonderzoek.
Op die manier wordt in ieder geval voor
komen dat te veel wordt bemest. Laat
voor eventueel bijmesten ook altijd
grondmonsters onderzoeken.

Bemestingsadvies

Bij de teelt in grond wordt niet meer bemest dan

Voor radijs is voor de winterperiode (die
loopt van 15 augustus tot 15 maart) een
nieuw bemestingsadviesbasis ontwik
keld. Hierin staan behalve de streef
waarden ook de standaard-voedingsop
lossing voor radijs en hoe deze aan moet
worden gepast op grond van analysecijfers enzovoort.
Dit nieuwe bemestingsadvies (advies
blad 4.1.5 B) kan worden aangevraagd

strikt noodzakelijk is. Geen voorraadbemesting en
pas bemesten tijdens de teelt als dat nodig is. Een
goede zaak, maar in de winter kan dit
bemestingsbeleid verkeerd uitpakken.

H

et telen van sla en radijs met weinig
voeding in de grond lukt in de zomer
prima, maar is in de winter funest voor
de groei en de kwaliteit.
In de zomer gaat het goed, doordat
door de grote verdamping van het gewas
veel water met meststoffen kan worden
gegeven. In de winter daarentegen is de
verdamping gering en de waterbehoefte
niet groot. Dan kan dus maar weinig voe
ding via het water worden meegegeven.
Zo ontstaan makkelijk tekorten en kwali
teitsproblemen. In de afgelopen winter
heeft een aantal telers dit duidelijk on
dervonden.
Om dergelijke problemen aanstaande
winter het hoofd te kunnen bieden, advi
seert de Commissie Bemesting Glastuin
bouw (CBG) de teelt van sla en radijs te
starten met een voldoende hoge voe
dingstoestand. De streefcijfers die nu
voor deze periode zullen worden gehan
teerd, zijn uit praktijk en onderzoek ver
kregen (tabel).

Chloride
îfleuw in het advies is de streefwaarde
voor het element chloride (Cl). Hiermee
wordt bereikt dat het stikstofgehalte (N)
Jâag kan worden gehouden, wat voordelig
is voor het milieu. Deze handeling staat
borg voor een voldoende hoge EC-waarde
IQ het bodemvocht. Dit laatste is vooral
ln de winter van belang voor de kwaliteit
van het gewas.

Voorraadbemesting
Om de streefwaarden uit de tabel te re
aliseren, zal een voorraadbemesting in de

Niet te veel, niet te weinig
• In de wiqtei is dc waterbehoefte §
klem en kan met veel voeding met|
het water worden gegeven
• De wmterteelt moet met voldoende|
voeding m de grond wordt n gestart
• Om niet te vi el te bemesten, moet
de loorra&dbcmestmg bepaald w0r ^
den aan de bind vnn giondondti
s8lisiâsi8l|iliiiââls|®iâé8l®lsi

Voor de winterteelt moet er voldoende voeding in
de grondzitten en zal een voorraadbemesting
meestal nodigzijn

bij de Afdeling Glasgroente en Bloemiste
rij van het IKC in Aalsmeer en in Naald
wijk. Voor de zomerperiode blijft het be
staande advies, adviesblad 4.1.5, van
kracht.
•

Streefcijfers (mmol per liter 1:2 extract) voor de gewassen sla en radijs in de winterperiode*

4- VAN DER WEES en A. VAN DEN BOS
van der Wees werkt bij het IKC-GlasBloemisterij in Naaldwijk en Alex
v
on^erzoe^er kij het PTG in
^aald*']f°S
00ï^e en

+ Fruit / Glasgroenten - no. 34 - 27 augustus 1993

sla 15-9/15-3
radijs 15-8/15-3

K

Ca

Mg

N

so4

2,5
3,0

3,25
3,0

1,0
1,0

3,0
3,0

3,5
3,5

I

P

Cl

0,15
0,15

2,0
2,0

* Voor de zomerperiode blijven de huidige streefcijfers van kracht, zoals vermeld in de Bemestingsadviesbasis voor
de Glastuinbouw, mei 1993, een uitgave van het IKC-Glasgroente en Bloemisterij.
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VOORLICHTING

-paprika

Ander bemestingsadvies paprika op
Afwijkingen als neusrot en stip hangen vaak nauw
samen met het element calcium. Het proefstation
heeft daarom extra aandacht besteed aan dit
onderdeel van de voeding. Daarnaast is gekeken naar
borium, omdat in de praktijk nogal eens
boriumgebrek voorkomt. Het gevolg is een nieuw
advies voor de bemesting van paprika op substraat.

D

e problemen die in de praktijk bestaan
met bemesting uiten zich vooral in za
ken als neusrot, stip en zwelscheuren Bij
veel van deze kwaliteitsafwijkingen
speelt het element calcium (Ca) een be
langrijke rol.
Daarom heeft het proefstation in veel
proeven aandacht besteed aan dit ele
ment. Daarnaast kreeg ook borium de no
dige aandacht.
Hoewel nog lang niet alle aspecten van
de bemesting bij paprika zijn belicht en
momenteel nog steeds onderzoek gaande
is, zal het bemestingsadvies vrijwel zeker
gewijzigd worden. Dit gebeurt op grond
van de resultaten van een aantal bemestingsproeven die inmiddels zijn afgerond.
Calcium
De opname van calcium en de verdeling
over de diverse delen van de plant hangt
vooral samen met de waterhuishouding
van de plant. Daarnaast zjjn factoren in
het wortelmileu belangrijk. Een hoge EC
en hoge concentraties aan NH4, K, Na en
Mg kunnen de opname bemoeilijken.
Hoewel van NH4 bekend is dat het de
Ca-opname remt, werd in de proeven niet
altijd meer neusrot gevonden (tabel 1).
Bij de behandelingen zonder NH4 waren
de Ca-gehalten in de plant zelfs lager dan
met normaal of extra NH4.
De rol van Na bij de calciumopname is
niet geheel duidelijk. Bij sommige proe
ven bleek duidelijk een negatief effect,
terwijl in andere proeven juist niet bleek
dat veel
Na een lagere Ca-opname gaf.

W. VOOGTen C. BLOEMHARD
Wim Voogt en Chantal Bloemhard zijn onder
zoekers bij het PTG in Naaldwijk
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Aanpassingen
• Hel v ooi stel om de standaardwaar
den m de adviesbasis te veranderen
luidt als volgt'
• De K-dosenng on de streefwaarden
gaan nnil i
• De waarden vooi* Ca en P

aimwiMM
• De dosering voor NH gaat ömftoog «
t

• Üe streéffaöardes vopr
iets verlaagd, vooi Cl en B gaat die
iets omhoog.
•

Veel K bleek in vrijwel alle gevallen
negatief te werken op de Ca-opname.
Maar bij behandelingen met extra K, is
ook de hoeveelheid Ca in de voedingsop
lossing lager. Het is daarom beter te

In proeven kan geen
borium gebrek
worden opgewekt

I

spreken over effecten van de K/Ca-verhouding. Hoge K/Ca-verhoudingen gaven
meer neusrot dan lage K/Ca-verhoudingen.
In een aantal proeven is ook gekeken
naar effecten van de anionen. Daaruit
bleek dat N03 en Cl geen duidelijke effec
ten te zien gaven. Fosfaat daarentegen
bleek bij lage concentraties negatief te
werken en gaf meer neusrot.
Uit de proeven met EC-waarden komt
naar voren dat boven 2,4 mS per cm de
produktie gaat afnemen. Dat gaat met 7
tot 10% per punt EC- stijging, vooral door

de grotere kans op neusrot. Een hogere
EC gaf echter minder zwelscheuren. In
de situaties dat door een behandeling
minder neusrot optreedt, is meestal het
percentage vruchten met stip groter. Ook
kwamen soms meer zwelscheuren voor.
Andere effecten waren dat bij laag N03
en meer Cl minder zwelscheuren en zilvervlekken optraden.

Borium
In de praktijk doen zich regelmatig ver
schijnselen van boriumgebrek voor.
Daarom is in proeven gekeken naar de
gevolgen van de concentraties borium (B)
in het wortelmilieu, het effect van de pH
en de rol die de plantbelasting speelt. Het
bleek niet mogelijk de verschijnselen op
te wekken.
Wel blijkt de plant bij hoge concentra
ties in het wortelmilieu meer borium op
te nemen.
De invloed van de pH is bij paprika
niet duidelijk gebleken. Bij andere ge
wassen daarentegen bleek dat hoge pH
waarden de B-opname wel degelijk remtGroenten + Fruit / Glasgroenten - no. 41 - 15 oktober

sé>.

ïstraat

Tabel 1. Samenvatting van proefresultaten met NH4bij paprika
Dosering
NH4 mmol/l
0
0,75
1,0
1,5
4,5
6,0

% neusrot
Proef 1
3,4

0

-

-

5,6

Proef 3
4,9
6,8

-

-

0
3

11,2

-

-

% vruchten met stip

Proef 2

-

6,8

Proef 1

Proef 2

17

7

-

-

12

62
60

-

-

44
-

-

-

5
7

-

17

-

-

Proef 3

-

Tabel 2 Huidige- en nieuwe waarden voor de adviesbasis voor paprika in steenwol met vrije
drainage en recirculatie
Huidig advies

Voorstel

Voedingsoplossing
Vrije
drainage

Recir
culatie

Voedingsoplossing
Streef
waarden

EC
pH
NH,
K
Ca
Mg

NO3
S04
P

1,0
7,5
4,25
1,5
15,25
1,75
1,25

1,0
6,25
3,0
1,125
12,5
1,0
1,0

10
10
5
30
0,75
0,5

15
10
4
25
0,75
0,5

HCO3

Aanpassing aan K en Ca indien:
K/Ca

Hisrot is de belangrijkste reden om de adviesSis te veranderen

eusrot
eusrot blijkt voor een belangrijk deel te
innen worden voorkomen door de plant
eer Ca aan te bieden. Dit kan door de
•dosering te verlagen.
NH4 blijkt minder gevaarlijk te zijn
in altijd was aangenomen. Bij de huidi! standaardwaarden voor NH4 is de
ins op hoge pH-waarden in het wortelflieu echter erg groot. De negatieve ef!!ten van een hoge pH op bijvoorbeeld
spoorelementenopname zijn groter
ln de kans op neusrot bij een lichte stijng van de NH -dosering.
4
Hoewel het niet altijd duidelijk bleek,
pet de kans op neusrot door veel Na nog
öjd redelijk hoog worden ingeschat. Er
daarom geen aanleiding de grenswaar!Ï1 v°or Na op te trekken. Dit in tegen
ging tot Cl. Dit element heeft geen neitieve effecten, mogelijk zelfs alleen
aar positieve.
nten + Fruit / Glasgroenten - no. 41 - 15 oktober 1993

Recir
culatie

3,0
5,5

Na
Cl

Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo

Vrije
drainage

Verder dienen lage fosfaatgehalten te
worden vermeden. Bij de huidige stan
daarden voor fosfaat bestaat de kans dat
te lage concentraties in het wortelmilieu
voorkomen. Vooral in het begin van de
teelt blijkt de opname vrij groot te zijn.
Een lichte verhoging van de dosering is
daarom gewenst.
Bij het element B zijn nóg veel niet op
geloste vragen. B-gebrek treedt regelma
tig op (ook dit jaar weer in diverse geval
len). Het lijkt daarom wenselijk de
streefwaarde voor dit element te verho
gen. Zolang de duidelijkheid echter ont
breekt wordt de dosering (nog) niet aan
gepast.

Wijziging advies
Vanwege de resultaten van de diverse on
derzoeken wordt voorgesteld de stan
daardwaarden in de adviesbasis te wijzi
gen. De K-dosering en streefwaarden
gaan omlaag, die voor Ca en voor P gaan
omhoog. Verder wordt de NH4-dosering
verhoogd. De streefwaarde voor S04
wordt iets verlaagd en die voor Cl ver

<0,5
7
7
3,25
19,0
3,5
0,9
<6
<6
<1
15
7
7
60
0,7

Streef
waarden
3,0
5,5

1,25
6,5
4,75
1,5.
15,25
1,75
1,5

1,25
5,75
3,25
1,125
12,5
1,0
1,25

10
10
5
30
0,75

15
10
4
25
0,75

<0,5
6
8
3
17
3
1,2
<6
<10
<1
15
5
7
80
0,7

-

>1,5

>1,0

hoogd. Verder gaat de streefwaarde voor
B omhoog.
Naast de aparte waarden voor K en Ca
wordt in de adviesbasis als extra beveili
ging ook de K/Ca-verhouding bekeken.
De waarde waarboven een aanpassing
nodig is, wordt verlaagd. Er is geen reden
de streefwaarden voor de EC aan te pas
sen.
Het voorstel voor wijziging van de ad
viesbasis staat in tabel 2. Indien deze
worden overgenomen, zullen te zijner tijd
ook de bemestingsbrochures opnieuw uit
gegeven worden.
Omdat er nog onderzoek gaande is en
ook nieuw onderzoek zal plaatsvinden, is
het goed mogelijk dat de nu gewijzigde
adviesbasis op niet al te lange termijn op
nieuw aangepast zal worden.
•
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sla

Geen oplossing voor
nitraat, wel adviezen
Vorig jaar is in diverse proeven gekeken hoe het
nitraatgehalte in sla omlaag kan. De resultaten
geven niet direct een oplossing. Wel is het inzicht
in de mogelijkheden en onmogelijkheden van
nitraatverlaging door bemesting vergroot.
Dat resulteert in een aantal praktische adviezen
voor de teler.

I

n 1992 zijn diverse proeven gedaan die
gericht waren op het verlagen van het
nitraatgehalte in sla. Er is gekeken naar
zomer- en winterteelten. De proeven zijn
uitgevoerd op het proefstation in Naald
wijk, de regionale proeftuinen en bij te
lers.
Bij teelten in de grond richtte het on
derzoek zich vooral op een kleinere stik
stofgift. Daarnaast is gekeken of toedie
ning van chloride resulteert in een lager
nitraatgehalte.

Stikstofniveau
Vanaf juni 1992 tot in het najaar is on
derzoek uitgevoerd op vijf praktijkbedrijven. Op elk bedrijf werd in een kraanvak
met een laag stikstofniveau in de grond
gestart. In een nabijgelegen kraanvak
bemestte de teler volgens eigen inzicht.
In het laag bemeste kraanvak werd tot
een totaal (reeds aanwezig + voorraadbemesting + bijbemesting) van hooguit
1,12 kg N per are bijgemest. Dat komt
overeen met 2 mmol stikstof per liter ge
meten in het 1:2 extract van de bovenste
25 cm van de grond. Over het algemeen
werd tegen het einde van de teelt bijge
mest.
Het bleek dat de grondsoort en de nalevering van stikstof uit de mineralisatie
van organische stof een grote rol speelt.
W. POST, A. VAN DEN BOS en
H. BUITENDIJK
Wietse Post, Alex van den Bos en Erika Bui
tendijk zijn onderzoekers bij het PTG in
Naaldwijk

In één"'geval was in het najaar de stikstofaanvoer door de afbraak van organi
sche stof zo groot dat er zelfs zonder bij
mesten aan het einde van de teelt meer
stikstof werd teruggevonden dan aan het
begin!
Bij de oogst eind juni bleek dat een
lage stikstofbemesting een gering ge
wichtsverlies en een grote nitraatreduc
tie gaf ten opzichte van bemesting vol
gens eigen inzicht (tabel). De oogstreductie komt in deze periode overeen met cir
ca twee dagen langer telen. De kwaliteit
was in alle gevallen Super.
Bij de oogst van half september resul
teerde een lage stikstofbemesting in een
lichtere krop en een geringere nitraatafname dan in juni. De oogstreductie komt
in deze periode overeen met circa vier da
gen langer telen. De kwaliteit was nog
steeds Super, maar wat lichtgekleurd.
Spoelen beïnvloedt het nitraatgehalte
van de plant niet direct. Het zorgt er echOpbrengsten en nitraatgehaltes van sla ge
teeld in de grond bij lage en gewone bemes
ting
Oogst
eind juni
Bemesting

Oogst
half september
Gewoon

Laag

249
100

224
90

N03-gehalte
mg N03/kg vers 2509 1580 '3176
100
100
63
%

2730
86

Gewoon

Kropgewicht
gram

%

238
100

Laag
217
91

ter wel voor dat stikstof uitspoelt en dat
zo het stikstofniveau van de grond aan
het begin van de teelt laag is.
Door verdere optimalisering van de
lage stikstofbemestingen lijkt het moge
lijk om gedurende de maanden juni tot
en met augustus aan de nitraatnorm van
2.500 mg N03 per kg vers gewicht te vol
doen. In de overige zomermaanden blijft
de huidige normstelling problematisch.

Behoefte
Op vier slabedrijven werd in de winter
van 1991/1992 bekeken of de opname van
nitraat is te beperken door stikstof tij
dens de teelt naar behoefte toe te dienen.
De uitgangssituatie op deze bedrijven
was een laag stikstofniveau in de grond:
lager dan 1 mmol per liter.
In het proefvak werd vooraf geen stik
stof gegeven en mocht tijdens de teelt
niet meer dan 1,12 kg N per are via de re-

s
Advies
Uit het nitraatonderzoek van het af
gelopen jaar zijn een aantal advie
zen te destilleren. Daarmee kunnen
telers proberen het nitraatgehalte in
de sla zo laag mogelijk te houden.
Zo is het aan te bevelen om steeds
voor een teelt een bodemmonster te
laten nemen van de laag van 0 tot 25
cm diepte. Aan de hand daarvan kan
worden vastgesteld of en hoeveel
stikstof er bij moet. Daarvoor is het
ook nodig om minimaal eens in de
twee maanden een monster te laten
nemen van de bodemlaag op 25 tot
50 cm diepte. Daaruit is te zien wat
de nalevering kan zijn vanuit de on
dergrond. Deze cijfers kunnen ook
inzicht geven in de hoeveelheid stik
stof die door mineralisatie van orga
nische stof vrijkomt.
Voor telers die slootwater gebruiken
is het raadzaam om regelmatig een
monster te nemen van het gietwater.
Daar kan namelijk behoorlijk wat
stikstof in zitten en dat zou verre
kend moeten worden bij het bemes
ten.
Het watergeefsysteem moet een uit
stekend sproeipatroon hebben. An
ders ontstaat er een ongelijke stik
stofbeschikbaarheid in de grond.

Bijmesten

genleiding worden toegediend. Buiten
het proefvak werd vooraf en tijdens de
teelt volgens advies of eigen inzicht van
de teler bemest.
's Winters starten met een laag stik
stofniveau in de grond, in combinatie met
bijmesten tijdens de teelt, bleek geen la
ger nitraatgehalte te geven. De nitraat
gehalten in de proefvakken (gemiddeld
4.345 mg per kg vers gewicht) lagen op
hetzelfde niveau of zelfs iets hoger dan
buiten de proefvakken (gemiddeld 4.237
mg).

Chloride
Bij sla in watercultuur is het nitraatge
halte te verminderen door chloride toe te
dienen. Of chloride dat effect ook in een
grondteelt heeft, werd in de winter
1991/1992 onderzocht op de ROC's in
Breda en Westmaas.
Alle proefvelden werden vooraf ge-

Waarschijnlijk was niet het lage stikstofgehalte,
maar de lage EC debet aan de kwaliteitsproble
men van afgelopen winter

spoeld. Vervolgens werd er 0, 4 of 8 kg
zuivere chloride per are (KCl, CaCl2 en
MgCl2 in de gewichtsverhouding 1:1:0,5)
toegediend met of zonder voorraadbemesting van 1,12 kg N per are. In een behan
deling zonder N-voorraadbemesting of
chloridetoediening, werd 1,12 kg N per
are gedurende de teelt bijgemest.
Op Westmaas was het toedienen van
Cl negatief voor de opbrengst. De klei
grond was bij de start erg nat vanwege
het spoelen. Daardoor kon de chloride
niet ingeregend worden en kon weinig
water worden gegeven tijdens de teelt.
In de eerste proef in Breda gaven de
behandelingen zonder voorraad- en bijbe
mesting, een gelijk kropgewicht en ni
traatgehalte als de behandelingen waar

Wie in de zomer met zo weinig moge
lijk stikstof wil beginnen, moet toch
wel minimaal voor 1 mmol N per li
ter in de bovenste 25 cm zorgen. Er
moet dan bovendien 0,56 kg N per
are worden bijgemest, tenzij die hoe
veelheid N via afbraak van organi
sche stof vrijkomt.
Bijmesten tijdens de zomerteelt is
echter funest voor het nitraatgehal
te. Het is daarom beter alleen een
voorraadbemesting te geven of hoog
uit gedurende de eerste week een
bijbemesting.
De EC in de bodem kan op peil ge
bracht worden met kaliumchloride
(Kali-60) en met calciumchloride.
Let op dat het kaliumgehalte in de
bodem niet te hoog oploopt: gebruik
anders een calciummeststof.

S

sla

Teelt op water
Naast nitraatonderzoek bij de teelt in de
grond, is ook gekeken naar nitraatverla
ging bij de teelt van sla op water. In de
praktijk is substraatteelt van sla nage
noeg verdwenen, maar deze teeltwijze
wordt vaak gebruikt bij fundamenteel
onderzoek.
De eigenschappen van de grond versto
ren dan namelijk niet de invloed van ver
schillende bemestingsstrategieën. De re
sultaten zijn echter niet zondermeer te
vertalen naar de teelt in praktijk. Vaak is
dergelijk onderzoek de basis voor ver
volgonderzoek bij de teelt in grond.

Twee keer per week
In het winterseizoen 1991/1992 werd
twee keer per week stikstof toevoegd
aan de voedingsoplossing in plaats van
continu. Gekeken is naar het effect op
groei en nitraatgehalte. Daarnaast is
gekeken naar de invloed van verschil
lende stikstofvormen (nitraat en ammo
nium) en anionen (chloride en sulfaat).
Twee keer per week stikstof doseren gâf
wel een nitraatverlaging in de plant,
maar leverde een te groot gewichts- en
kwaliteitsverlies op. Het onderzoek
naar de verschillende stikstofvormen
heeft geleid tot een aanpassing van de
standaard voedingsoplossing voor slateelt op water. Deze bevat nu meer am
monium en chloride.

de stikstofmeststoffen op het nitraatge
halte van sla op een recirculerende wa
terfilm. Twee onderzoeken zijn afge
rond. In beide gevallen is gewerkt met
de rassen Berlo en Kirsten.
Een van de meststofsoorteii die bij deze
proeven werd gebruikt was calciumprotenaat, een meststof op eiwitbasis. Deze
gaf in combinatie met ammoniumchlori
de de beste opbrengst en het laagste ni
traatgehalte. Helaas kwam hier ook
meer rand voor. Er werd ook een bladbespuiting gedaan met calciumprotenaat.
Dit resulteerde in een lager kropgewicht, meer rand en een iets lager ni
traatgehalte.
De beste behandeling met een goede op
brengst, weinig rand en redelijk laag ni

traatgehalte was die waarbij 18% van
de stikstof in de vorm van ammoniumchloride werd gegeven.

Rasverschillen
Ten aanzien van rand kan nog worden
opgemerkt dat Berlo veel minder last
had van rand dan Kirsten. Kirsten had
een lager nitraatgehalte dan Berlo (on
geveer 200 tot 300 mg per kg lager). Bei
de rassen hadden een gelijk gewicht.
In één proef is ook het effect van het
spoorelement molybdeen onderzocht.
Molybdeen had geen effect op nitraatge
halte en opbrengst.
lil het fundamenteel onderzoek wordt sla nog
vaak op water geteeld

Eiwit
In het najaar van 1992 is onderzoek be
gonnen naar de invloed van verschillen
1,12 kg N per are als voorraad was toege
diend. In de tweede proef gaven de be
handelingen zonder voorraadbemesting
sen duidelijk lager kropgewicht en ni
traatgehalte.
Het nitraatgehalte blijkt met maxi
maal 10% verminderd te kunnen worden
ioor toediening van chloride. Bij een laag
stikstofniveau is 4 kg Cl per are voldoen
de. Bij een toenemend stikstofniveau is
meer Cl nodig.
Chloride verhoogt echter de EC, waar
door bij een reeds hoge EC de kans op
rand toeneemt.
De combinatie starten met een laag
stikstofniveau en stikstof bijmesten, gaf
geen verlaging van het nitraatgehalte.
Al met al kan gesteld worden dat
s winters chloride toedienen de nitraat

opname slechts beperkt verlaagd. Tot 3 à
4 mmol per liter kan chloride geen
kwaad. Bovendien kan de overweging
van EC-verhoging een rol spelen.

Zoutconcentratie
Afgelopen winter hadden telers nogal
wat problemen met glazigheid en schim-

I

Kwaliteitsproblemen
zouden komen door het
Sage stikstofgehalte

meiziekten. Ze schreven dit veelal toe
aan het lage stikstofgehalte in de grond,
om een laag nitraatgehalte in de kroppen
te realiseren.
Het is echter de vraag of deze kwali

teitsproblemen aan de lage stikstofcon
centratie te wijten zijn. Waarschijnlijk
had de lage EC een veel grotere invloed.
Verder had het mistige weer al vroeg in
het najaar invloed.
Uit het onderzoek met winterteelten is
er slechts een licht verband ontdekt tus
sen het N-gehalte in de grond en het ni
traatgehalte in de krop. Daarom lijkt het
raadzaam om 's winters een niveau van 3
tot 4 mmol na te streven. Dat is ruim vol
doende voor een goede groei, maar niet te
hoog om in het voorjaar weer te kunnen
verlagen. Daarnaast is het heel belang
rijk te letten op de EC, die eventueel ver
hoogd kan worden met kaliumchloride en
calciumchloride.
•

Evenwicht tussen Na.5 K. Ca en I
Natrium werkt niet antagonistisch op de calciumopname, maar wel
op die van kalium. Maar om neusrot te voorkomen moet de K/CaverHouding laag blijven. Bovendien mag de EC niet te laag worden,
omdat de productie anders te ver terugloopt. Op zoek naar het
optimale evenwicht van natrium met kalium, calcium en
magnesium.

P

aprika neemt zeer weinig natrium
op. Vooral in de zomer, als de wa
teropname hoog is, daalt de op
name per liter opgenomen wa
ter sterk en neemt dan af tot
0,1 mmol per liter. Dat is zo
weinig dat zelfs bij gebruik van
regenwater en een gesloten sys
teem natrium in het wortelxnilieu ophoopt.
Wat is hier aan te doen? Zeer
goed gietwater en kwalitatief goe
de meststoffen, met zeer weinig

natrium, zijn een vereiste. De voe
dingsoplossing lozen is eén moge
lijkheid, maar vanwege milieube
zwaren niet, gewenst. Een andere
mogelijkheid is zôeken naar het op
timale evenwicht van natrium met
de andere kationen kalium, calcium
en magnesium, kortweg Na, K, Ca
en Mg. In drie proeven is naar dit
evenwicht gezocht. De acht behan
delingen van de derde proef 2ijn in
de tabel weergegeven,

Neusrot
De K/Ca-verbouding bleek zeer be
langrijk bij het voorkomen van

Voor het onderzoek naar het optimale evenwicht van natrium,
kaiium, calcium en magnesium - Na, K, Ca en Mg - werden drie
proeven uitgevoerd met het ras Mazurka. De zaaidata waren
half oktober. De oogst begon eind maart/begin april en eindig
de eind september/begin oktober. De vruchten werden rood
geoogst en ingedeeld in klasse I, zwelscheuren, neusrot, zilvervlekken of overig.
De planten stonden op steenwol en er werd gerecirculeerd. De
watergift was ruim; het drainpercentage lag rond de tachtig
procent. Om bij de controlebehandelingen met een laag Na-ge

neusrot. Een laag K-gehalte t
ziehte van het Ca-gehalte verm
de neusrot. Zo was in de eerste
bij een K/Ca-verhouding in he
telmilieu van 3,0; 1,0 en 0,4 d<
veelheid neusrot respeçtievçliji
en 7% van de totale productie,
tweede proef was bij een verho
van 1,0; 0,7 en 0,2 de JioëVet
neusrot respectievelijk lij 7 ei
In de derde proef zijn de JS/Ci
houdingen in het wortelmilieùn
berekenen, omdat het K-gehal
sommige behandelingen 0,1 i
per liter werd (tabél). Daarom zi
de tabel ook ,de doseringen ,gegt
Bij een K/Ca-doseriogsverhpu
van 2,9; 2,0 en 1,4 was' de hoe'
heid neusrot respectievelijk 18;1
12% (respectievelijk behattdeling
en 4). Hieruit blijkt dus ook weei
zelfde invloed van de K/Ca-verl
ding.
Mg had bij gehalten in het WOJ
milieu tussen 1 en 3 Mmol per 1
weinig invloed op neusrot, J$£ ,wt
te d,us niet sterk* antagonistisch oj
Ca-ophame.

halte de Na-concentratie in het wortelmilieu voldoende laag te
houden, moest zelfs met gedemineraliseerd (regen)water wor
den gewerkt. Om goed te kunnen vergelijken werd dit water
ook gebruikt voor de andere behandelingen, waaraan Na werd
toegevoegd. Het voedings- en waterverbruik aan het recirculerende systeem werd bijgehouden. Het voedingsverbruik werd
later uitgedrukt per hoeveelheid water. Wekelijks werd het
drainwater geanalyseerd. De gehalten in het drainwater bleken
overeen te komen met de gehalten van de voedingsoplossing
in het wortelmilieu. Dit werd steekproefsgewijs gecontroleerd.
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ankelt
Als de resultaten per proef werden
îoordeeld dan was er geen betrouwiar effect van Na op neusrot. Er
erd wel dezelfde tendens gevonden,
amelijk dat bij Na-gehalten in het
ortelmilieu van 8 tot 12 mmol per
ter iets meer neusrot werd gëvon3n dan bij Na-gehalten van 3 tot
mmol per liter. Kennelijk werkt Na
iet sterk antagonistisch op de Gamame. Uit de gewasanalyses bleek
el een antagonistische werking yan
a op de K-opname.
Met een lage EC wordt neusrot
jorkomen. In de derde proef js dat
)k heel: duidelijk te zien, als de beandelingen 7 en 8 enerzijds (met
jn EC van 2,6 tot 2,8 mS/cm in het
ortelmilieu) worden vergeleken
et de behandelingen 5 en 6 (EC van
8 mS/cm). De hoeveelheid neusrot
aalt van 13 à 14% naar 9% {tabel).
Eaar een nog lagere EC dan
8 mS/cm (behandelingen 1, 2, 3 en
I geeft niet altijd een oplossing voor
eusrot. Bij een laag Na-gèhalte (beandeling 1) was de hoeveelheid
eusrot 6%, feu bij een hoog gehalte
lehandelingen 2, 3 en 4) was de hoeïelheid neusrot 12 tot 18%. Dit
3mt omdat bij een hoog Na-gehalte
3 hoeveelheid Ca te laag wordt.

roductie
Bij een hoog Na-gehalte in het
wortelmilieu, circa 11 mmol
per liter, en een EC van 2,8
tot 3,2 mS/cm vermin
derde de productie
slechts met 4 tot
5% ten opzich
te van circa 4
mmol Na per
liter. Dit ge
ringe
pro
Het percentage
neusrot stijgt
nauwelijks
naarmate meer
natrium in het
wortelmilieu
aanwezig is,
omdat natrium
niet antagonis
tisch werkt op
calcium.

.
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ductieverlies werd zowel gevonden
bij klasse I vruchten als bij de totale
productie.
Bij lagere EC's dan 3 mS/cm levér
de Na grotere nadelen op. Dat blijkt
duidelijk uit de behandelingen 5 en 6
in de tabel. Hetzelfde geldt voor de
vergelijking van behandeling 1 met
de behandelingen 2 tot en met 4.
Door een hoog Na-gehalte daalde de
productie flink ten opzichte van een
laag gehalte. Bij veel Na is er geep
'ruiikte' meer voor de voedingsionen
K, Ca en Mg. Er ontstond dus gebrek
aan voeding.
Uit gewasanalyse bleek dat bij be
handeling 3 en 4 een ernstig K-ge
brek optrad. De gemiddeldfe K-dose
ring van respectievelijk 2;2 en
1,6 mmol per liter aan het recirqulerende systeem leidde tot gehalten
van gemiddeld 0^1 mmol ;per liter in
het wortelmilieu.
Bij behandeling 2 was 'het K-ge
halte in het drainwater ook
0.1 mmol, maat de gehalten, in het
gewas waren voldoende hoog. Kenne
lijk was de dosering van 2*6 mmol
per liter voldoende. Belage productie
bij deze behandeling werd ongetwij
feld veroorzaakt door fosforgebrek:
de P-gehalten in het gewas waren
veel te laag. Het blijkt dus mogelijk
om voldoende K in het gewas te krij
gen bij zeer lage gehalten in het
drainwater als de aanvoer van 'vers'
K maar voldoende is. De plant leeft
dan op de K uit het druppelwater.
De EC beïnvloedde de productie
veel. Bij behandeling 5, een EC in het
wortelmilieu van 1,8 mS/cm en een
laag Na-gehalte, is de productie nog
gelijk aan die bij behandeling 7, een
EC van 2,8 mS. Maar bij behandeling
1, EC 0,9 mS/cm, neemt de productie

flink af. De productiedalingén door
lage EC zijn bij veel Na sterker dan
bij weinig Na. Dat komt uiteraard
weer doör het effect, dat er bij veel
Na minder 'ruimte' is voor voedingsiónen.

Opgenomen natrium
Uit de drie proeven is opnieuw geble
ken dat paprika zeer weinig Na op
neemt. Ondanks het gebruik van
zeer goed gietwater liep de concen
tratie m het wortelmilieu op. Ook
waren< de gehalten in het gewas bij de
behandelingen waar Na wefd toege
voegd, laag. Uit de gewa&ahalyse
.bleek-wel, dat hij lage ËCdë Na-op
name zeer sterk toeneeüit. Zo waren
bft Na-concentratiés in'het wortelmi
lieu van circa 8 mmol per liter en een
EC van 2,5; 1,8 en 1,1 mS/cm de Nagehalten per kilo droge stof in jong
blad respectievelijk 5; 6 en 48 mmol
en in oud blad respectievelijk 20; 40
en 250 mmol.

Streefwaarden
De streefwaarden voor de kationen
K, Ca en-Mg kunnen uit dit onder
zoek worden afgeleid in de situatie
dat Na in het wortelmilieu hoog is.
Bij een Na-concentratie van 8 mmol
zijn de streefwaarden voor K, Ca en
Mg respectievelijk 4;6 en 2 mmol per
liter bij een EC van 2,8 mS/cm.
: De K/Ca-verhouding is zeer be
langrijk. Een verhouding van 0,7 is
optimaal. Een lagere verhouding is
nog wel mogelijk, maar dan moet met
het druppelwater steeds voldoende K
worden aangevoerd, zodat er geen
K-gebrek ontstaat.
KEES DE KREIJ
PBG, Naaldwijk

Gemiddelde dosering in mmol per liter aan het gesloten systeem, gemiddelde EC in
mS per cm en gemiddelde gehalten in mmol per liter in drainwater, productie (eerste
klas, neusrot en totaal) in kg per m2 en het percentage neusrot bij acht behandelin
gen, geoogst van 5 april tot 4 oktober
Dosering

1
2
3
4
5
6
7
8

Productie

Gehalten in drainwater

K

Ca

Mg

EC

Na

K

Ca

Mg

eerste
klas

3,9
2,6
2,2
1,6
4,0
3,5
4,2
4,0

1,7
0,9
1,1
1,1
1,8
1,6
1,8
1,8

0,7
0,4
0,4
0,4
0,7
0,6
0,7
0,7

0,9
1,3
1,1
1,3
1,8
1,8
2,8
2,6

2,7
8,8
7,7
9,2
3,2
8,3
4,1
9,2

0,5
0,1
0,1
0,1
2,2
0,8
2,9
1,9

2,0
1,0
0,6
0,9
4,3
2,8
7,6
5,4

0,7
0,4
0,2
0,2
1,9
1,2
3,5
2,4

9,5
6,3
6,6
5,2
11,2
8,7
11,1
10,8

Neus
neus
rot totaal
rot
1,1
2,5
2,0
1,3
2,0
1,5
3,0
2,8

18,3
13,7
13,8
11,2
21,2
17,4
21,7
21,0

6
18
15
12
9
9
14
13
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Calciumtransport het
meest beïnvloed
Voedingselementen worden in de plant vervoerd
door de houtvaten en de zeefuaten. De
luchtvochtigheid heeft aanzienlijke invloed op
deze transportsystemen, en daarmee op de
verdeling van voedingselementen.

B

roeiende en verdampende plantede
len, krijgen water en voedingselemen
ten aangevoerd vanuit de houtvaten en
de zeefvaten. Beide transportsystemen
hebben een aparte functie. De houtvaten
transporteren water en voedingsstoffen
van de wortel naar de bovengrondse de
len. De zeefvaten vervoeren - in sterk ge
concentreerde vorm - suikers en voe
dingselementen van het blad naar de
overige delen van de plant, waaronder
groeipunten, bloemen en vruchten.
De plantedelen worden dus zowel door
houtvaten als zeefvaten gevoed. Alleen
de verhouding tussen de aanvoer door
zeefvaten en houtvaten is sterk verschil
lend per deel van de plant.
Verdampende plantedelen, zoals bla
deren en sommige delen van bloemen,
krijgen relatief veel houtvatsap en wei
nig zeefvatsap. Door de grote verdamping
ontstaat een sterke aanzuiging van wa
ter vanuit de houtvaten.
Plantedelen die weinig verdampen, zo
als vruchten en ingesloten bladeren, krij
gen door de veel lagere aahzuigende wer
king ook veel minder houtvatsap aange
voerd. Deze plantedelen krijgen in ver
houding echter veel vocht en voeding (assimilaten) via de zeefvaten aangevoerd.
Hoeveel van elk voedingselement in
een bepaald plantedeel terecht komt,
hangt hierdoor van twee zaken af. In de
eerste plaats telt de verhouding tussen
de aanvoer vanuit de houtvaten en de
zeefvaten. In de tweede plaats heeft de
concentratie van het voedingselement in
deze twee transportsystemen invloed.

Samenstelling sapstromen
Alleen in de zeefvaten zitten assimilaten.
Voor een goede groei is dus voldoende
aanvoer vanuit de zeefvaten noodzake
lijk. De aanvoer van voedingselementen
is echter zeker zo belangrijk. Alle noodza
kelijke elementen komen zowel in de
zeefvaten als in de houtvaten voor, op één
na. De concentraties voedingselementen

PTG NAALDWIJK

Transport in de plant
• Caleïüm. wendt alleen door houfct at
• Oveïige voedingstlcinenten zijn /o
wel in de hout\ ilen als m de ?eei
vaten aanwezig
• BIT EEN hoge luchtvochtigheid kin
er te weinig calcium naar de blade
ren gaan Het gevolg is calciumge
• Worteldruk 15 belangrijk voor de
t üciumvoorziemng van vruchten
LIL groeipunien
verschillen echter sterk tussen houtvat
en zeefvatsap.
Meestal is de concentratie voedings
elementen in de zeefvaten hoger dan in
de houtvaten. Er is echter een zeer be
langrijke uitzondering: calcium. In zeef
vaten komt helemaal geen calcium voor,
In houtvaten varieert de Ca-concentratie
tussen de 0,7 en 7 mmol per liter, afhan
kelijk van de omstandigheden.

Hoge luchtvochtigheid
zorgt voor meer calcium
in de vrucht

I

Als plantedelen door weinig verdam
ping weinig houtvatsap, maar wel veel
zeefvatsap aangevoerd krijgen, krijgen
ze weinig calcium. Het planteweefsel kan
dan wel voldoende groeien omdat het
zeefvatsap assimilaten aanvoert. Er kan
echter calciumgebrek ontstaan als er
minder calcium wordt aangevoerd dan
voor een goede celwandvorming noodza
kelijk is.

Belang worteldruk
Meestal bevat het houtvatsap meer voe
dingselementen dan het wortelmilieu. De

wortels kunnen namelijk actief voedings
elementen opnemen. Door een bepaalde,
zogenaamde membraanwerking, kunnen
de voedingselementen wel de wortel bin
nen maar niet meer terug. Als de zouten
eenmaal in de houtvaten van de wortel
zitten, ontstaat daar dus een hoge con
centratie.
Doordat water zich verplaatst van een
lage naar een hoge zoutconcentratie,
trekken de wortels water aan uit het
wortelmilieu. Hoe lager de zoutconcen
tratie in het wortelmilieu, hoe makkelij
ker dit gaat. Het gevolg daarvan is dat,
ook bij zeer weinig verdamping, de wortel
toch water opneemt. Als er door een hoge
luchtvochtigheid weinig of geen verdam
ping is, wordt het watergehalte in de
houtvaten steeds groter. Zo groot, dat er
een positieve druk ontstaat.
Met deze zogenaamde 'worteldruk'
wordt het houtvatsap naar alle uiteinden
van het houtvatenstelsel gestuwd. Daar
door krijgen ook de weinig verdampende
plantedelen als vruchten calciumhoudend houtvatsap.
De worteldruk is dus van groot belang
voor de calciumaanvoer, met name voor
plantedelen die weinig verdampen. Alle
omstandigheden die de opname van zou
ten door de wortels en de wateropname
Groenten + Fruit / Glasgroenten - no. 16 - 23 april 1993
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Bij een hoge luchtvochtigheid kan het komkom
merblad calciumgebrek krijgen. Er ontstaat dan
bolblad

knoppen is niet precies bekend, omdat er
tot nu toe geen calciumgebrek in bloem
blaadjes of bloemknoppen is waargeno
men. In knoppen van oogstrijpe rozen
werden gehaltes gemeten van 35 tot
110 mmol per kg droge stof.
Het is dus niet mogelijk om aan te ge
ven, beneden welk Ca-gehalte een gebrek
ontstaat. Dat verschilt sterk per plantedeel.

Invloed luchtvochtigheid

versnellen, zoals een lage EC, hoge wor;eltemperatuur, verhogen de worteldruk.

Calciumbehoefte
Calcium is nodig voor celwanden en celixembranen. De behoefte van plantedeen is verschillend. In groeipunten en
seer jonge bladeren moet het Ca-gehalte
Luchtvochtigheid
Licht

Laag
Donker

groter zijn dan circa 70 mmol per kg dro
ge stof. Oude bladeren hebben meer dan
400 tot 600 mmol nodig, afhankelijk van
de leeftijd. In vruchten moet het Ca-ge
halte groter dan 20 tot 25 mmol per kg
droge stof zijn, afhankelijk van het soort
vrucht.
De behoefte van bloemblaadjes ofHoog
Licht

Donker

Jong blad

Vrucht en
vruchtsteel

Oud blad

Stengel

94,4

Procentuele verdeling van calcium over plantdelen van tomaat, 12 uur na opname bij lage en hoge
luchtvochtigheid in licht en donker
jroentcn + Fruit / Glasgroenten - no. 16 - 23 april 1993

Een hogere luchtvochtigheid beïnvloedt
de transportsystemen op twee manieren.
Door de lagere verdamping is er een af
name van de hoeveelheid houtvatsap.
Vooral plantedelen die normaal veel
houtvatsap krijgen door hoge verdam
ping, krijgen nu dus minder en daarmee
ook minder calcium aangevoerd.
Zo was bijvoorbeeld bij tomaat, ge
teeld bij een hoge luchtvochtigheid het
Ca-gehalte in blad 280 mmol per kg dro
ge stof. Blad van dezelfde leeftijd geteeld
bij een lage luchtvochtigheid bevatte
meer calcium, namelijk 360 mmol per kg
droge stof. Een ander voorbeeld is kom
kommer. Bij een hoge luchtvochtigheid
was het Ca-gehalte in het blad lager dan '
bij een lage luchtvochtigheid. Vooral in
de bladrand was het gehalte relatief erg
laag waardoor ernstig calcium-gebrek
optrad.
Het tweede effect van een hoge lucht
vochtigheid is de toename van de worteldruk, met name 's nachts. Plantedelen
die weinig verdampen en dus houtvatsap
krijgen onder invloed van worteldruk,
krijgen dan juist meer houtvatsap en ook
meer calcium. Zo was bij hoge luchtvoch
tigheid de calcium-aanvoer naar een tomatevrucht 15 tot 20% hoger dan bij een
lage luchtvochtigheid. Het gevolg van de
hoge luchtvochtigheid was bovendien dat
het calcium-gehalte in de 'neus' van de
vrucht ruim 20% hoger was dan bij een
lage luchtvochtigheid.
Een hoge luchtvochtigheid zorgt dus
voor een groter calciumtransport naar de
vruchten en bovendien een betere voor
ziening van de vruchtpunt. Hierdoor
neemt de kans op neiisrot af. De figuur
geeft weer hoe calcium verdeeld wordt
over verschillende plantedelen van to
maat na opname van radioactief gemerkt
calcium gedurende 12 uur. Bij een hoge
luchtvochtigheid in het donker krijgt het
blad weinig Ca. Bij hoge luchtvochtig
heid in het licht krijgt de vrucht iets
meer Ca dan bij lage luchtvochtigheid. •
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Verdamping daalt niet
altijd door schermen
Meestal daalt de gewasverdamping bij de
•oepassing van schermen. Bij een energiescherm
comt dit vooral door de combinatie van minder
vochtafvoer en een lagere buistemperatuur. Bij
zonneschermen is het meestal het gevolg van de
'agere hoeveelheid straling. Maar niet altijd gaat
iet gewas minder verdampen als wordt
yeschermd.

E

en scherm heeft invloed op de verdam
ping en de vochtafvoer en daardoor dus
ip de luchtvochtigheid in de kas. Het
ïangt af van het schermmateriaal en de
chermregeling welke factor het meest
vordt beïnvloed en dus of de vochtigheid
oeneemt, afneemt of gelijk blijft. Boven
den is de invloed 's nachts en overdag verchillend.

3 Nachts schermen
)e luchtvochtigheid in een kas onder een
/ochtondoorlatend' scherm - een energiecherm of een verduisteringsscherm - is
ïoger dan de luchtvochtigheid in een kas
onder scherm. De hoge luchtvochtigheid
n de lagere buistemperatuur leiden tot
:en verlaging van de verdamping. Wordt
iet energiescherm 's nachts gesloten, dan
al bij koude nachten de bladt.emperatuur
toger zijn dan in de niet geschermde kas.
)e uitstraling is immers geringer. De ho,ere bladtemperatuur compenseert geFiguur 1. Invloed van een vochtondoorlatend
energiescherm op de verdamping van to
maat tijdens de nacht.
80
E

70

0

S 60
50
o 40

Met of zonder scherm
De luchtvochtigheid onder een
vochtóndoorlaténd scherm is hoger
dan de luchtvochtigheid zonder
scherm.
Bij een scherni met vochtkier kan
de verdamping 's nachts groter zijn
dan zonder scherm.
Bij een vochtdoorlatend scherm zal
bij koud weer de verdamping over
dag niet veel lager zijn dan zónder
scherm.
Een zonnescherm verlaagt de ver
damping altijd.
deeltelijk de gedaalde gewasverdamping.
Er is sprake van een zogenaamd terug
koppelingseffect. Dit effect is overdag gro
ter dan 's nachts, maar dat neemt niet weg
dat bij een geheel gesloten vochtondoorla
tend scherm de verdamping 's nachts toch
behoorlijk vermindert. Een plant die zon
der scherm 's nachts 200 gram verdampt,
verdampt met scherm slechts 160 gram,
een verlaging van 20% (figuur 1). Bij een
lage verdamping, bijvoorbeeld 40 gram
per plant per nacht, daalt door schermen
de verdamping met wel 60% tot 16 gram
per plant. Bij een hoge verdamping is het
effect van schermen dus absoluut gezien
groter, maar relatief gezien kleiner dan bij
een lage verdamping.

Vochtdoorlatende schermen
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Onder een vochtdoorlatend scherm is de
verdamping hoger dan onder een volledig
gesloten scherm. Vochtdoorlatende scher
men zijn onder andere schermen met een
vochtkier, geperforeerde schermen en
schermen met een hoge dampdoorlatendheid. Een gewas onder een vochtdoorla

tend scherm verdampt meestal evenveel
als een gewas dat niet wordt geschermd
en 's nachts is de verdamping soms zelfs
hoger. De verklaring hiervoor is dat bij
een vochtdoorlatend scherm vochttransport plaatsvindt naar de erboven gelegen
kasruimte. Het
warmtetransport, met name stralingswarmte, naar de bovenste kasruimte
wordt voor een groot deel tegengehouden.
Hierdoor is de glastemperatuur lager dan
in een kas zonder scherm. Het koudere
kasdek zorgt voor meer vochtafvoer door
condensatie. De luchtvochtigheid onder
een vochtdoorlatend energiescherm kan
hierdoor lager zijn dan bij niet schermen.

Schermen overdag
In januari/februari kan de gewasverdam
ping
onder
een
vochtdoorlatend
(kier)scherm overdag in eerste instantie
afnemen, door de lagere hoeveelheid stra
ling. Net als 's nachts zal de luchtvochtig
heid van de kaslucht dalen, maar nu van
wege de extra vochtafvoer door condensa
tie tegen het dek. Hierdoor neemt het
vochtverschil tussen blad en lucht iets toe
waardoor ook de verdamping weer wat
stijgt. Het verdampingsniveau zal daar
door uiteindelijk ongeveer evenredig da
len met de lichtvérmindering door scher
men.
Ook bij een volledig gesloten energie
scherm zal de gewasverdamping overdag
afnemen door de lichtafname. Deze afna
me wordt bij zonnig weer gedeeltelijk te
niet gedaan door stijging van de bladtemGroenten + Fruit / Glasgroenten - no. 21 - 28 mei 1993
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De reactie op het sluiten van het scherm verschilt
per gewas

kan dit voor een deel voorkomen. Een na
deel van een (zonne)scherm is dat het licht
wegneemt, wat tot produktieverlaging
kan leiden, zeker als teveel wordt ge
schermd. Met name groentegewassen re
ageren nogal sterk met produktieverla
ging, als teveel wordt geschermd. Zelfs bij
zeer hoge lichtniveaus moet hierom voor
zichtig worden omgesprongen met scher
men. Het gebruik moet zeer selectief ge
beuren. Bij bepaalde gewassen werkt
schermen echter bevorderlijk op de kwali
teit van het produkt.

Ramen sluiten

peratuur.
Daardoor neemt het vochtverschil
alad-lucht toe wat de verdamping stimueert. Het grote verschil met een vochtrierschercn is dat er een veel hogere temDeratuur en absolute luchtvochtigheid
ïeersen waarbij de relatieve luchtvochtig
heid zeer hoog kan oplopen. Deze situatie
s min of meer vergelijkbaar met het slui;en van ramen.

Zonnescherm
kanten onder een zonnescherm verdamjen altijd minder dan planten zonder
icherm. Immers de straling is minder en
le lucht- en planttemperatuur lager. Boren het scherm wordt daardoor vaak min
ier geventileerd. Desondanks is het
'ochtgehalte onder het zonnescherm lager
lan in een kas zonder zonnescherm. Dit
vijst maar op één ding: de planten in een
;as met zonnescherm verdampen minder.
Het gebruik van een zonnescherm remt
lus de verdamping. Bij een watertekort
/ordt daardoor voorkomen dat de waterpname teveel achterblijft bij de verdaming, en de plant in een stress-situatie
omt. Toch blijkt uit metingen dat 'stress',
n de vorm van een afname van de gewaserdamping bij extreem hoge straling
auwelijks voorkomt. Soms stagneert de
ewasverdamping maar dat is in de mees3 gevallen een gevolg van andere beperende factoren. Het kan zijn dat de worîls te weinig water opnemen omdat het
'ortelgestel ziek of nog te klein is. Of mo
elij k is het wateraanbod onvoldoende als
roenten + Fruit / Glasgroenten -- no. 21-28 mei 1993

Door minder te ventileren stijgt het vocht
gehalte van de kaslucht. Daardoor daalt
het vochtverschil tussen blad en kaslucht.
's Nachts zal de verdamping dan ook da
len. Overdag daalt de verdamping eerst
ook maar treedt het eerder genoemde te
rugkoppelingseffect op, met name bij zon
nig weer. De bladtemperatuur stijgt
waardoor het vochtverschil tussen blad
en lucht weer toeneemt en daarmee ook
de gewasverdamping. Op dagen met veel
straling zal bij een plotseling sluiten van
de ramen de gewasverdamping eerst da
len. Omdat de straling gelijk blijft, kan
de bladtemperatuur tot wel 10°C boven
de (toch al hoge) kastemperatuur stijgen.,
Hierdoor kan de gewasverdamping stij
gen tot hetzelfde niveau als bij geopende
ramen (figuur 2). De kastemperatuur en
de relatieve luchtvochtigheid zullen on
der die omstandigheden zeer hoog oplo
pen.
•

gevolg van verstopping van de druppe
laars, een te kleine capaciteit van de in
stallatie of omdat te lang is gewacht met
watergeven.
Vooral na een lange periode van donker
weer, met weinig verdamping, kan bij een
plotseling sterke toename van de straling,
de verdamping stagneren. De plant kan de
wateropname onvoldoende aanpassen aan
de sterk toegenomen verdamping en kan
hierdoor slap worden. Een zonnescherm

Figuur 2. Effect van het sluiten van ramen op de gewasverdamping (zomerdag). Na sluiten van de
ramen daalt de verdamping eerst sterk. Na verloop van tijd wordt echter weer hetzelfde niveau
bereikt als bij geopende ramen. De temperatuur wordt zeer hoog (tot 42°C). Na openen van de ra
men stijgt de verdamping sterk doordat de planttemperatuur was opgelopen tot 46°C. Het vocht
verschil blad-lucht wordt daardoor bij het openen van de ramen zeer groot.
Na enkele uren is, door daling van de gewastemperatuur, weer een normaal verdampingsniveau
bereikt.
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Bemesting
iizerchelaten

mm

1

IJzerionen (Fe) zijn niet
oplosbaar in
zuurstofhoudend water.
Daarom worden chelaten
gebruikt, die kunnen Fe
binden en zo in oplossing
houden. IJzermeststoffen
geven nogal eens problemen
met de stabiliteit. Verder
duiken regelmatig nieuwe
Produkten op. Het
proefstation onderzocht
daarom de bruikbaarheid
van ijzerchelaten.

V

an de bekende ijzerchelaten als
DTPA, EDTA en EDDHA, worden
soms nieuwe formuleringen aangebo
den. Ook is er een nieuwe in de handel
gekomen, het chelaat HEEDTA (of
met een onjuiste benaming: HEDTA).
Verder zijn er produkten van biologi
sche oorsprong.
Al in de jaren '70 is de bruikbaar
heid van diverse chelaten voor tomaat
en komkommer in steenwol getest.
Toen werd ook HEEDTA beproefd.
Het chelaatsoort had geen enkel effect
op produktie of kwaliteit. HEEDTA
bleek wel zeer instabiel in de voe
dingsoplossing. Daarom werd HEED
TA, evenals EDTA, toen niet geadvi
seerd. De praktijk gaf de laatste jaren
echter aan dat HEEDTA met goede
resultaten werd toegepast bij diverse
teelten. Daar de producenten ook aan
gaven dat dit chelaat wel stabiel zou
zijn, deed het proefstation nog wat
proeven.

Stabiliteit
Allereerst werd de stabiliteit in een
voedingsoplossing onderzocht. Ter
W. VOOGT EN C. DE KREIJ
Wim Voogt en Kees de Kreij zijn onderzoe
kers bij het PTG in Naaldwijk
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vergelijking werden ook EDDHA, DTPA,
EDTA en een biologisch produkt getest.
Bij het chelaat DTPA werd bovendien ge
keken of er verschillen waren tussen de
produkten van verschillende producen
ten. De proef werd gedaan in voedingsop
lossingen bij pH-waarden van 5,5 tot 7,5.
Gedurende twee maanden werd regelma
tig de Fe-concentratie gemeten.
Tassen de DTPA-herkomsten waren er
amper verschillen in stabiliteit. De soor
ten chelaten lieten wel verschillen zien.
In de tabel is de procentuele afname van
de Fe-concentratie in twee maanden ver
meld. Bij het biologische produkt werd
vanaf het begin van de test, bij alle pH-niveaus geen Fe in de oplossing teruggevon
den. Bij de andere chelaten daalt de con
centratie in de loop van de tijd. De daling
is sterker bij hogere pH-waarden. ED
DHA blijkt het minst af te nemen, EDTA
en HEEDTA het meest.
Ook is de gevoeligheid voor afbraak

Het Fe-DTPA chelaat. Het ijzerion wordt in het
midden stevig gebonden dóór zes spec iale bindin
gen, hier aangegeven met witte verbindingen

door licht bekeken. Hiertoe werden em
mers met de verschillende chelaten gedu
rende vier weken blootgesteld aan het
licht. Na een week waren de gehalten bij
EDTA, DTPA en HEEDTA met 90% ge
daald en bij EDDHA. met 70%. Na twep
weken werd ook bij EDDHA niet veel Fe
meer in de oplossing gevonden.

Effect HEEDTA
Als tweede test zijn dit jaar HEEDTA pa
DTPA vergeleken bij een tomatenteelt
met recirculatie. Bij beide chelaten weid
20 micromol per liter in het wortelmiheu
nagestreefd. Tijdens de teelt, vanjanuaii
tot eind augustus, werden geen verschil
len in groei en ontwikkeling vastgesteld
Op dit moment zijn nog geen analysi-ie-

Daling van het Fe-gehalte na twee maanden in een voedingsoplossing bij uiteenlopende pH's,
uitgedrukt als afnamen percentage van de waarde bij de start
pH-waarde
Heedta
DTPA
EDDHA
EDTA
Biologisch

5,5
44
20
8
54
100

!

6,0
45
24
2
67
100

I

6,5
52
34
7
73
100

I

7,0
54
27
11
71
100

I

7,5
58
34
10
85
100

_
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IJzerchelaten
Ijzer komt in de natuur voor als Fe2* en als Fe3*. De tweewaardige vorm komt al>*
leen voor in zuurstofloos water, zoals grondwater. Komt deze vorm in contact met
zuurstof, dan wordt Fe3* gevormd. Deze vorm is onoplosbaar en slaat direct neer,
als ijzerhydroxide.
Waar planten groeien is zuurstof aanwezig en zijn dus weinig opneembare Fi
nen beschikbaar. Organische stoffen zoals humuszuren kunnen echter F
lossing houden. Deze stoffen komen van nature in grond en in oppe:
voor. Vergelijkbare stoffen worden ook kunstmatig gemaakt en wordj
ten genoemd.
IJzerchelaten zijn complexe verbindingen. Ze bestaan uit een
complex deel en een toegevoegd ion. Bij ijzermeststoffen is
driewaardige Fe; weergegeven als Fe(III). Het complexe deel is^
en het toegevoegde ion is Na* of NH4*. Als een vaste ijze:
Fe(III)-DTPA.Na) in water oplost, ontstaan het negatieve ion
positieve ion Na*.
Hoe sterk een chelaat Fe kan binden is afhankelijk van de pH. Door de
aanwezigheid van de ionen H* of OH" verandert de structuur van het chelaat name
lijk. Daardoor past het metaalion niet meer goed in het chelaat ruimte en kan ver
vangen worden door een ander, beter passend metaalion.
Als de pH verlaagd wordt, zal het Fe3* ion verdrongen worden door H*. Stijgt de pH
weer dan zal Fe3* op zijn beurt weer de H* verdringen. Bij een lage pH kan Fe3* als
ion echter langer in oplossing blijven door de afwezigheid van OH- ionen. Tot een
pH van 3 heeft verlaging daarom geen gevolgen voor de beschikbaarheid van Fe.
Daalt de pH te sterk (EDDHA beneden pH 3, DTPA beneden pH 1,5), dan wordt
het chelaatmolecuul zelf aangetast en verliest het volledig zijn werking.
Bij hoge pH-waarden verdringen andere ionen, bijvoorbeeld Ca2*, Fe3* van het chelaatcomplex. Het Fe3* bindt zich dan aan OH- en slaat neer. Bij een hoge pH is
daarom minder Fe beschikbaar. Omdat het Fe3* ion inmiddels neergeslagen is,
komt bij pH-verlaging geen Fe meer beschikbaar.
De pH-waarde waarbij het Fe-chelaat zijn stabiliteit verliest, is voor elk soort che
laat verschillend. In de praktijk werkt EDTA tot een pH van 6. DTPA en HEEDTA
tot 6,5 à 7 en EDDHA tot 8 à 9.
Naast de pH bepaalt een aantal andere factoren de stabiliteit van een chelaat.
Licht breekt alle chelaten vrij snel af. Ook micro-organismen helpen daaraan mee.
Beide processen verlopen sneller bij een hogere temperatuur.
Ontsmetting van drainwater heeft soms ook effect op de stabiliteit van het chelaat.
Verhitting heeft geen enkel effect. Ozon en uv-licht geven soms een versnelde af
braak van het chelaat. Bij behandeling met jodium verdwijnt vrijwel al het oplos
bare ijzer uit het drainwater.
iltaten van het gewas beschikbaar, zoit niet kan worden nagegaan of er ver•hillen in opname door het gewas beaan. Wel is bijgehouden hoeveel van
side soorten ijzerchelaat is toegediend,
ij de DTPA-behandeling was gemiddeld
8 micromol per liter nodig om het niiau van 20 micromol Fe te handhaven
i bij HEEDTA was dit 12,0 micromol
ir liter.

ieuwe kijk
5 gebruiksmogelijkheden

van HEEDTA
in nog niet uitvoerig getest. HEEDTA
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Van het DTPA-chelaat zijn di
verse formuleringen in de han
del

blijkt echter wel bruikbaar te zijn als ij
zermeststof in de substraatteelt. Het is
niet duidelijk waarom deze meststof bij
de proeven in het verleden niet heeft vol
daan. HEEDTA lijkt wel wat sneller af te
breken dan DTPA. Hierdoor is wat meer
meststof nodig om hetzelfde niveau in het
wortelmilieu teJ
Wat betreft d§||
11 il',IJTA het meest t e <
MIT\
EDDHA is bij < n
ist ->ta
biel. Het biologi:
bi uikbaar omdat het t
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Op zoek naar de mineralenbalans
V

orig jaar is onderzoek gestart om de
aan- en afvoer van mineralen op een
bedrijf in kaart te brengen. Het doel is
een kloppende mineralenbalans samen
te stellen op een praktijkbedrijf.
Het praktijkbedrijf is bijna 1,5 ha
groot, ligt op een lichte zandgrond met
gemiddeld 3% organische stof, 2,5% kool
zure kalk en 8% slib. De drainage ligt op
85 cm. Om inzijging te voorkomen wordt
het grondwater op hetzelfde niveau ge
houden als het slootpeil, namelijk 80 cm.
Bij deze jaarrondteelt radijs wordt zowel
oppervlakte- als regenwater gebruikt.
Voor de metingen startten is eerst de
uitgangssituatie vastgelegd. Tbt en met
de derde steek zijn grondmonsters geno
men, waarin de hoofdelementen zijn ge
analyseerd. Om de voorraad aan elemen
ten vast te stellen zijn een aantal extra
bepalingen gedaan, zoals het PAL-cijfer,
het vochtgehalte en de dichtheid van de
grond. De PAL-bepaling wordt gedaan
om de hoeveelheid vastgelegd fosfaat in
de bodem vast te stellen.

Aan- en afvoer
Aanvoer van mineralen gebeurt met het
gietwater of via uitgestrooide meststof
fen. Het gietwater bevat niet alleen de
toegediende meststoffen, maar ook de
mineralen van het uitgangswater. Bij ge
bruik van regenwater speelt dit laatste
geen rol. Slootwater bevat echter wel een
hoeveelheid mineralen.
Om de samenstelling van het uit
gangswater en het gietwater te bepalen
worden beide watersoorten tijdens de be
regening bemonsterd. Door de hoeveel
heid en de samenstelling van dit water te
registreren is de hoeveelheid meststoffen
lie via beregening het bedrijf in gaat be
tend. Ter controle wordt eveneens het
verbruik aan meststoffen in kilo's genoieerd.
Met het drainwater verlaten mineraen het bedrijf. Het drainwater wordt
îvenals het gietwater bemonsterd. Zo is
lë hoeveelheid mineralen die op deze wijse het bedrijf verlaat bekend.
Ook via opname door het gewas ver1wijnen er mineralen. Via droge-stofbeïalingen wordt gemeten hoeveel. RegiBLOEMHARD en W. VOOGT

•» antal Bloemhard en Wim Voogt zijn onder•qgkers bij het PTG in Naaldwijk

roenten + Fruit / Glasgroenten - no. 46 -19 november 1993

Teelten in grond
Aanvoer
\i£ mtßeat

stratie van de hoeveelheid geoogst gewas
geeft aan hoeveel gewas afgevoerd wordt.

Verstoring door waterstromen
In een ideale situatie zou een mineralenbalans met voorgaande gegevens rond
zijn. Het gaat echter om een grondteelt.
Daarbij wordt de drainsamenstelling
niet alleen bepaald door toevoer via giet
water minus de afvoer via het gewas.
Er zijn meer processen. In de zomer
wordt de grondwaterstand binnen het be
drijf zoveel mogelijk gelijk gehouden met
de stand van het oppervlaktewater,
's Winters en tijdens stomen ligt de
grondwaterstand echter lager. Hierdoor
stroomt water van buiten het bedrijf
naar binnen. Ook dit binnendringende
water met mineralen wordt afgevoerd via
de drain.
Peilbuizen houden de grondwater
stand binnen het bedrijf bij. Schrijvers in
de naast liggende sloot, binnen het bedrijf
en in de drainput noteren continu deze
Gemiddelde samenstelling van het sloot-,
giet- en drainagewater
Sloot
water 1)
pH
EC
K
Ca
Mg
Na

NO3

S04
Cl
HC03
P

7,9
0,9
0,7
1,9
0,6
2,8
1.0
0,9
3,0
1,8
0,04

Giet
water 2)
6,7
1,7
4,8
2,4
1.4
2,1
8.4
1,5
2,2
0,9
0,16

Drainage
water 3)
8,0
2,3
2,0
7,5
1,7
5,8
1,4
3,9
5,7
7,4
0,07

1 ) Uitgangswater zonder toevoeging meststoffen
2) Uitgangswater met meststoffen
3) Water dat in de drains is opgevangen

drie waterstanden. Verschillen tussen
waterhoogten binnen en buiten het be
drijf komen zo vast te liggen. Dit kan hel
pen een verklaring te vinden voor ex
treem grote drainafvoeren. Met deze ex
tra water- en mineralenaanvoer moet ook
bij de afvoer rekening gehouden worden.
Gezien de ligging van het bedrijf be
staat ook de mogelijkheid van kwel. Deze
factor is moeilijk in te schatten.
Het is niet zeker dat al het water het
bedrijf via de drains verlaat. Om na te
gaan of mineralen naar diepere grondla
gen doorstromen wordt het water bemon
sterd op 85,140,190 en 250 cm diepte.

Denitrificatie
Moeilijk te bepalen waterstromen ver
troebelen dus het beeld, maar daarnaast
spelen zich ook processen in de bodem af.
Dit maakt de balans voor stikstof gecom
pliceerder. Stikstof kan in de bodem om
gezet worden in gasvormige verbindin
gen. Dit heet denitrificatie, waarbij ni
traat omgezet wordt in stikstof of stiksto
foxide. Of dit proces optreedt, hangt af
van het organische-stofgehalte, de zuur
stofomstandigheden in de bodem en de
temperatuur. De mate van denitrificatie
is te meten. Hiervoor zijn bij verschillen
de gewasstadia op een aantal diepten
grondmonsters genomen.

Mineralisatie
Het organische-stofgehalte speelt ook een
rol bij de mineralisatie. Bij mineralisatie
komt stikstof vrij. Hoe meer organische
stof, hoe groter het mineraliserend ver
mogen is. Hoeveel stikstof precies vrij
komt is gemeten door grondmonsters on
der geconditioneerde omstandigheden
weg te zetten (constante temperatuur,
zonder vochtverlies). Elke week is bij een
deel van de monsters de toename in N03
geanalyseerd.

Schattingen
Van de aanvoerposten meststof, uit
gangswater, inzijging, kwel, mineralistatie en het vrijkomen van mineralen kan
niet alles gemeten worden. Sommige pos
ten moeten daarom zo goed mogelijk in
geschat worden. Ditzelfde geldt voor de
afvoerposten gewas, drain, denitrificatie,
wegzijging en afvoer naar ondergrond.
Het artikel op pagina 14 en 15 vertelt
hoe de mineralenbalans er op dit bedrijf
uitziet.
•

13

Mineralenbalans
vertoont nog hiaten
Een mineralenbalans kloppend krijgen blijkt in de

Stikstof

praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn. Zo was er
bij het praktijkbedrijf behoorlijk wat inzijging.
Ook is van bepaalde elementen de verandering in
de voorraad in de bodem moeilijk te bepalen.
Daarom blijft een aantal schattingen nog
onvermijdelijk.

I

n het artikel 'Op zoek naar de minera
lenbalans' werden reeds de haken en
ogen van een mineralenbalans bespro
ken. In dit artikel gaat het over de praktijkgegevens die van mei 1992 tot en met
mei 1993 op een radijsbedrijf werden ver
zameld. De getallen zijn hierin telkens
omgerekend naar 1 ha. Om de cijferbrij
wat te beperken worden de resultaten al
leen van N, P en K gegeven.

Water
Mineralen worden voor het grootste deel
met water aan- en afgevoerd. Om een mi
neralenbalans op te stellen is daarom een
kloppende waterbalans nodig (figuur).
De aanvoer bestaat in de 'eerste plaats
uit gietwater. Daarnaast kómt er water
in de grond door inzijging en via capillai
re opstijging uit de ondergrond in perio
den dat weinig gegoten wordt. De afvoerposten zijn: verdamping van het gewas
en vanuit de grond en het drainwater.
Via (geijkte) watermeters konden de hoe
veelheden giet- en drainwater nauwkeu
rig worden vastgesteld. Helaas kon de
verdamping niet worden gemeten en is
daarom geschat met behulp van gege
vens uit andere proeven.
Als deze aan- en afvoer met elkaar
vergeleken worden, blijkt dat veel meer
water is afgevoerd dan aangevoerd. Om
de balans kloppend te krijgen is het ont
brekende aan de aanvoerzijde als inzij
ging opgenomen. De directe inzijging
vanuit het oppervlaktewater in het drai
nagesysteem is namelijk verantwoorde-

is ook een gedeelte van de aanvoer tot
stand gekomen via capillaire opstijging.
In de zomer (tijdens het stomen) en in
de winter waren de omstandigheden voor
inzijging gunstig op het bedrijf. De
grondwaterstand is toen bewust verlaagd
en beneden het slootpeil gehandhaafd. In
de winter was dit nodig vanwege teeltkundige achtergronden (knolkwaliteit).

Onzekere factoren
Be hoeveelheid water die verdwijnt
doof verdamping mm st qosihit
• De ïnjqgmg WAS. niet meethaai
lâêjkstof eu kali is de vwHMade'srootTaa^ Ift dérfytfdem
• De |ialans,van fosfaat is het minst
nauwkrui igt omdat de vooiraad in
do bodem moeilijk te meten ib
lijk voor dit tekort. Deze post is echter
niet meetbaar. In werkelijkheid is waar
schijnlijk niet alle ontbre
kende aan
voer inzij
ging, maar

De aanvoer van stikstof kon via het uit
gangswater, de meststoffen en de voorraadbemesting vrij nauwkeurig worden
vastgesteld. Dit geldt ook voor de afvoer
via'het drainwater en het gewas. Een be
langrijke post is verder nog de afname in
voorraad stibjffcof tussen begin en einde
van de periode. Dit kan minder goed wor
den vastgesteld dan de hiervoor genoem
de posten.
Bij de start was per hectare naar
schatting 280 kg direct beschikbaar stik
stof aanwezig, aan het einde was dit ge
daald tot circa 210 kg. Dit is bepaald over
een totale diepte van 75 cm. De overige
posten op de balans zijn steekproefsge
wijs bepaald.
De bijdrage uit mineralisatie (afbraak
van organische stof) blijkt nauwelijks
iets voor te stellen. Dit geldt ook voor de
afvoer via denitrificatie. De aanvoer via
inzijging is berekend door de aanna
me uit de waterbalans te vermenig
vuldigen met het gemiddelde N-gehalte van het oppervlaktewater.
Het verloop van het N03-gehalte
in het grondwater is op verschillen
de dieptes gevolgd. Beneden het
drainniveau blijkt het N-gehalte

7113
5297
4000*
2184*

W. VOOGT en C. BLOEMHARD

Wim Voogt en Chantal Bloemhard zijn onder
zoekers op het PTG in Naaldwijk

Foto: PTG
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Balans van aan- en afvoer van wat
gerekend over 1 jaar, in m3 per ha
* = geschat

63
De hoeveelheid drainwater met meststoffen die
het bedrijf verlaat, wordt nauwkeurig bijgehouden

den die fosfaat in oplossing brengt.
Als aan de hand van het PAL-cijfer het
verschil tussen begin en eind berekend
wordt, zou de fosfaatvoorraad met 455 kg
afnemen. Dit wijkt echter sterk af van de
ontbrekende hoeveelheid uit de balans.

Onduidelijkheden

Tij laag te zijn. Op grond hiervan mag
vorden aangenomen dat geen uitspoeing van betekenis naar het diepere
grondwater plaatsvindt buiten het drainysteem om.
Op grond van deze waarnemingen en
nschattingen blijkt dat de balans redeijk kloppend is. Er is ongeveer 50 kg
neer afgevoerd dan verklaard kan worlen uit de aanvoerposten. Dit is ongeveer
'% van de afvoer.

Calium
foor kalium geldt wat betreft de nauw:eurigheid van de metingen hetzelfde als
oor stikstof. De getallen liggen alleen op
en ander niveau. Radijs neemt veel kali
p, dat blijkt uit de hoeveelheid die via
et gewas wordt afgevoerd. Bij de bemesing wordt hier duidelijk rekening mee
ehouden, want de aanvoer is ook groot.
Er is ook een afname van de voorraad
i de grond vastgesteld. De omvang hier
an is moeilijker te schatten dan voor
tikstof. Een groot gedeelte van de kali is
amelijk aan de bodemdeeltjes vastgeïgd en kan al dan niet vrijkomen.
De totale voorraad kalium is ook veel
roter dan die van stikstof. Aan het begin
'as ongeveer 1.550 kg per ha beschikaar. Aan het eind was dit gedaald tot
irca 1.100 kg. Uiteindelijk blijkt de ba
ms nog redelijk kloppend te zijn. Er is
43 kg minder afgevoerd dan op grond
an de aanvoerposten berekend is.

'osfaat
•e balans voor fosfaat levert de meeste
ïoeilijkheden op. De aanvoer via mest
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stoffen en de afvoer door het gewas is wel
goed te bepalen. Het verschil tussen af
voer via gewas en aanvoer via meststof
fen duidt er echter op dat een fikse hoe
veelheid uit de voorraad in de grond moet
zijn opgenomen.
Voor fosfaat bleek het niet mogelijk
een goede schatting te maken van de toeof afname van de voorraad. In de kasgrond is door de jarenlange bemesting
een zeer grote hoeveelheid fosfaat vastge
legd. Via de PAL-bepaling, is een groot
gedeelte van deze moeilijk oplosbare ver
bindingen toch te bepalen.
Er blijkt dan maar liefst 4600 kg P per
ha, in de laag van 0 tot 75 cm als voor
raad aanwezig te zijn. Ter vergelijking, in
een analyse van het 1:2 extract, wordt
slechts 80 kg P per ha gevonden, het di
rect in water oplosbare gedeelte. De plan
ten kunnen echter over meer fosfaat be
schikken, omdat wortels zuren uitschei-

De inzijging blijkt behoorlijk te zijn ge
weest. Dit ondanks dat het grondwater
peil in de kas een groot gedeelte van het
jaar bewust hoog is gehouden. Afhanke
lijk van de aanname van de hoeveelheid
verdamping, bestaat 40% van de drainafvoer uit water dat via inzijging is aange
voerd. Voor een meer betrouwbare balans
moet ten eerste de verdamping nauwkeu
riger geschat kunnen worden. Daarnaast
zou de hoeveelheid inzijging gemeten
moeten worden.
De inzijging is weliswaar een grove
schatting, maar dat heeft weinig invloed
op de mineralenhuishouding. De hoeveel
heid mineralen die hiermee aangevoerd
worden is namelijk beperkt, vanwege de
niet al te hoge concentraties in het opper
vlaktewater.
De weg die N en K afleggen was goed
te volgen. Alleen bleek verhoudingsge
wijs veel K vanuit de voorraad in de •*
grond te komen. Daarom is een betere
methode voor het bepalen van de voor
raad nodig.
Met de gevolgde methode zijn de aanen afvoerstromen voor fosfaat niet goed
met elkaar in overeenstemming te bren
gen. Dit is voornamelijk het gevolg van
de zeer grote voorraad P in de grond. Het
is moeilijk te bepalen welke gedeelte
daarvan voor de mineralenbalans rele
vant is.
Het onderzoek wordt voortgezet, waar
bij op een aantal punten de waarnemin
gen aangescherpt worden.
H

Tabel. De balans van de aan- en afvoerposten aan stikstof (N), kali (K) en fosfor (P), gerekend
over 1 jaar, in kg per ha
Aanvoer
Via uitgangswater
Bemesting:
via regenleiding
via uitstrooien
Afname
bodemvoorraad
Mineralisatie
Via inzijging*
Totaal
Verschil

N

K

P

Afvoer

86

157

9

488
54

868
67

16
19

Via drainwater
Via gewas
Denitrificatie
Uitspoeling naar
ondergrond

67
0
31

443
0
60

?
0
3

726

1595

47
-52

+143

N

K

P

108
660
10

401
1051

10
76

-

-

0

0

0

778

1452

86

-39

'geschat
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Mineralenbalans
kent nog grote hiaten
Mineralen komen de kas in via het uitgangswater
en de meststoffen. De afvoerposten zijn het
geoogste produkt en het drainwater. Aan die laatste
afvoerpost stelt de overheid steeds strengere eisen.
Om er achter te komen of de stroom mineralen is te
verminderen, is op vijf radijsbedrijven een
mineralenbalans opgesteld.

\

B

ij teelten in de grond verdwijnen met
het drainwater vanuit de bouwvoor
mineralen. Deze mineralen worden bij
een hoge grondwaterspiegel grotendeels
afgevoerd via het drainagestelsel naar
het omringende oppervlaktewater. Bij
een diepe grondwaterspiegel worden de
mineralen afgevoerd naar het diepe
grondwater.
In beide gevallen veroorzaakt deze
mineralenafvoer problemen voor het
milieu. Door de overheid zijn dan ook
normen bepaald voor de emissie van mi
neralen, met name stikstof en fosfaat.
Vanuit de praktijk bestaat de vraag
in hoeverre emissie van mineralen bij
teelten in de grond kan worden beperkt.
Een zeer belangrijke vraag omdat het
voortbestaan van de grondteelt er mede
van afhangt.
Om op deze vraag een antwoord te
kunnen vinden is in een 'onderzoek ge
start met het in kaart brengen van de
aan- en afvoer van mineralen op tuinbcaiwbedrijven. In 1993 is hiermee be
gonnen op tien praktijkbedrijven, waar
van vijf radijs- en vijf chrysantbedrijven.

Daarnaast bestaat de mineralenba
lans, afhankelijk van de teelt, nog uit
een aantal posten die specifiek zijn voor
de desbetreffende situatie.
Een aantal posten is goed vast te
stellen, mits de registratie en bemonste
ringen nauwkeurig plaatsvinden. De
hoeveelheid mineralen in de meststof
fen, de afvoer via geoogst produkt en de
mineralen in het uitgangswater en het
drainagewater zijn goed te bepalen.
Behalve genoemde posten moet met
een aantal factoren rekening worden ge
houden. Zo is de begin- en eindvoorraad
in de grond van belang. Voor sommige
elementen is dit niet goed vast te stel-

Mineralenbalans
Een mineralenbalans geeft de in- en uit
gaande stroom van mineralen weer.
Omdat een groot deel van de mineralen
mot het water aan- en af- wordt gevoerd
is het noodzakelijk ook een waterbalans
"P te stellen.
Ue mineralenbalans bestaat in be
ginsel uit twee aan- en twee afvoerposten. De aanvoerposten zijn het uit
gangswater en de meststoffen. De af
voerposten zijn afvoerwater en geoogst
Produkt.
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Resultaten
Uit het eerste jaar meten en registreren
van de water- en mineralenstromen op
de vijf radijsbedrijven blijkt dat de hoe
veelheid wateraan- en afvoer per bedrijf
nogal verschilt. Een belangrijke oor
zaak is de ligging ten opzichte van om
ringend grond- en oppervlaktewater,
waardoor inzijging, kwel of wegzijging
optreedt. De hoeveelheden mineralen
die op het bedrijf omgaan zijn daardoor
ook nogal verschillend.
Los hiervan zijn er toch ook belang
rijke verschillen in de watergift en de
inzet van meststoffen tussen de bedrij
ven. Duidelijk is wel dat de bedrijven
die meer water hebben gegeven meer
stikstof afvoeren, hetzij via drainwater,
hetzij naar dieper gelegen grondwater.
Omdat het slechts om resultaten van
het eerste jaar en om een beperkt aantal
bedrijven gaat, is het niet juist nu al
verregaande conclusies te trekken. Bo
vendien vertonen de water- en mineralenbalansen nog fikse hiaten. Dit type
onderzoek gaat daarom door, waarbij
we behalve de huidige bedrijven ook een
aantal nieuwe bedrijven in het onder
zoek opnemen. Bovendien wordt het on
derzoek uitgebreid.
Si
PETER KORSTEN EN WIM VOOGT
Onderzoekers PTG, Naaldwijk

Voortbestaan grondteelt staat op het spel
- 110

len. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fos
for, omdat hiervan veruit het grootste
gedeelte in de grond is vastgelegd.
Verder kan de waterbalans sterk
beïnvloed worden door in- en wegzijging
en kwel. Deze hebben invloed op de
drainsamenstelling en drainhoeveelheid. De posten inzijging, wegzijging en
kwel zijn niet eenvoudig te meten.
Daarom zijn dit posten die aan de hand
van het tekort of het overschot op de wa
terbalans worden geschat.
Tenslotte speelt het gedrag van stik
stof in de bodem nog een rol. Het gaat
hierbij om twee processen. Dit zijn mi
neralisatie en denitrificatie.
Mineralisatie is een proces in de
grond waarbij stikstof vrijkomt door af
braak van organisch materiaal. Dit pro
ces is afhankelijk van de hoeveelheid en
de soort organische stof in de grond, de
temperatuur en de vochtigheid van de
grond. Deze post is redelijk te schatten.
Denitrificatie is een proces in de bo
dem waarbij nitraat in gasvormige stik
stofverbindingen wordt omgezet. Het
proces vindt plaats onder zuurstofloze,
vochtige omstandigheden. De omzetting
vindt plaats door micro-organismen.

Tabellen met toelichting op
pagina 28 en 29
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Gemiddelde aan- en afvoer van
water van vijf radijsbedrijven
, (in m3/ha)

Waterbalans van vijf radijsbedrijven (in mVha)
Bedrijf

1

2

3

4

5

4263
9175

7848

6347
2523

6728

3614

13438

7848

8870

6728

1586
5200

5200
8238

5200
934
1714

5200
3670

4400

5200

13438

7848

8870

6728

.

loooor

Aanvoer
gietwater
inzijging
capillaire opstijging

Totaal
Afvoer
verdamping
drainwater
wegzijging

Totaal

MPÀ

0$!i

2328

5200

Aanvoer
Gietwater

Afvoer
]

j Drainwater
Verdamping

Stikstofbalans van vijf radijsbedrijven (in kg N/ha)
Bedrijf

2

3

94,1
589,2

115,2
753,3

1

5

4

Aanvoer

Gemiddeld aan- en afvoer
van stikstof van
vijf radijsbedrijven (in kg N/ha)

-

-

-

-

0
51,4

0

0

-

0
42,4

22,5
425,6
79,6
0

-

-

600

-

-

-

-

24,4

598,2

683,3

910,9

743,9

552,1

500

Totaal
Afvoer
drainwater
opname gewas
denitrificatie
toename bodemvoorraad
uitspoeling naar ondergrond

188,4
499,6
10
139,1

180,3
509,8
10
76,7

-

-

-

354,3
10
80,3
374,8

460,0
10

-

86,6
425,9
10
212,5
153,6

Totaal

837,1

888,6

776,8

819,4

470,0

134,1

75,5

82,1

uitgangswater
bemesting
afname bodemvoorraad
mineralisatie
inzijging
capillaire opstijging

24,5-!,
522,3

Overschot
Tekort

98, t,.
645,8

800r
700

400
300
200
100

0

-

4

5
61,9
824,2
46,8

1

2

uitgangswater
bemesting
afname bodemvoorraad
inzijging
capillaire opstijging

113,3
1070,1

202,0
1032,0

160,0
1048,7

Totaal
Afvoer

j Drainwater

Gemiddelde aan- en afvoer
van kalium van
vijf radijsbedrijven (in kg K/ha)

1200r

Aanvoer

-

-

251,1

-

188,8
1011,6
0,4
78,9

-

-

-

-

99,2

1434,5

1234,0

1279,7

1208,7

1032,1

704,6
845,2
264,6

396,4
814,7

-

212,7
668,5
250,5
288,2

-

528,8
75,2
409,7

1814,4

1419,9

1211,1

1013,7

739,0

68,6

195,0

293,1

379,9

-

-

I
!

-

739,0

I

i

!
1
1

;

1
j

Aanvoer

Afvoer

I.' • ;, I Bemesting

Opname gewas

m Uitgangswater I

l Drainwater

185,9

Fosforbalans van vijf radijsbedrijven (in kg P/ha)
Bedrijf

|Denitrificatie

Uitgangswater §jH)Opname gewas
I

3

drainwater
opname gewas
toename bodemvoorraad
uitspoeling naar ondergrond
Totaal
Overschot
Tekort

Afvoer
|

205,3

238,9

Kaliumbalans van vijf radijsbedrijven (in kg K/ha)
Bedrijf

Aanvoer

M Bemesting

1

2

3

4

5

3,2
147,1

5,4
86,6

2,8
106,3

-

-

Gemiddelde aan- en afvoer
van fosfor van
vijf radijsbedrijven (in kg P/ha)

Aanvoer
uitgangswater
bemesting
afname bodemvoorraad
inzijging
capillaire opstijging
Totaal

-

7,2
28,0
21,0

11,4

-

7,6
33,5
14,2
3,9

-

-

-

-

161,7

56,2

59,2

92,0

8,1
52,3
101,3

4,6
45,2

9,9
49,3

-

-

-

-

3,9
113,0

Afvoer
drainwater
opname gewas
toename bodemvoorraad
uitspoeling naar ondergrond
Totaal

28

-

161,7

6,4
56,2

-

59,2

-

-

33,5
40,5
18,0
92,0

51,4
61,6
-

Aanvoer

Alvoer

|'

{ Bemesting

|

) Uitgangswater |

:

|

|Opname gewas
|Drainwater

113,0
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WATERBALANS
Voor het maken van de waterbalansen
is aan de hand van resultaten van eer
der gedaan onderzoek een berekening
opgesteld om de hoeveelheid verdampt
water (gewas- en grondverdamping) te
schatten aan de hand van de straling.
Over de periode van het onderzoek
(april 1993 tot april 1994) is de ver
damping geschat op 5.200 m3 per ha.
De werkelijke verdamping zal echter
per bedrijf verschillend zijn geweest,
afhankelijk van kastype, klimaatin
stellingen, enzovoort.
Op twee van de vijf bedrijven is sprake
van een grotere afvoer van water via
verdamping en drain dan er via gietwater is aangevoerd. Hier is sprake
van inzijging. Op twee andere bedrij

ven is juist meer water gegeven dan
werd teruggevonden via drain en ver
damping. Dit water is verdwenen naar
de ondergrond of naar omliggend op
pervlaktewater (wegzijging).
Op het vijfde bedrijf speelde nog een
andere factor een rol. Hier is minder
gegoten dan werd verdampt. Het te
kort is aangevuld door capillaire opstij
ging vanuit het grondwater.
Op twee van de vijf bedrijven was er
overigens geen drainhoeveelheid te
meten in verband met de afwezigheid
van een functionerend drainagestelsel.
De hoeveelheden gietwater liepen
sterk uiteen. Het bedrijf met de groot
ste hoeveelheid gaf ruim twee keer zo
veel als het bedrijf met de kleinste hoe

STIKSTOFBALANS
De inzijging, danwel wegzijging heeft
op de bedrijven invloed gehad op de
stikstofbalans. De drie bedrijven die
water kregen vanuit de ondergrond in
het bedrijf, kregen extra stikstof aan
gevoerd. Op de twee bedrijven met
wegzijging van water werd stikstof af
gevoerd.
Verder spelen mineralisatie en denitrificatie een rol bij de mineralenbalans.
Uit oriënterend onderzoek bleek dat
deze posten geen grote hoeveelheden
stikstof omvatten. De mineralisatie is

om die reden voorlopig op nul gesteld
en voor de denitrificatie is 10 kg N per
ha per jaar ingeschat.
De laatste aan- of afvoerpost is de af- of
toename van de voorraad stikstof in de
bodem. Op vier van de vijf bedrijven
nam de bodemvoorraad gedurende het
jaar toe en op één bedrijf nam deze af.
Op twee van de vijf bedrijven was spra
ke van een grotere aan- of afvoer dan
verklaard kon worden via alle gemeten
posten. Op de overige drie bedrijven
werd meer stikstof afgevoerd dan werd

KALIUMBALANS
Via de aanvoer door inzijging, kwel of
capillaire opstijging werd op drie be
drijven een behoorlijk grote hoeveel
heid kalium aangevoerd. Op de twee

andere bedrijven verdween juist kali
um. Daarnaast bleek de bodemvoor
raad in de balansperiode aan verande
ring onderhevig.

FOSFORBALANS
De voorraad fosfor in de bodem kan een
grote aan- of afvoerpost zijn. Door jaren
lange fosforbemesting kan de bodem
grote hoeveelheden bevatten. Van deze
hoeveelheid is slechts een deel direct be
schikbaar voor de planten. Het is echter
moeilijk te bepalen welk gedeelte van de
totale bodemvoorraad ter beschikking
komt van de planten. De hoeveelheden
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fosfor waar het in de balans om gaat,
omvat slechts enkele tientallen kilo's.
Op jaarbasis vallen deze hoeveelheden
in het niet bij de voorraad fosfor in de
bodem; enkele duizenden kilo's. In de
fosforbalans wordt een eventueel tekort
of overschot waarschijnlijk veroorzaakt
doordat fosfor respectievelijk wordt
vastgelegd in of vrijkomt uit de grond.

veelheid. Ook de hoeveelheden drainwater varieerden sterk. Die variatie
heeft, behalve met de verschillen in
gietgedrag, alles te maken met de posi
tie van het bedrijf ten opzichte van het
omringende oppervlaktewater
en
grondwater.
Uit de waterbalansen van de verschil
lende bedrijven blijkt dat de bedrijven
die geen water van elders aangevoerd
krijgen zo'n 30 tot 50% meer gieten
dan nodig is voor de verdamping. Af
hankelijk van de bedrijfssituatie wordt
bij de overige bedrijven minder gego
ten, tot zelfs maar 70% van de verdam
ping. Verder blijken de hoeveelheden
inzijgend water, indien aanwezig, al
snel enkele duizenden kuubs te bedra
gen.

aangevoerd.
Als de opname van het gewas vergele
ken wordt met de totale stikstofaanvoer op de vijf bedrijven, is ongeveer
65% van die aanvoer benut. Wordt bij
de totale aanvoer echter alleen geke
ken naar de via meststoffen aange
voerde stikstof, dan loopt het benuttingspercentage van het gewas op naar
ongeveer 75% van de aangevoerde
stikstof.

Gemiddeld wordt ongeveer 60% van de
aangevoerde kali benut door het ge
was. De gemiddelde benutting van de
aangevoerde meststoffen is ongeveer
70%.

Om die reden zijn de verschillen in de
balans aan deze post toegekend. Door
dat fosfor wordt vastgelegd, is het niet
juist over de benutting te spreken. De
opname door hei gewas is beperkt. De
bemesting in hetzelfde jaar blijkt in
sommige gevallen aanzienlijk meer te
zijn. Voor de fosforbemesting zijn het
bemestingsregime in de voorgaande ja
ren en de voorgeschiedenis van het per
ceel veel belangrijker.
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Fluor niet giftig
voor tomaat
Uit de praktijk kwam vorig jaar het signaal dat
de meststof monokalifosfaat van een bepaald
handelsmerk wortel- en groeiproblemen zou
veroorzaken. Uit onderzoek op het proefstation
in Naaldwijk blijkt, alhoewel nog niet alle
resultaten bekend zijn, dat deze meststof
onschuldig is.

B

ij de teelt van tomaat zijn de afgelo
pen paar jaar problemen met de groei
en de wortelontwikkeling geconsta
teerd. Dit was vooral het geval bij be
drijven die recirculeren. Hierbij wordt
vooral gedacht aan oorzaken richting
het watergeven, de zuurstofhuishou
ding en ziekten.
Vorig jaar kwam vanuit de praktijk
het signaal dat ook een meststof, name
lijk monokalifosfaat van een bepaald
handelsmerk, veroorzaker van wortel
en groeiproblemen zou zijn. In eerste in
stantie leek schade door deze meststof
echter niet erg aannemelijk. De gehal
ten aan mogelijk schadelijke componen
ten in deze meststof zoals fluor weken
niet af van de bekende gehalten.
In een vergelijkingsproef door een
praktijkbedrijf traden echter wel groeiverschillen op. Dit was aanleiding tot
nader onderzoek op het proefstation in
Naaldwijk.

Fluor
Nadere bestudering van de specificaties
•van de 'verdachte' monokalifosfaat en
van ter beschikking gestelde analyses
.leverde een aantal elementen op met
»hoge gehalten, in vergelijking met ande
re handelsmerken. In de literatuur is
tjtvocht naar mogelijke toxische effecten
• t«?n ^eze st°ffen- Voor enkele elementen
bleken giftige effecten wel bekend, maar
«e gehalten in monokalifosfaat zijn ech• ter zo laag dat een toxisch effect niet erg
Waaischijnlijk is. Zelfs niet als gerewordt met ophoping bij een geslo
ten systeem.
.Do gehalten aan fluor weken nog het
niecst af van die in de andere handelsroerken Pluor is een veel voorkomend
estanddeel van fosfaatmeststoffen.
. es!é meststoffen worden uit delfstoffen
i'
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gemaakt. Fluor is daarvan, naast veel
andere elementen, een natuurlijk be
standdeel. Bij de fabricage worden deze
stoffen er, afhankelijk van de toepas
sing, in mindere of meerdere mate uit
gehaald. Zo bevat het bekende superfos
faat nog vrij veel fluor en dubbelkalkfosfaat geen fluor.
Al vele jaren is bekend dat eenzaadlobbige planten, zoals veel bol- en knol
gewassen erg gevoelig zijn voor fluor.
Bij deze gewassen moeten daarom zo
veel mogelijk fluor-arme fosfaatmest
stoffen worden gebruikt. De overige ge
wassen zijn niet gevoelig voor fluor,
hierbij gelden geen beperkingen wat be
treft de fluorgehalten in de fosfaatmest
stoffen.

Proefresultaten
Omdat gegevens over de effecten van
fluor in gesloten teeltsystemen niet be
kend waren en de gehalten in het ver
dachte handelsmerk tamelijk hoog wa
ren is besloten om in de proef speciale
aandacht aan fluor te besteden.

Er zijn na elkaar twee proeven uitge
voerd, beide in steenwol met recircula
tie. Er is regenwater gebruikt, in de zo
mer ook osmosewater en de op het
proefstation gebruikelijke meststoffen
zijn toegepast. De standaardvoedingsoplossing voor tomaat is gebruikt, met
in de eerste proef de dubbele fosfaatcon
centratie.
In januari is gestart met een oriënte
rende proef, zowel met tomaat als kom
kommer. In deze proef is gekeken of de
schadebeelden bij tomaat en komkom
mer ook opgewekt konden worden met
het verdachte handelsmerk monokali
fosfaat.
Van drie bedrijven is de bewuste
meststof verkregen en vergeleken met
een meer zuivere monokalifosfaat.
Daarnaast zijn er twee fluortrappen in
de proef opgenomen, één met een in het
handelsmerk vergelijkbare hoeveelheid
en de dubbele concentratie.
Eind februari is deze proef beëindigd,
zonder enige zichtbare of meetbare ver
schillen in groei of ontwikkeling van de
planten.

Lange termijn
Vervolgens is een proef gestart bij vlees
tomaat, met de bedoeling de effecten op
wat langere termijn te bekijken {tabel).
Aan deze proef zijn vier behandelingen
toegevoegd waarbij extra fluor werd ge
geven. De proef is aangehouden tot eind
september.
Tijdens de teelt zijn geen zichtbare
verschillen in groei of ontwikkeling van
de planten tussen de verschillende be
handelingen geconstateerd. Het enige
duidelijke effect is dat bij de honderd
voudige fluortrap er betrouwbaar meer
neusrot voorkwam. Betrouwbare ver
schillen in produktie zijn niet gevonden.
WIM VOOGT
onderzoeker PTG, Naaldwijk

Het behandelingenschema met de hoeveelheden fluor uitgedrukt in ppm op de monokali
fosfaat en in umol/l in de voedingsoplossing, de fluorconcentraties in de mat in umol/l, aan
het begin en het einde van de teelt en de totale produktie
F- gehalte
Behandeling
1 Controle
2 "Verdachte" handelsmerk
3 Fluor 1 maal beh. 2
4 Fluor 10 maal "
5 Fluor 20 maal "
6 Fluor 100 maal "

ppm
4,5
570
570
5700
11400
57000

Produktie

F- concentratie

umol/l
_

5
5
50
100
500

mat
Start
20
20
10
70
170
340

umol/l
Einde
20
30
20
190
660
1100

kg/m2
*30,5
30,4
30,0
29,7
31,6
30,2

%

Vrucht
gewicht

neusrot

182
188
182
180
185
182

0,4
0,7
0,8
1,1
0,8
4,1*

* betrouwbaar verschillend van de overige behandelingen
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Chloride doet geen
wonderen
Neusrot blijft een berucht probleem in de paprikateelt.
Daarom willen telers maar al te graag weten of zij de
afwijking voor kunnen blijven. Het proefstation
onderzocht of zij met chloride de kwaliteit van paprika's
kon verbeteren. Ook schepte ze duidelijkheid over het
gerucht dat groen oogsten meer neusrot zou geven dan
rood oogsten.

B

ij tomaat verhoogt chloride de calciumopname waardoor minder neusrot optreedt. Of een verhoging van chlo
ride ook bij paprika minder neusrotvruchten geeft, was tot voor kort niet
bekend. Ook was het niet duidelijk of
groen oogsten meer neusrot geeft dan
rood oogsten, terwijl telers nogal eens
de neiging hebben dit te roepen.
Het proefstation heeft onderzocht of
zowel chloride als groen of rood oogsten
invloed hebben op de produktie en kwa
liteit van paprika's. Met name de in
vloed op neusrot werd uitvoerig beke
ken.
Tijdens het onderzoek werden analy
ses gedaan van het plantesap waardoor
de onderzoekers probeerden na te gaan
hoe de gehalten in het wortelmilieu zich
verhouden tot de gehalten in het plantsap. Ook konden zij door ,de plantsapanalyses het verloop van de gehalten in
het plantsap bijhouden. Informatie over
deze gehalten in het plantesap kon later
gebruikt worden voor bemestingsadvie
zen.

Opzet
In de proef werden zes verschillende ni
traat-chlorideverhoudingen in het re
tourwater aangehouden (tabel). Weke
lijks werd het retourwater bemonsterd.
Als de nitraat- en chloridegehalten niet
overeenkwamen met de streefwaarden
van een behandeling, werden de dose
ringen aangepast. Omdat de paprikaplanten veel water kregen mag aange
nomen worden dat de gehalten van chlo
ride en nitraat in het retourwater gelijk
waren aan de gehalten in het substraat.
Tijdens het onderzoek werden alle
overige elementen en ook de EC en pH
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Effecten op kwaliteit
• De
nitraat-chlorideverhouding
heeft invloed op de kwaliteit eer
ste en tweede soort paprika's.
• Een hoog nitraatgehalte geeft een
slechtere kwaliteit paprika's door
meer zilvervlekken.
• Een laag nitraatgehalte en een
hoog chloride-gehalte geven meer
eerste soort paprika's. Meer chlo
ride heeft geen invloed op dë calciumopname en daardoor ook niet
op neusrot.
gelijk gehouden. Bij vier behandelingen
werden de paprika's rood geoogst en bij
twee behandelingen werden ze groen
geoogst. De proef is uitgevoerd bij Ma
zurka dat op 21 oktober 1993 werd ge
zaaid. De laatste oogstdatum van dit
ras was 1 november 1994.

Eerste en tweede soort
Bij de oogst werden de paprika's beoor
deeld op kwaliteit. De paprika's werden
ingedeeld in eerste soort, tweede soort
of in neusrot {tabel). Uiteindelijk bleken
de nitraat-chlorideverhoudingen geen
betrouwbare invloed te hebben op de
hoeveelheid neusrot. Groen oogsten gaf
dan wel meer kilo's neusrot, maar bij
groen oogsten was de totale produktie
ook hoger. Uitgedrukt in een percentage
was er dus geen verschil in de hoeveel
heid neusrot bij groen en rood oogsten.
De hoeveelheid neusrot bij groen en
rood oogsten lag tussen 19 en 23%, af
hankelijk van de behandeling.
De
nitraat-chlorideverhoudingen
hadden wel invloed op de hoeveelheid

eerste en tweede soort paprika's. Een
verhoging van het nitraatgehalte gaf
namelijk minder eerste soort kwaliteit
en meer tweede soort dan een laag ni
traatgehalte. Door een hoog gehalte aan
nitraat kregen de vruchten veel zilvervlekken waardoor de kwaliteit minder
werd.
De totale produktie werd niet beïn
vloed door de nitraat-chlorideverhou
dingen. De totale produktie lag bij rood
oogsten tussen de 19,3 en 21,4 kg per m2
en bij groen oogsten tussen 29,6 en 29,8
kg per m2.

Monsters
Voor de drogestof-analyse werden er
blad- en vruchtmonsters genomen. Ver
der werden om de drie weken oude en
jonge bladeren verzameld voor een ana
lyse van het plantesap. Ook werden in
alle gewasmonsters de gehalten aan cal
cium bepaald.
Uit de gewasmonsters bleek dat het
calciumgehalte in de plant niet werd
beïnvloed door de nitraat-chlorideverGroenten + Fruit / Glasgroenten - Week 17 - 26 april 1996
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Dosering van chloride om zo neusrot te voorko
men, bleek niet te werken.

oud blad lager dan 50 mmol per liter.
Deze grenzen voor chloride zijn nog ta
melijk hoog. Als een teler deze grenzen
aanhoudt, moet hij zorgen voor voldoen
de nitraat in het druppelwater.

Weinig effect
Uit de proef bleek dat enorm hoge chlo
ridegehalten (soms wel 25 mmol per li
ter) in combinatie met de lage nitraat
gehalten (3 mmol per liter) geen invloed
heeft op de totale produktie. Hieruit
blijkt dat chloride geen invloed heeft op
de càlciumopname. Waarom dit bij pa
prika niet het geval is en bij tomaat wel,
is nog onduidelijk. Blijkbaar reageert
paprika anders op chloride dan tomaat.
De gewasanalyses gaven wel iets op
merkelijks te zien. Daar werd door een
hoog chloridegehalte in de voedingsop
lossing de chloridegehalten in het plantsap sterk verhoogd en de nitraatgehal
ten enigszins verlaagd ten opzichte van
een laag chloridegehalte. Het geringe
effect van de nitraat-chlorideverhoudin
gen kan voor een deel verklaard worden
doordat het hier gaat om gehalten in het
drainwater. Want tijdens de proef wer
den steeds zodanige gehalten aan het
gesloten systeem toegevoegd, dat de ni
veaus in het drainwater werden ge
handhaafd. De plant kon dus als het
ware leven op het druppelwater en
daaruit steeds voldoende nitraat opne
men.
houdingen. Chloride bevorderde de calciumopname dus niet.
Bij de plantsap-analyse kwamen de
nitraat- en chloridegehalten in de voe
ding terug in de nitraat- en chloridege
halten in de plantsap-analyse.

len van de streefwaarden. In jong blad
is een streefwaarde van nitraat in fe
bruari van tachtig millimol per liter vol
doende. Maar na verloop van tijd loopt
deze streefwaarde af naar veertig milli
mol per liter bij een bemonstering in ok
tober.
De streefwaarde voor nitraat in oude
bladeren varieert niet in het seizoen en
ligt continu op 130 mmol per liter. De
streefwaarde van chloride is bij jong
blad lager dan 30 mmol per liter en bij

Streefwaarden
Tijdens de proef daalde de nitraatgehal
ten in het sap van de jonge bladeren in
de loop van het seizoen. Hiermee moet
een teler rekening houden bij het opstel

Tabel: Effect van de gemiddelde nitraat- en chloorgehalten in de dosering en in het retour
water op de kwaliteit van de produktie.

Behandeling
1
2
3
4
5
6

Gehalten
dosering
N°3
Cl
mmol
mmol
per liter per liter
12,1
8,0
8,2
7,8
9,8
8,5

0,0
1,8
2,9
3,6
0,0
3,9
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Gehalten
retour
n°3
Cl
mmol
mmol
per liter
per liter
28
15
6
3
27
6
26 april 1996

1
12
22
25
1
21

Produktie
Oogsten
rood
rood
rood
rood
groen
groen

eerste
kg/m?
8,4
9,7
10,5
9,8
15,6
16,7

tweede
kg/ml

neusrot
kg/m2

7,0
6,7
6,1
5,5
8,3
6,5

3,9
4,9
3,8
4,7
5,7
6,6

Betekenis
Omdat chloride geen effect heeft op
neusrot en ook niet op de calciumgehalten in de bladeren of vruchten, is dose
ring van chloride om neusrot te voorko
men niet nodig. Uit de proef bleek dat
een laag nitraat en dus een hoog chlori
de wel gunstig was voor de hoeveelheid
eerste soort paprika's. Daarom is het
geen probleem als chloride in het drain
water oploopt tot bijvoorbeeld vijftien
millimol per liter bij een EC van 3,0 tot
3,5 mS per cm. Wel moet een teler dan
opletten dat er geen gebrek aan nitraat
ontstaat. Hij kan dan met het druppel
water voldoende 'vers' nitraat aanvoe
ren. De geadviseerde streefwaarde van
nitraat van 17 mmol per liter mag zon
der problemen verlaagd worden naar
bijvoorbeeld 10 mmol per liter.
H
KEES DE KREIJ
Onderzoeker PBG, Naaldwijk
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Wegwijs in de wirwar
van voedingsschema's
Soms begint het even te duizelen. Voor het berekenen
van voedingsschema's bestaan verschillende methoden
en worden verschillende termen gehanteerd voor
hetzelfde. Tijd voor duidelijkheid.

V

Doordat bij
recirculatie
meststoffen
met de drainoplossing in
het systeem
terugkomen,
moeten min
der meststof
fen uit de
A/B-bak wor
den meege
zogen dan in
een open
systeem.

oor een groot aantal gewassen,
voor zowel een open als een geslo
ten systeem, bestaan standaardvoedingsoplossingen. Deze oplossingen
realiseren onder gemiddelde omstan
digheden de streefwaarden in het
substraat. In de praktijk blijkt vaak <•
bijsturing nodig van de standaardvoedingsoplossing. Zo kan het uit
gangswater bijvoorbeeld bicarbonaat, calcium en/of magnesium be
vatten. Het teeltstadium kan ook
aanleiding geven tot bijsturing, bij
voorbeeld in de vorm van een extra
kaliumgift bij de vruchtaanleg of het
opkomen van een snede. Verder kun
nen telers scheef getrokken verhou
dingen tussen de voedingselementen
in het wortelmilieu corrigeren op ba
sis van de analyseresultaten van het
wortelmilieu.
Bij het berekenen van het voe
dingsschema,, ook wel het voedings
recept of de meststoffendosering ge
noemd, kan rekening worden gehou
den met deze afwijkende zaken. Hoe

worden de voedingsschema's voor
gesloten systemen nu berekend en
wat zijn de verschillen tussen een
open en een gesloten systeem?

Open systeem
Onder het open systeem wordt het
zelfde verstaan als vrije drainage.
Het open systeem onder gemiddelde
omstandigheden is weergegeven in
figuur 1. Hierin staan de A/B-bak
met het voedingsschema, de standaardvoedingsoplossing en de standaarddruppeloplossing.
Kenmer
kend is dat deze drie aan elkaar ge
lijk zijn. De berekening van het voe
dingsschema is dus niets anders dan
het berekenen van de druppeloplos
sing.

Gesloten systeem
Onder gesloten systeem wordt het
zelfde verstaan als recirculatie. Het
gesloten systeem staat in figuur 2.
Drainwater, ook wel drainoplossing
genoemd, wordt met uitgangswater

Brochures
Het PBG geeft brochures "Voedingsoplossingen voor gesloten
teeltsystemen' uit. Gerekend is
volgens methode A.
Er zijn brochures verkrijgbaar
voor paprika (VG1), tomaat
(VG2), komkommer (VG3), me
loen (VG7), boon (VG8), courgette
(VG13) en aubergine (VG14). U
kunt een brochure bestellen door
ƒ20,- over te maken op giro
293110 van PBG, Postbus 8, 2670
AA Naaldwijk. Vermeld daarbij
de tussen haakjes vermelde brochurepode. De boekjes zijn ook
verl^rijgbaar bij de locatie van het
proefstation in Aalsmeer.
bijgemengd tot een bepaalde EC of
tot een bepaald volume, de zoge
noemde voorinstelling. Meststoffen
uit de A/B-bak worden toegevoegd
aan dit mengsel van uitgangswater
en drainwater. De drie stromen bij el
kaar vormen de druppeloplossing.
Doordat bij recirculatie meststoffen
met de drainoplossing terugkomen
in het systeem, moeten minder mest
stoffen uit de A/B-bak worden mee
gezogen dan in een open systeem.
Voor het berekenen van het voe
dingsschema zijn de volgende bere
keningsmethoden voorhanden: de
methode volgens recirculatieoplos
sing (A), de methode druppeloplos
sing minus drainoplossing met twee
monsters (B) en de methode druppe
loplossing minus drainoplossing met
één monster (C).

Recirculatieoplossing
Methode A gaat uit van de standaardvoedingsoplossingen, die speci
aal voor gesloten teeltsystemen zijn
ontwikkeld. In tabel 1, kolom 1 wordt
hiervan een voorbeeld gegeven. Deze
voedingsoplossingen komen direct
overeen met datgene wat gemiddeld
in de A/B-bak moet worden klaarge
maakt. Op de standaardvoedingsoplossing worden aanpassingen gedaan
vanwege de analyseresultaten in het
wortelmilieu en op basis van het
teeltstadium (kolom 2). Verrekening
van kolom 2 en 1 geeft de basis voor
het berekenen van het voedingssche
ma. Dit is nog niet de druppeloplos
sing die naar het gewas gaat, want
die ontstaat pas na bijmenging met
de drainoplossing. In het voorbeeld is
uitgegaan van regenwater. Wordt er
een andere kwaliteit water gebruikt,
dan moet daar bijna altijd op worden
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jrrigeerd. Methode A gaat er ove:ns vanuit, dat altijd alle drain
er direct wordt bijgemengd met
uitgangswater.

FIGUUR 1

Voeding uit A/B bak
of directe injectie

Open systeem
(standaard situatie)

Standaard
voedingsoplossing

ee monsters
de berekeningsmethode druppeossing minus drainoplossing met
e monsters (methode B), is een
.lyse nodig van zowel de drainopling, als van het wortelmilieu. In
il 2 staat een berekeningsvoorld van een voedingsschema. De
ndaarddruppeloplossing (kolom
vordt aangepast aan het teeltstam en analyseresultaten van het
•telmilieu (kolom 2). In het voorld wordt drainwater bijgemengd
t het uitgangswater tot een EC
L 0,9 mS/cm. Dat is 35% drainopiing; de rest is uitgangswater. Ver
lens worden de gehalten in de bijlengde drainoplossing (kolom 4)
etrokken van de berekende drupaplossing. Wat overblijft is het
dingsschema dat moet worden
argemaakt (kolom 5). Ook in dit
rbeeld is uitgegaan van regenwa; er is dus geen correctie voor de
;erkwaliteit gedaan.
3ij deze methode is het mogelijk
bijmenging van drainoplossing
t het uitgangswater te variëren,
de bijmenging verandert, moet
uurlijk wel weer een nieuwe bereiing worden gemaakt.

n monster
de methode B is beschreven dat
ie monsters nodig zijn. In de prak: echter wordt vaak volstaan met
nemen van alleen één monster
de drainput. Berekening van de
dingsschema's volgens deze me
de werkt alleen als de samenstelj van de drainoplossing overeennt met de gehalten in het wortelieu. Dit is bij benadering het geals méér dan 35% wordt gedraisrd en bovendien bij inerte teelt-

Uitgangswater zonder

HCO3 voedingselementen

of andere zouten

ment
mS/cm
,, mmol/l

3
4

0,9
0,75
4.5
1.6
0,4
7,25
0,7
0,6

Aanpassingen
vanwege
teeltstadium
en analyse
wortelmilieu
(2)

-1,6
+0,8
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Substraat met
streefwaarden

t

Drainoplossing

FIGUUR 2
Gesloten systeem
(standaard situatie)

Voétiipg uit A/B bak
of directe injectie
Standaard
voedingsoplossing'

HCOi voedingselementr>n
of aridere zouten
Bijmenging
drainoplossing

media als steenwol en glaswol.
Bij methode C worden de analyse
resultaten van dat ene monster voor
twee berekeningen gebruikt. Eerst
worden de cijfers vergeleken met de
streefwaarden en kan de samenstel
ling van de druppeloplossing worden
berekend. Vervolgens worden diezelf
de analysecijfers afgetrokken van de
zojuist berekende oplossing.

Beste methode
Wat is nu de beste methode? Deze
vraag is niet zomaar in zijn alge
meenheid te beantwoorden. Alle drie
de methoden kunnen werken, mits
toegepast in de juiste situatie. De
drie methoden leveren nooit exact
hetzelfde antwoord op. Daarnaast
speelt een afweging mee van de ge
wenste nauwkeurigheid en de daar
mee samenhangende kosten.
Vanuit bemestingtechnisch oog
punt heeft bemonsteren van het wor
telmilieu altijd de voorkeur. Bemon
steren en analyseren wordt immers

el 1. Voorbeeld van de berekeningsmethode volis recirculatieoplossing - methode A
Standaard
voedings
oplossing
gesloten
systeem
(1)

Standaard
druppeloplossing
•

0,9
0,75
2,9
2,4
0,4
7,25
0,7
0,6

Drainoplossing

gedaan om inzicht te krijgen in de
voedingstoestand in het wortelmi
lieu. Methode A en B hebben vanuit
dit oogpunt de voorkeur boven me
thode C. Bij methode A wordt alleen
een monster uit het wortelmilieu ge
nomen, by methode B ook een mon
ster van de drainoplossing. Methode
B is daardoor nauwkeuriger, maar
ook duurder.
Methode C is gebaseerd op analy
secijfers van alléén de drainoplos
sing. Hoewel het bemonsteren van de
drainoplossing gemakkelijk is, blijft
deze methode een minder goed alter
natief. De analyseresultaten blijven
altijd een benadering van de gehal
ten in het wortelmilieu. Kiezen telers
toch voor methode C, dan moet het
drainpercentage minstens 35% zijn.
KEES DE KREIJ
PBG, Naaldwijk
GEERTEN VAN DER LÜGT
BLGG, Naaldwijk

Tabel 2. Voorbeeld van de berekeningsmethode druppeloplossing minus drainoplossing met twee monsters - methode B

Klaar te
maken
voedings
oplossing
(3)=(1 +2)

Standaard
druppelsoplossing

Element
EC, mS/cm
NH4, mmol/l
K
Ca
Mg
N03
S04
P

Standaard
druppel
oplossing
(1)
1,8
1,0
8,0
3,0
1,0
13,25
1,25
1,25

Aanpassingen
vanwege
teeltstadium
en analyse
wortelmilieu
(2)

-2,0
+ 1,0

Analyse
drain
(3)

Voorinstelling
tqt EC 0,9
(4)

2,6
0,3
8,9
5,5
2,7
18,1
2,6
2,0

0,9
0,1
3,1
1,9
0,9
6,3
0,9
0,7

Aan te maken
voedings
oplossing
(5)=(1 +2-4)
0,9
0,9
2,9
2,1
0,1
6,95
0,35
0,55
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Minder neusrot door weinig
of geen ammonium
Problemen met neusrot bij paprika lijken samen te
hangen met ammonium in de voedingsoplossing.
Maar mogelijk spelen ook andere factoren een rol,
zoals de teelttemperatuur. Op het proefstation in
Naaldwijk is gekeken naar het effect van verschillende
combinaties van ammonium en temperatuur.

A

mmonium wordt toegediend om
de pH in het wortelmilieu vol
doende laag te houden. Echter, té
hoge ammoniumdoseringen verho
gen de hoeveelheid neusrot. Nog on
duidelijk was waar precies de gren
zen liggen. Bovendien kan een com
binatie van verschillende factoren
een rol spelen. Zo was het vermoeden
dat een hoge temperatuur meer
neusrot geeft dan een lage tempera
tuur. In een proef werd gekeken naar
de combinaties van ammonium en
temperatuur. De proefopzet met de
behandelingen worden in het kader
gegeven.

Neusrot en brandplekken
In de proef kwam bij alle behandelin
gen relatief veel neusrot voor, maar
wel met verschillen tussen de behan' delingen. Bij de behandelingen waar
geen ammonium (NH4) werd gegeven
en waar de pH werd vrij gelaten (voe
dingsbehandeling 1) was de hoeveel
heid neusrot 14 en 15% {tabel). Bij

'geen NH4 met pH-correctie' en bij
doseringen van 0,25 en 0,5 mmol
NH4 per liter (voedingsbehandelin
gen 2,3 en 4) was er 16 tot 22% neus
rot. Bij doseringen van 1,0 en 2,0
mmol NH4 per liter (voedingsbehan
delingen 5 en 6) was er 22 tot 25%
neusrot. 'Geen NH4 zonder pH-correctie' gaf dus de minste neusrot.
De
temperatuurbehandelingen
hadden tegen de verwachting in geen
invloed op neusrot. Wel kwamen bij
de hoge temperatuur in augustus
veel vruchten voor met brandplek
ken. Dit kwam doordat er in de kop
van de plant erg weinig blad zat, zo
dat de vruchten onvoldoende be
schermd waren. Bij lage tempera
tuur trad dit probleem niet op.

Productie
In de tabel is onderscheid gemaakt
tussen totale productie en goede
vruchten. Vanaf 0,25 mmol NH4 per
liter daalde de totale productie zowel
bij hoge als lage temperatuur. De

Proefopzet
•Q
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De NH4-doseringen bij een gesloten systeem waren 0; 0,25; 0,5; 1,0 en 2,0
mmol per liter. Dit zijn de concentraties in de toegevoegde oplossing. De
concentraties in het druppelwater zijn lager, omdat de toegevoegde oplos
sing nog versneden wordt met drainwater. De pH in het wortelmilieu werd
regelmatig gemeten en met zuur en loog gestuurd op 5,5. Alleen bij één be
handeling (nummer 1) werd de pH niet bijgeregeld.
De voedingsbehandelingen staan in de tabel. Deze behandelingen waren
gecombineerd met twee temperatuurniveaus, namelijk een lage tempera
tuur en een hoge temperatuur. De setpoints voor verwarming waren res
pectievelijk 20/16°C en 24/20°C voor dag/nacht met een luchtingstemperatuur van 0,5°C boven de stooktemperatuur. Deze temperatuurbehandelin
gen werden ingesteld vanaf 5 februari 1996.
Er werd geteeld in steenwol met volledige recirculatie. Zaaidatum was 16
oktober 1995 en plantdatum 7 december 1995 (ras Mazurka). De oogst liep
van 28 maart tot en met 31 oktober 1996. Er werd rood geoogst.

combinatie hoge NH4-dosering en
lage temperatuur was het ongun
stigst voor de productie.
Bij de goede vruchten werd onge
veer hetzelfde beeld gevonden van
NH4 en temperatuur als bij de totale
productie. De combinatie lage NH4dosering en hoge temperatuur was
dus gi&lstig. Wel was bij hoge tempe
ratuur het gemiddeld vruchtgewicht
erg laag: van alléén de goede vruch
ten was dit 137 g per vrucht, terwijl
dit bij lage temperatuur 161 g was.
Verder waren er nog verschillen in
vroegheid, gelijkmatigheid van de
productie en plantontwikkeling. De
hoge temperatuur was vroeger in
productie dan de lage temperatuur.
Bij de hoge temperatuur bleef de pro
ductie steeds in zetsels komen, ter
wijl bij de lage temperatuur na drie
zetsels de productie gelijkmatiger
werd. In juni waren de planten van
de lage temperatuur korter en had
den kleiner en meer lepelvormig blad
dan bij de hoge temperatuur. In au
gustus hadden de planten van de
hoge temperatuur een slechtere
stand dan van de lage temperatuur.

Voedingsopname en pH
Het vrij laten van de pH, zonder
NH4, gaf een flinke pH-stijging in
het wortelmilieu. Na verloop van tijd
stabiliseerde de pH zich en werd ge
middeld voor de gehele proef een pH
gevonden van 6,7 (tabel). Deze hoge
pH veroorzaakt in deze proef voor
paprika géén problemen. Veel gewas
sen worden bij hoge pH chlorotisch,
maar dat gebeurde hier niet. De ij
zer-, mangaan-, zink- en kopergehal
ten in het blad waren weliswaar wat
lager dan bij de andere behandelin
gen, maar nog steeds voldoende hoog.
De hoge pH had geen invloed op
de fosfor- en calciumgehalten in het
gewas. Bij de combinatie hoge calciumdosering en hoge pH slaat calci
um neer, en is het gehalte in het
drainwater lager. Toch wordt bij deze
hoge calciumdosering van 3,0 mmol
per liter voldoende calcium opgeno
men. Dat komt doordat er bij het recirculeren gecorrigeerd wordt op cal
cium om toch de streefwaarde te be
reiken. Uit het 'verse' druppelwater
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Geen problemen
» Een lage ammoniumdosering
vain 0,25 tot 0,5 mmol per liter
of geen ammonium leiden tot
een grotere productie en min
der neusrot.
» De hoge pH die daarbij ontstaat
bleek geen problemen op te le
verén.
» De temperatuur had geen effect
op neusrot, wel op andere kwa
liteitsaspecten en de productie.

in de plant dan voldoende calcium
inemen.

welscheuren en stip
velscheuren kwamen de eerste
fee oogstweken zeer veel voor bij
oral de hoge temperatuur. Waarhijnlijk is een temperatuur van 24
1 20°C voor respectievelijk de dag
i de nacht toch te hoog voor een goe: kwaliteit. Later kwamen zwelheuren weinig voor. Het was toen
et meer afhankelijk van de tempetuur, maar wel van de voedingsbemdelingen. Bij 'geen NH4, zonder
ï-correctie' (voedingsbehandeling
kwam het meer voor dan bij de bendelingen 2 tot en met 6.
In augustus en september kwa3n bij de hoge temperatuur vruchi voor met stip. Bij de lage tempetuur kwam het in het geheel niet
or.

"aktische betekenis
m lage NH4-dosering, 0,25 tot 0,5
nol per liter, of geen NH4 is aan te
velen. Dit bleek gunstig in de vorm
n een grotere productie en minder
usrot dan doseringen van 1,0 en
) mmol per liter. Als door geen
i4-dosering de pH stijgt, blijkt dit
sn probleem voor paprika.
De opname van spoorelementen,
cium en fosfor blijft voldoende
og. Een waarschuwing is wel dat

bij recirculatie van drainwater met
een hoge pH verstopping van drup
pelaars kan ontstaan door calciumneerslag.
Aangezien er in de proef maar
twee temperatuurniveaus werden
vergeleken, kan niet worden aange
geven wat de optimale temperatuur
is. De tendens is echter wel duidelijk.
Een hoge temperatuur is gunstig
voor een grotere productie, maar

heeft ook nadelen ten opzichte van
een lage temperatuur, zoals een lager
gemiddeld vruchtgewicht, meer stip,
meer zwelscheuren en brandplekken
en de productie komt sterk in zetsels.
Met de temperatuur is het dus schip
peren tussen productie en kwaliteit.
KEES DE KREIJ
PBG, Naaldwijk

Bij de be
handelin
gen waar
geen am
monium
werd gege
ven en de
pH werd
vrijgelaten,
was het
percentage
neusrot het
laagst.

loed van ammoniumgehalte en temperatuur op productie en percentage neusrot bij zes behandelingen
Behandeling
NH4dosering
mmol/l
0
0
0,25
0,5
1,0
2,0

streef
pH

gereal.
PH

vrij
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

6,7
6,2
6,1
5,9
5,7
5,0

Productie"
gemiddelde
Ca-dosering

gemiddelde
Ca-gehalte

mmol/l

mmol/l

3,0

7,2
8,2

2,0
2,0
1,8
1,7
1.4

8,2
8,2

8,6
8.5

goede vruchten
kg/m2
H
l

H

16,1

20,8

14

15.4

19.0
18.1
19,1
17,8
16,3

20

16.1

14.2
13,2
12.5

totaal
,kg/m2

neusrot
%

17
21

25
24

15
19
22
16
22
23

19,0
19,7

20,0
18,4

18,0
17,0

24.8
24.1
24,0
23.2
23,7
21.9

; L en H bij goede vruchten, neusrot en totaal betekenen respectievelijk een lage temperatuur en een hoge temperatuur
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I Van net proefstation

I

Momenteel wordt in ons land het grootste deel van de groente en een belangrijk
deel van de bloemen in substraat geteeld. Niet alle teelten lenen zich hiervoor,
zodat telen in vollegrond en kasgrond voorlopig nog niet uit de gratie zijn. De
biologische teelt zal altijd in de grond blijven plaatsvinden.
Door Wim Voogt
PBG, Naaldwijk

ihuïss

ctieverhoging belangreden omschakeling

De omschakeling van de teelt in grond
naar de teelt in substraat is voor vrucht
groenten snel gegaan. In de jaren zeven
tig werd hier en daar wat uitgeprobeerd
met de teelt in bakken of bedden met
veen. In 1975 vonden de eerste proeven
in de praktijk plaats mèt steenwol. Die
waren zo succesvol dat in 1980 al op
zo'n 100 hectare in steenwol werd ge
teeld. Vooral de komkommertelers za
gen al snel de voordelen van substraat
teelt in, wat later gevolgd door de tomatentelers.
*•'
De belangrijkste reden voor omscha
keling naar substraatteelt was de pro
ductieverhoging. Of de genoemde pro
ductiestijging van 10 procent of meer
geheel was toe te schrijven aan het sub
straat is de vraag. Bij het omschakelen
veranderden immers meer zaken: betere
waterkwaliteit, druppelbevloeiing, voe
dingsoplossingen, meer aandacht voor
de teelt, kijken bij collega's. Sinds het
verbod op methylbromide is de belang
rijkste reden van omschakeling het niet
meer te hoeven stomen of ontsmetten
van de grond.
In de structuurnota Landbouw van
eind jaren tachtig stond dat de glastuin
bouw in 2000 moest zijn omgeschakeld,
niet alleen in substraat, maar ook nog in
gesloten systemen (recirculatie). Voor
veel teelten was en is het niet mogelijk
in substraat te telen. In een aantal geval
len (zoals radijs) door teelttechnische
problemen en bij andere teelten (zoals
chrysant) om bedrijfseconomische rede
nen. De teelt in grond onder glas zal de
komende jaren dus zeker nog blijven
bestaan.

en arbeidskosten tot een minimum te
beperken. Verder zullen vanwege de afvalproblematiek afbreekbare substraten
worden ontwikkeld. Eigenlijk blijft wa
ter met het oog op de afvalproblematiek
en
mechanisatiemogelijkheden
het
meest ideale 'substraat'.

Intrede certificering
substraatftiaterialen
Om teeltrisico's als ziekten, plagen of
een slecht functionerend wortelgestel
nog meer te beperken, zal het streven
erop gericht blijven zoveel mogelijk te
weten te komen over de eisen die wor
tels, wortelomgeving en plant stellen
aan een groeimedium. In de toekomst
zullen de groeimedia aan deze eisen
worden aangepast, in plaats van ze toe
te passen zoals ze worden aangeboden.
Daarom zullen strengere eisen worden
gesteld aan substraatmaterialen, waar
bij certificering een belangrijke rol zal
gaan spelen.
Naast het ontsmetten van recircula
tiewater zal biologische bestrijding van
of stimulering van de afweer tegen wortelziekten en aaltjes naar verwachting
een belangrijke rol gaan vervullen.
Sommige plaagorganismen kunnen im
mers door andere in hun ontwikkeling
worden geremd of juist worden gesti
muleerd. Net als in grond, is ook in een
substraatsysteem een scala aan micro
organismen aanwezig. Daarnaast zijn er
wellicht ook micro-organismen die de

Verdergaande mechanisa
tie bij leeltwisseling
Door de ontwikkelingen op het gebied
van mechanisatie en automatisering zal
het teeltsysteem nog veel meer worden
aangepast. Aangezien de arbeid bij de
teeltwisseling - vooral bij het opruimen
van het gewas - nog steeds een aanzien
lijke kostenpost is, mag hier een toena
me van de mechanisatie worden ver
wacht. Zo zijn er al materialen in de
handel waarbij het teeltmedium op het
bedrijf of zelfs in de kas wordt gefabri
ceerd. Op deze manier zijn de transport

!
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aangepast Op termijn zal. de Ne
derlandse glastuinbouw dan ook
voor htet grootste deel in substraat
plaatsvinden; De biologische teelt
zal toenemen, maar altijd in de
grond blijven plaatsvinden. Sub
straat is daarbij namelijk uitgeslo
ten, zodat toenemende kennis van
het gedrag van organische stoffen en
het bodemleven gewenst is.

plant in groei en ontwikke
ling kunnen stimuleren.
Uit recent onderzoek
met het manipuleren van
het watergehalte in het wor
telmilieu en de druppelfrequentie
dat deze de groei en ontwikkeling
de plant kunnen beïnvloeden. Oc
tgpperatuur in het wortelmilieu
grote invloed op de groei. Deze nr
lijkheden zullen in de toekomst I
worden benut. Naast beheersing
het watergehalte en de temperatuui
ook te denken aan het zuurstofge
en zelfs het toedienen van hormc
stoffen.

Grondteelt vooral
biologisch
Op termijn zal de glastuinbouw in
derland voor het grootste deel in
straat plaatsvinden. Wellicht zal
overgebleven grondteelt voornam
biologisch zijn. Ook in grondtee
zoals van bladgewassen en radijs,
de mechanisatie verder toenemen,
name voor het oogsten. Vaak zal
het teeltsysteem moeten worden aa
past aan de eisen die mechani:
daaraan stelt. Dit betekent dat de h\
ge watergeefsystemen moeten woi
aangepast. Ook teelt- en milieue
vergen watergeefsystemen met een
form distributiepatroon.
Een belangrijke voorwaarde or
de grond te mogen blijven telen, is
aan milieueisen moet worden void
Uitspoeling naar grond- en oppervla
water zal zeer sterk worden beperk
de toekomst zal de watergift voll<
worden gestuurd door de gewasbeh
te. Modellen berekenen de behoefti
dan niet met behulp van sensoren ii
grond en aan de plant. Vervolgens v
den niet meer hele kraanvakken teg<
behandeld, maar wordt water met
mobiel systeem plaatselijk gedose
Het is wellicht zelfs mogelijk dit te c
bineren met gewasbescherming of t<
handelingen.
Ter vervanging van grondontsmet
en stomen neemt de behoefte aan !•
nis over het 'biologisch evenwicht' if
grond toe. Biologische bestrijding
bodemziekten en plagen zal tot de i
gelijkheden behoren. In dat verb
wordt organische bemesting belan|
ker om het bodemleven te onderh
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dén of bepaalde micro-organismen te
stimuleren of te onderdrukken. Moge
lijk is een rol voor specifieke preparaten
•Weggelegd.
Wet- en regelgeving (AMvB bedekte
teelt) zullen de randvoorwaarden voor
de bemesting gaan bepalen. Voorraadbemesting zal steeds minder plaatsvin
den, de aanvoer met voedingsoplossin§en via het watergeefsysteem steeds
•toeer. De aanvoer van mineralen via de
toegediende
organische stof zal in de

7
u

a

^

J

i

1 ' w \ ' 'irTi
ll^^ u j ^ , u !

nutriëntenvoorziening worden meege
nomen. Voor deze gerichte bemesting
zullen modellen moeten worden ont
wikkeld, waarbij de voedingsopname in
de tijd wordt berekend.
De biologische teeltwijze zal de ko
mende jaren ongetwijfeld toenemen.
Door toenemende concurrentie zullen
ook hier de prijzen onder druk komen
te staan. Maar doordat bij deze teeltwij
ze dezelfde milieuregels zullen gelden,
is professionalisering onvermijdelijk.

Dit betekent dat dezelfde ontwikkelin
gen zullen plaatsvinden als is geschetst
voor de grondteelt (substraatteelt is na
melijk uitgesloten). Water- en nutriën
tenvoorziening zullen worden afge
stemd op de behoefte van het gewas.
Aangezien stikstofkunstmest niet kan
worden toegepast, zal stikstof uitslui
tend als organische stof kunnen worden
toegediend. Dit vergt kennis over de mineralisatiesnelheicl
van
organische
meststoffen.

Glasgroenten

1 december 1 999

Biologische teelt

Watergeven en bemesten bij
Hoe kun je met aanvoer van organische stof zorgen voor het in stand houden
van het bodemleven terwijl moet worden voorkomen dat dit gepaard gaat met
teveel en onevenwichtige toevoer van mineralen. Dit is kort gezegd het dilem
ma en dus de uitdaging voor een evenwichtig mineralenbeheer in de biologi
sche teelt onder glas.
Door Wim Voogt en Chantal Bloemhard
PBC, Naaldwijk

Een goed verzorgd
bödemleven
De grootste verschillen tussen de biolo
gische en de gangbare teelt van glas
groente komen tot uiting bij de bemes
ting. Uitgangspunt van biologisch telen
is het goed verzorgen van het bodemle
ven. Voorwaarde voor een actief bo
demleven is regelmatige aanvoer van
organisch materiaal waarmee tegelijk
voldoende mineralen voor de teelt wor
den aangevoerd. Deze komen lang
zaam vrij via afbraak door het bodemle
ven. Hierdoor is de kans op uitspoeling
ook minder groot. Vruchtwisseling en
de teelt van groenbemesters en stikstof
binders maken zo'n systeem compleet.
Organische stof wordt in de bodem
omgezet door micro-organismen. Van
de aanwezige oude organische stof (hu
mus) in de bouwvoor wordt jaarlijks 2
tot 3 procent afgebroken. Om het gehal
te op peil te houden is per hectare 40 tot
60 ton stalmest nodig. Met deze hoe
veelheid wordt circa 350 kilo stikstof,
100 kilo fosfor en 550 kilo kalium per
hectare gegeven. Is dit voldoende voor
een teelt? Dat is uiteraard sterk afhanke
lijk vah het teeltplan. Voor een stookteelt tomaat of komkommer is al gauw
1200 kilo stikstof, 250 kilo fosfor en
2000 kilo kalium nodig. Dit betekent
dat voor voldoende stikstof 200 ton stal
mest nodig is. Dit levert echter een fosfor-overschot op (340 kilo) en voor kali
um is het nog niet genoeg (1880 kilo).
In dit voorbeeld is nog maar gespro
ken over drie elementen. Met organi
sche meststoffen komen echter ook nut
riënten mee als sulfaat, magnesium en
calcium en ook ballastzouten als natri
um en chloor. Naast het aspect van het
totale aanbod en de verhouding van
nutriënten, is er de vraag, hoe de af
braaksnelheid zich verhoudt tot de ge
wasbehoefte.

Onderzoek watergeven en
mineralenbeheer
Het probleem van het nutriëntenover
schot en onevenwichtig aanbod van
nutriënten was tot voor kort niet onder
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kend. Uit onderzoek op vijf bedrijven is
gebleken dat er steeds veel meer mine
ralen via de meststoffen en het gietwater
worden aangevoerd dan via het geoog
ste product worden afgevoerd.
Op het PBG is vorig jaar gestart met
een onderzoeksproject gericht op wa
tergeven en mineralenbeheer. Het doel
is de overbemesting en emissies van
nutriënten (stikstof en fosfaat) zoveel
mogelijk te beperken. Het uitgangspunt
is: watergeven en bemesten naar be
hoefte van het gewas.
Wat het watergeven betreft wordt
qua methode aansluiting gezocht bij de
lopende projecten voor optimalisatie
van grondteelten. De berekende ver
damping is hierbij de maatstaf voor de
te realiseren watergift. Hiermee kan het
risico van uitspoeling tot een minimum
worden beperkt.
Voor de aanvoer van nutriënten
wordt eerst een schatting gemaakt van
de opname op basis van een geschatte
productie. Hierop wordt dan een
bemestingsplan afgestemd, zodanig dat
de totale aanvoer van stikstof, fosfor en
kalium overeenstemt met de gewas
onttrekking.
Een belangrijk aspect is vervolgens
de vraag hoe snel de mineralen vrijko
men tijdens de teelt. Hiervoor wordt ge
bruikt gemaakt van een wiskundig mo
del, afkomstig van de Wageningen Uni
versiteit. Op basis van de voorspellin
gen van het model kan besloten worden
op bepaalde momenten bij te bemes
ten. De mogelijkheden voor bijmesten
zijn wat betreft stikstof echter zeer be
perkt.

Voorraad aan stikstof
verkeerd beoordeeld
Het afgelopen jaar is deze methode ge
test op het PBG, bij teelten met paprika
en komkommer. Als basis voor de orga
nische stof-voorziening is gekozen voor
een combinatie van stalmest met zoge
naamde 'groene' compost. Dit is com
post afkomstig van plantaardig afval uit
parken en plantsoenen. De toe te die
nen hoeveelheid organische mest is be
perkt door het wettelijke fosforplafond

Om stikstofgebrek te voorkomen moet er bij
start van een teelt een voldoende voorraad '
stikstof aanwezig zijn.

van 200 kilo per hectare per jaar D;
naast is aanvullend bloedmeel gebru
Tijdens de teelt bleek bij de k<
kommer al snel dat het gewas stikstol
kort kwam; de groei bleef achter er
ontstond veel geel blad. Door bijmes
met bloedmeelkorrels is geprobeerd
te verhelpen. Dit is niet goed geh
waarschijnlijk komt er te weinig stik
beschikbaar uit de op het oppervlak
gestrooide korrels.
Bij de teeltwisseling medio juli is i
extra bijbemesting uitgevoerd en zijr
korrels door de grond gewerkt. D;
door lukte de herfstteelt beter. Ook
paprikateelt had last van de stiksto
korten, maar door grote problemen i
boterbloemluis was dit minder g<
zichtbaar.
Achteraf bezien is het stikstoftel
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt d
de start in een vrijwel stikstofar
grond, waarbij bovendien de compi
fractie veel trager mineraliseerde (
was aangenomen. De uiteindelijke
name door het gewas is lager gewf
dan berekend door de lagere produc
De hoge toediening met lagere afv
door het gewas en de lage cijfers in

bodemanalyses duiden er op dat stikstof
langzaam is vrijgekomen. Er is dus nog
veel stikstof onderweg.

Conclusies en
aanbevelingen
Bij de start van een teelt moet voldoen
de vrije stikstof aanwezig zijn. Enerzijds
om de eerste tijd als voorraad te kunnen
dienen voor het gewas, anderzijds om
bij organische meststoffen meteen hoge
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calcium/stikstof-verhouding voldoende
vrije stikstof te leveren om het proces
van afbraak te starten.
Bij de opname ligt de verhouding
tussen stikstof en fosfor veel hoger dan
de verhouding tussen stikstof en fosfor
in de organische meststoffen. Plantaar
dige resten (stro, compost) bevatten een
te hoge calcium/stikstofverhouding,
waardoor aanvullirUg met dierlijke mest
noodzakelijk is. Daarom moet worden
gezocht naar fosfor-arme meststoffen,
die rijk zijn aan organische stof.
Er moet onderzocht worden of
bloedmeel of andere meststoffen (bij
voorkeur in vloeibare vorm) geschikt
zijn om bij te bemesten.
Een groot probleem bij het beperken
van de watergift is de slechte verdeling
van de regenleiding, met name bij
vruchtgroenten, waar veelal strookberegening wordt toegepast. Druppelbevloeiing biedt meer perspectief. Dit
heeft echter als nadeel dat niet de gehe
le oppervlakte van de kas wordt be
vochtigd. Dit is voor het bodemleven,
noodzakelijk voor de mineralisatie,
echter een voorwaarde. Structureel bij
de biologische teelt is de inbreng van
mineralen in ongewenste verhoudingen
of hoeveelheden. Enige doorspoeling of
van tijd tot tijd doorspoelen blijft dan
ook onvermijdelijk.

Tomaat

Recirculeren
van drainwater
kost geen pro
ductie.
Recirculatie
water dat met
een verhitter
werd onsmet
gaf zelfs een
hogere produc
tie en minder
neusrot.

Dezelfde productie bij
recirculatie drainwater
Er wordt beweerd dat een slechtere groei van het tomaatgewas zou kunnen worden veroorzaakt door de
teelt in een gesloten systeem. Ophoping van door de wortel uitgescheiden stoffen zou de productie nega
tief beïnvloeden. Het PBG heeft onderzoek gedaan naar de mate van ophoping en afbraak van deze orga
nische uitscheidingsproducten. Een negatieve invloed op de productie is niet aangetoond.
Door Kees de Kreij en Willemien Runia
PBG, Naaldwijk

Angst voor volledig
recirculeren
Op tomaatbedrijven wordt het drainwa
ter soms niet volledig hergebruikt, bij
voorbeeld in het begin van de teelt. Er
kunnen ook lekkages zijn in het draina
geafvoersysteem, waardoor een deel
van het drainwater niet kan worden her
gebruikt. Verschillende tomatentelers

vermoeden dat een slechtere groei van
het gewas veroorzaakt wordt door de
teelt in een gesloten watergeefsysteem.
Daarom wordt soms uit voorzorg een
deel van het drainwater geloosd.
Als een slechtere groei van het ge
was wordt geconstateerd, kan spuien
van het drainwater soms een groeiverbetering geven. De oorzaak van de
groeiachterstand wordt gezocht in orga

Janrproductio en neusrot bij verschillende behandelingen met gerecirculeerd drainwater.
Behandeling

Productie (kilo/m*)

Neusrot (%)

Volledige recirculatie zonder ontsmetting

50,4

V

Volledige recirculatie zonder ontsmetting met bacterie

49,2

2,6

Volledige recirculatie met ontsmetting door verhitting

53,2

1/1

Geen hergebruik van drainwater, volledige spui

S0,5

2,2

nische stoffen, die in een gesloten sys
teem ophopen. Dit soort stoffen wordt
door de wortel uitgescheiden en veelal
aangeduid met wortelexudaten.

Proefopzet met open en
gesloten systeem
In een proef met het tomatenras Aromata werd getest of er productieverschillen
bestaan tussen een open en een geslo
ten systeem. Ook werden analyses ge
maakt van wortelexudaten. Daarnaast
werd drainwater van het open en geslo
ten systeem uit de proef en drainwater
van praktijkbedrijven getest in een biotoets op toxiciteit.
Aromata werd geplant op 4 januari
2000. De laatste oogstdatum was 2 no
vember 2000. Er werden vier behande
lingen onder de loep genomen:

-

Volledige recirculatie zonder ont
smetting van drainwater;
- Volledige recirculatie zonder ont
smetting van drainwater met toevoe
ging van een bacterie, die productieverhogend zou werken;
- Volledige recirculatie met ontsmet
ting van drainwater door middel van
verhitting;
- Geen hergebruik van drainwater,
volledige spui.
De watergift en de streefwaarden in de
mat waren bij alle behandelingen gelijk
en het drainpercentage lag tussen 30 en
40 procent.

Ophoping en
afbraak wortelexudaten
Drainwater van de vier behandelingen
werd op verschillende manieren onder
zocht. Er werd een algemene scan ge
maakt, waarbij naar allerlei mogelijk
voorkomende stoffen werd gezocht. Tij
dens dit zoeken werden zeer veel ver
schillende organische stoffen gevonden.
De concentraties bij de behandelingen
met recirculatie waren hoger dan bij de
behandeling met volledige spui. Bij de
behandeling met de bacterie waren de
concentraties lager dan bij de andere
behandelingen. In het algemeen waren
de concentraties laag. Verder werd het
drainwater heel nauwkeurig op elf van
tevoren geselecteerde wortelexudaten
geanalyseerd. Bij volledige recirculatie
met of zonder bacterie werden twee
soorten wortelexudaten gevonden: zo
genoemde benzoëzuren. De concentra
ties waren echter zo laag, dat ze de
groei waarschijnlijk niet kunnen rem
men. In de behandeling met ontsmet
ting en bij volledige spui werden deze
benzoëzuren niet gevonden.
In het kader van ophoping van orga
nische stoffen werd ook gezocht naar
de eventuele ophoping van het chelaatdeel uit het DTPA-ijzerchelaat. Er is na
melijk bekend, dat chelaat in hoge con
centratie toxisch is. Er werden steeds
lage concentraties gemeten, ook in een
gesloten systeem.
Wortelexudaten kunnen door micro
organismen als voedsel worden ge-

Samenvatting

dt r n^srot Vnti'r dit <'ffrt.t'kgn Rtfn
foorcfeh geyoride'n. De
aan wortçlÈxndateri
/i|n Liag Een toegevoegd Wöftëléxu •
diaf kan door de nucro-örgqtiïsmen
in Het wortelmilieu snel worden afge
broken.

brui kt. Daarmee worden de wortelexu
daten afgebroken en wordt de concen
tratie lager. In hoeverre dit verschijnsel
ook voorkwam in deze proef, werd op
laboratoriumschaal
getest.
Daartoe
werd koffiezuur (een bepaald wortelexudaat) aan verschillende watermon
sters toegevoegd. De monsters beston
den uit drainwater uit de verschillende
behandelingen. Dit drainwater was in
het ene geval wel en in het andere geval
niet vrijgemaakt van bacteriën eiVof
schimmels via filtratie. Ter controle wer
den ook steriele watermonsters meege
nomen. In de drainwatermonsters was
het toegevoegdè koffiezuur na drie da
gen volledig verdwenen. De drainwa
termonsters, die vrij waren van bacte
riën en schimmels (steriel gemaakt) be
vatten drie dagen na het toevoegen nog
wël koffiezuur. De micro-organismen in
het drainwater konden dus koffiezuur,
toegevoegd aan dit drainwater, zeer
snel afbreken. Dit was zowel het geval
bij drainwater van het volledige geslo
ten systeem als van het systeem met
spui.

Productieverschillen en
geen groeiachterstand
Het wel of niet recirculeren of het toe
voegen van een bacterie heeft geen in
vloed op de totale productie {tabel).
Spuien van drainwater gaf eenzelfde
productie als het volledig hergebruiken
van het drainwater. Toevoegen van een
bacterie gaf geen verhoging van de pro
ductie.
Wanneer hergebruikt drainwater
werd ontsmet door verhitting gaf dit
echter wel een hogere productie en
minder neusrot. Er kon echter niet wor
den achterhaald wat de oorzaak van dit
positieve effect was. In twee perioden
van de teelt kwam neusrot voor (tabel).
In drainwater van de verschillende
behandelingen werden jonge planten
opgekweekt. Het waren testgewassen,
die vaak voor biotoetsen worden ge
bruikt, plus het gewas tomaat. Ook wa
ren uit de praktijk drainwatermonsters
verzameld en hiermee werden dezelfde
biotoetsen gedaan. Uit de betreffende
proef werd geen groeiachterstand als
gevolg van recirculatie geconstateerd.
Ook de meeste monsters uit de praktijk
gaven een gelijke groei ten opzichte
van een controle (bassinwater met voe
ding). Bij één drainwatermonster uit de
praktijk zijn problemen gesignaleerd
met de groei van de jonge tomatenplan
ten. Er waren bladmisvormingen en een
slechtere groei dan bij de controle. Het
vermoeden is, dat het probleem niet
werd veroorzaakt door stoffen uit het recirculerende systeem, maar door een
fungicide, die in de drainafvoergoten te
recht was gekomen.

Telen naar de letter
van de Mestwet
heid dierlijke meststoffen nodig. Het is
dan oo}c de vraag of het nog wel mogelijk
is toijKiten te telen met de jongste mest
wetgeving. Een andere vraag is of voorraadbemesting of bijmesten tijdens de
teelt een goede keus is. In een proef met
(tros)tomaten probeerden onderzoekers
van Praktijkonderzoek Plant & Omge
ving (PPO) een antwoord te vinden op
deze vraag.

Maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare;
dat lijkt voor biologische telers van bijvoorbeeld toma
ten een knellende richtlijn van de nieuwe Mestwet. Meer
compost gebruiken of bijbemesten met bloedmeel lijkt
een oplossing, maar onduidelijk is of de bodemvrucht
baarheid daar op lange termijn niet onder lijdt.

Beschikbaarheid

Door Wim Voogt en Henny van Gurp
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Naaldwijk/Horst

In een kas op de PPO-locatie Horst is
een aantal behandelingen met verschil
lende bemestingsstrategieën uitgevoerd
(kader), met als doel te bemesten bin
nen het raamwerk van de mestwetge
ving. Bij alle behandelingen was de
mestkeus zo, dat in totaal evenveel stik
stof en kali beschikbaar zou komen tij
dens de teelt. Voor stalmest en compost
is hierbij rekening gehouden met de mi
neralisatiesnelheid. Bij de overige mest
stoffen is aangenomen dat alle stikstof
in het teeltseizoen beschikbaar zou ko
men. Daarnaast is rekening gehouden
met een flinke bijdrage uit de bodem
door de afbraak van aanwezige organi
sche stof.
Het is goed gelukt om de stikstofhoeveelheid gelijk te houden (tabel). Alleen
bij behandeling E was de totale stikstof
gift wat lager, voornamelijk doordat de
daar gebruikte rundergier minder stik
stof bevatte dan vooraf geschat. Bij be
handeling D en E is een afwijkende hoe
veelheid kali gegeven. Dit was een min
of meer onvermijdelijk gevolg van de
combinatie bij de mestkeus.

S

inds vorig jaar augustus is het moei
lijker geworden biologisch onder
glas te telen. De nieuwe Mestwet regelt
namelijk dat niet meer dan 170 kilo stik
stof per hectare uit dierlijke mest mag
worden gebruikt. Langlopende en hoog
producerende kasteelten als tomaat, pa
prika en komkommer hebben een grote
behoefte aan mineralen, waarbij meer
dan de helft van de opgenomen minera
len via het geoogste product uit de kas
verdwijnt. Om aan de mineralenbehoefte te voldoen is dus een flinke hoeveel-

Bij een te grote
afhankelijkheid
van plantaardi
ge compost in
het bemestings
plan komt op
korte termijn
onvoldoende
stikstof be
schikbaar, ter

Resultaten

wijl sturing niet

De teelt ondervond geen problemen die
samenhangen met de bodemvrucht
baarheid. De totaalproductie was ge
middeld ruim 36 kilo per vierkante me
ter, zo'n 13 procent meer dan vooraf ge
schat. Behandeling C week af van de an
dere, doordat de productie bijna 40 kilo
per vierkante meter bedroeg. Niet dui-

of nauwelijks
mogelijk is.
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Hoeveelheden meststof en de daarmee toegediende
stikstof in kg per ha v

Meststof
Stalmest
Compost
Bloedmeel
Patentkali
Kippenmest
Gier
Stikstof
- Voorraad
- Bijmesten
- Totaal N

ton/ha
ton/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
m3/ha
kg/ha

A

B

C

D

E

30
107
1.091
1.632
0
0

30
0
3.817
4.166
0
0

123
0
0
2.090
0
0

30
0
950
2.741
7.500
0

30
0
954
3.124
0
143

524
142
666

170
496
666

693
0
693

170
499
669

170
392
562

A. Mestgift gelimiteerd op 170 kg N/ha (dierlijk), voornamelijk via voorraadbemesting.
B. Idem, voornamelijk via bijbemesting. C. Mestgift gelimiteerd op P-norm BGDM 200
kg P/ha, voornamelijk via voorraadbemesting. D. Idem voornamelijk via bijbemesting.
E. Variant van behandeling 2, met alternatieveproducten

delijk is waarom de productie in deze
behandeling zoveel hoger was dan de
rest. Overigens waren de verschillen tus
sen de behandelingen statistisch niet be
trouwbaar.
Bij de start was nog een aanzienlijke
voorraad minerale stikstof aanwezig,
maar dit liep na de eerste twee maanden
van de teelt bij alle behandelingen sterk
terug. Vooral in de 'bijmest'-behandelingen daalde de voorraad sterk. In de
tweede helft van de teelt liepen de gehal
ten weer wat op. Van kali was er ook een
daling van de gehalten, maar minder
sterk dan van stikstof, met nauwelijks
verschillen tussen de behandelingen.
Bij de totale aan- en afvoer van stik
stof was de opname in alle behandelin
gen iets hoger dan de netto aanvoer,
doordat de productie hoger uitviel dan
vooraf geschat. Het tekort is kennelijk
aangevuld uit de bodemvoorraad, zo
bleek uit de daling van de analysecijfers.
Evenals in vorige proeven bleek dat
zeker een goed teeltresultaat te behalen
is wanneer de mestgift is afgestemd op
de gewasbehoefte. Wel blijken de analy
secijfers tijdens het groeiseizoen makke
lijk en snel te kunnen dalen. Hierbij
wordt de gevarenzone van stikstoftekort
echter dicht genaderd. Daar waar de
aanvoer vooral via het bijmesten was ge
regeld, daalden de stikstofgehalten soms
tot een bedenkelijk laag niveau.
De aanvoer van stikstof uit dierlijke
mest beperken was teelttechnisch be
zien geen belemmering. Wel is het dan
nodig dat met zeer grote hoeveelheden
hulpstoffen als bloedmeel of meststoffen
van plantaardige oorsprong wordt ge
werkt. Van bloedmeel kan geen positief
effect op het bodemleven worden ver
wacht, dus op langere termijn zal de bo-
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Werkwijze
Vooraf is geschat hoeveel de
gewasbehoefte voor N en K
zou bedragen. Bij een ge
schatte productie van 32 kilo
per vierkante meter is dit res
pectievelijk 660 en 1.204 kilo
per hectare. Vervolgens is bij
elke behandeling stapsgewijs
ingevuld hoeveel van elke
meststof nodig was, rekening
houdend met de beperkingen.
Tijdens de teelt is bij alle be
handelingen van het gewas
de totale drogestofproductie
bijgehouden en zijn represen
tatieve monsters genomen
voor drogestofanalyse. Op
deze manier kan een balans
worden opgesteld van de nu
triënten. Aangezien nog niet
alle gewasmortsters zijn ge
analyseerd, kan alleen een
schatting worden gegeven
van de uitkomst;

dem achteruitgaan. De grote afhanke
lijkheid van plantaardige compost in het
bemestingsplan heeft als bezwaar dat
op korte termijn onvoldoende stikstof
beschikbaar komt. Bovendien is sturing
niet of nauwelijks mogelijk.
De goede resultaten in deze proef wa
ren te danken aan de fikse uitputting
van de voorraad minerale stikstof. Op
langere termijn zal de limiet van 170 kilo
stikstof steeds duidelijker een knelpunt
worden in de biologische kasteelt. Om
dit in beeld te brengen is monitoring
over een langere periode noodzakelijk.
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achtergrond
WIM VOOGT EN MARIUS H EINEN
PPO, NAALDWIJK EN ALTERRA,
WAGENINGEN

Denitrificatie verliespost
De in het Besluit Glastuinbouw gestelde normen voor stikstof in gropdteelten zijn

stikstofVormen die in de atmosfeer verdwi

zeer scherp. Aan die normen

nen als bijvoorbeeld het gas NOx (N02, N
N20 ), maar meestal als N2 ofwel gewoon

(failli

van

stikstofgas. Door dit proces gaat dus stikst

meststoffen éirzj* Klci^^p|^^jl(^ierltezen. bat laatste wordt emgszihs

verben.

lastig ataziM ytflïe&%g&yQlgis iftVèemriièt beirêerêbaér en iftMiw niet

Tekort aan zuurstof
Het tekort aan zuurstof in de bodem dat d

zichtbaar proces in de bodem.

trificatie veroorzaakt, treedt op in sterk ve
dichte grond én in (te) natte grond. Steeds

I

n het Besluit Glastuinbouw is het verbruik
aan stikstof (en fosfaat) als meststof aan
banden gelegd. Zo mag in de teelt van

sla en radijs bijvoorbeeld niet meer dan res
pectievelijk 508 en 654 kilo stikstof per hec
tare worden gebruikt.
Het stikstofverbruik verminderen kan door
meststoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken
en verlies van stikstof te beperken. Toch
is het, gezien het huidige verbruik aan stik

stof, een flinke uitdaging om de in het Besluit
Glastuinbouw vermelde normen te halen,
zeker voor telers die in grond telen.
Temeer ook omdat ;er ook stikstof verloren
gaat als gevolg vari een onzichtbaar proces
in de bodem: denitificatie. Hoewel er op
dit moment nog nauwelijks mogelijkheden
zijn om dit proces te beïnvloeden, zal er uit
eindelijk toch wat moeten gebeuren aan deze
vorm van stikstofverlies. Een beter begrip van

meer poriën vullen zich dan met water. Al
het aantal volle poriën boven 60 à 80 pro<
komt, verloopt het proces van denitrificati
steeds sneller. Bij welk exact vochtgehalte
de bodem dit gebeurt, valt moeilijk te zegg
omdat dit afhangt van de omstandigheden

denitricatie kan daarbij een belangrijke rol
spelen.

Bacteriën zetten om
Denitrificatie is het proces waarbij nitraat in
de bodem door bacteriën in gasvormige stik
stof wordt omgezet. Behalve zuurstof gebrui
ken deze bacteriën organische stof als ener
giebron om zich in leven te houden en te
vermenigvuldigen. De zuurstof bevindt zich
in bodemholtes (poriën) en wordt voortdurend

plaatse. Uiteraard spelen kleigehalte, organ
sehe stof en vooral de grondwaterstand da
bij een grote rol. Zeker is wel dat bij elke
grondsoort de kans op denitrificatie groot
tijdens en na een gietbeurt.

ververst via luchtkanalen die in contact staan
met de 'buitenlucht' ofwel kaslucht.
Wanneer de zuurstof in de bodem opraakt,
krijgen sommige bacteriën het moeilijk en
schakelen over op chemisch gebonden zuur
stof. De zuurstof in nitraat (N03), afkomstig
uit de afbraak van organische stof of uit toe
gediende kunstmest, is voor bacteriën vrij

Er zijn redenen om aan te nemen dat het
denitrificatieproces ook in de ondergrond
plaatsvindt. In een bodemprofiel neemt de
vochttoestand naar beneden immers sterk 1
tot aan de met vocht verzadigde zone vlak
boven het grondwater. Bij een ondiepe gro:
waterstand (50-60 centimeter) reikt die ver
digde zone tot of in de bouwvoor, waar
genoeg organische stof voorhanden is voor

makkelijk te pakken. Bij dit proces ontstaan

de bacteriën en aldus stikstof verloren gaat

STIKSTOFVERLIES (KG/HA) ftLS GEVOLG VAN GEMETEN DENITRIFICATIE IN GRONDLAAG 0-60 CM BIJ VIER ACHTEREENVOLGENDE CHRYSANTENTEELTEN NA VER
SCHILLENDE ORGANISCHE BEMESTINGEN
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stikstof
De bodemtemperatuur is de laatste factor die
een rol speelt bij denitrificatie. Hoe hoger die
temperatuur is, des te groter is de denitrifica
tie en dus het stikstofverlies. In het algemeen
geldt dat het denitrificatieproces bij elke 10
graden Celsius temperatuurverhoging met een
factor 2 à 3 toeneemt.
Grote verschillen
Vorig jaar werd de mate van denitrificatie
bepaald en als gevolg daarvan het stikstofverlies in kilo's per hectare in een project met
biologische teelt, waarbij de organische
bemesting via verschillende strategieën werd
uitgevoerd: via compost, bloedmeel, luzernestro en Maltaflor. Na de bemestingen wer
den vier chrysantenteelten uitgevoerd, waar
bij in drie teelten intensieve metingen plaats
vonden. Met behulp van een rekenmodel wer
den de gevonden resultaten vertaald naar een
heel jaar {figuur).
In de figuur is duidelijk zichbaar dat er grote
verschillen in het stikstofverlies voorkomen
tussen de diverse bemestingen. Met name de
behandeling met luzernestro Iaat een hoge
denitrificatie ofwel veel stikstofverlies zien.
Daarentegen is het verlies bij compost vrij
gering. Dit verschil heeft vooral te maken met
de grote verschillen in het vrij beschikbare
nitraat in de bodem. Bij compost was dit
voortdurend zeer laag. Daarnaast zal de hoge
afbraaksnelheid van luzernestro hebben bij
gedragen aan het verschil.
Als de totale denitrificatie van de vier chry-

gevolg van denitrificatie aanzienlijk kunnen

Veel grondmonsters zijn nodig om te kunnen meten hoe

santenteelten wordt opgeteld, bedraagt het

zijn. Dat is zeker het geval als ruim water

snel het proces van denitrificatie in de bodem verloopt.

stikstofverlies bij luzerne 160 kilo per hectare

wordt gegeven bij grond met een hoog gehal

en bij compost niet meer dan 20 kilo per hec

te aan organische stof én bij hoge grondwa

Foto: PPO

tare. Dit was over een periode van ongeveer

terstanden. Wanneer sprake is van een aan

mogelijk. Er is meer kennis nodig over de

225 dagen. Op jaarbasis zal het verlies dus

zienlijke denitrificatie kan te weinig vrij

omstandigheden waarbij dit proces plaats

nog hoger uitvallen. De berekeningen zijn

nitraat (NO3) voor de planten overblijven. Die

vindt en aldus tot stikstofverlies leidt. De

bovendien gebaseerd op de grondlaag 0-60

kans is nu 110g' niet zo groot omdat meestal

omstandigheden voor denitrificatie zijn op dit

centimeter diepte, maar ook in de grond

ruim wordt bemest, maar het Besluit

moment in principe ideaal: ruim vrij nitraat

daaronder zal denitrificatie hebben plaatsge

Ulastuinlouw vereist een steeds zuiniger

voorhanden, relatief hoge bodemtemperaturen

bemesting. Het is dan ook van groot belang

en daardoor een erg actief bodemlcvcn. En er

vonden.
Meer kennis nodig

stikstofverliczen zoveel mogelijk te beperken,

wordt vaak nogal ruim water gegeven.

zeker gezien de wetenschap dat de in het

Om de problematiek van denitrificatie beter

Hoewel de proefresultatm voor een biologi

besluit gestelde normen voor sommige

in kaart te brengen is een aanvraag ingediend

sche teelt gelden, neemt dat niet weg dal ook

gewassen nu al nauwelijks haalbaar zijn.

om meer onderzoek uit te voeren bij andere

in gangbare teelten de slikslofverliezen als

Denitrificatie verminderen is nog niet echt

teelten die in kasgrond worden uitgevoerd.
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achtergrond
DOOR CEES DE KREIJ
PPO-GLASTUINBOUW

Optimaal bemesten na gro
De
geanalyseerd is uitgebreid» Het (s nu
mógelijk de ec-waarüe irt

V

oor de juiste opname van voedings
stoffen door een gewas is de concen

tratie aan voedingselementen in het
bodemwater van belang. Daarnaast is het
belangrijk te weten hoeveel van een bepaald
element per hectare aanwezig is, bijvoorbeeld

te

de hoeveelheid stikstof, ofwel N-mineraal.
Met behulp van het gehalte N-mineraal (NH4

m^minet^a^rjibßläröw

+ N03) is te berekenen hoeveel stikstof (nog)
bemest moet worden. Hiervoor worden in een
grondanalyse de hoeveelheden NH4 en N03
bepaald. Deze gehaltes worden bepaa!d in een
oplossing van bodemwater plus toegevoegd
gedemineraliseerd water (totaal-water).
Een grondmonster van 1 liter humusarme,
droge, luchtige kasgrond levert - inclusief het
gebruikte gedemineraliseerde water - in het
laboratorium 1,4 liter water op. Bij zware,
natte, dichte grond is dat 1,9 liter. Het is
lastig te bepalen hoeveel bodemwater iedere
grondsoort precies oplevert. Er moeten name
lijk in de kas grondmonsters worden geno
men met een vast volume en dat moet wor
den gedroogd en gewogen. Voor het gemak is
een vuistregel afgesproken dat voor kasgrond
een factor 1,6 wordt genomen om de hoe

zou het bemestingsadvies 40 kilo stikstof per
hectare zijn. Bij de factor 1,4 is dat 61 kilo.
Door de juiste factor te kiezen is het
bemestingaadvies nauwkeuriger dan gebruik
te maken van de vuistregel van factor 1,6.

Verdunning
Wanneer voor groeibeheersing en/of voorko
men van glazigheid in sla een ec van 9 mS
per centimeter gewenst is in het bodemwater,
moet de ec in het bodemwater worden geme
ten. Het bodemwater in een grondmonster is
echter lastig rechtstreeks te meten en wordt
daarom verdund. Deze verdunning kan afhankelijk van het vochtgehalte in het
grondmonster - variëren van 3,5 tot 6. Als er
sprake is van een verdunning van 3,5, ont
staat in de grondanalyse een ec van 2,6 mS
per centimeter (9:3,5). Bij een verdunning van
6 is de ec 1,5 mS per centimeter.
Om groeibeheersing en/of om glazigheid te
voorkomen moet dus in het ene geval een ec
worden aangehouden van 2,6 en in het ande
re 1,5. Bij een verdunning van 6 en een

Berekening stikstof-mineraal

gevonden ec van 1,5 mS per centimeter is
geen bemesting nodig. Maar bij een verdun
ning van 3,5 en een ec van eveneens 1,5 mS
per centimeter is de ec in het bodemwater
5,25 mS per centimeter (1,5 x 3,5). Nu is we!

Eén hectare kasgrond bevat 3 duizend kuub
grond, als wordt uitgegaan van een diepte

een bemesting nodig om de gewenste ec van
9 mS per centimeter te krijgen.

van 30 centimeter. In een grondanalyse levert
dat een hoeveelheid totaal-water op van

Verschil in verdunning

veelheid totaal-water te berekenen.

NAUWKEURIG BEMESTEN

4.800 kuub (hoeveelheid grond x 1,6). Als
hierin een gehalte N-mineraal (NH4 + N03)

Als een grondmonster een laag vochtgehalte

Een traditionele grondanalyse kan worden

wordt gemeten van 1 mmol per liter totaal

uitgebreid, zodat bemestingsadviezen nauw
keuriger worden dan voorheen. Uit NH4 +

water, komt dat overeen met een stikstofge
halte van 1x14=14 milligram per liter

water het oorspronkelijk bodemwater sterk
verdund. Is het vochtgehalte hoog, dan is de

NO3 kan de hoeveelheid stikstof in de

totaal-water = 14 gram per kubieke meter

heeft, wordt door het gedemineraliseerde

verdunning minder. Humusarme zandgrond
heeft een laag vochtgehalte en humusrijke

bodem (N-mineraal) worden berekend. De

totaal-water(de atoommassa van stikstof is 14

kleigrond een hoog vochtgehalte. Bij humus-

vuistregel hierbij is: 1 mmol NH4 + N03

gram per mol). De hectare grond bevat dus

arme zandgrond is de verdunning gemiddeld
6 en bij humeuze kleigrond is dit 3,5.

komt overeen met 67 kilo stikstof per hec

4.800 x 14 = 67.200 gram = 67 kilo stikstof.

tare bij een diepte van 30 centimeter. Met

Een stikstofgehalte van 1 mmol per liter komt

De verdunning van het bodemwater is in het

de uitgebreidere analyse is ook de verdun

dus overeen met 67 kilo stikstof per hectare,

ning van het bodemwater te bepalen en kan

bij een diepte van 30 centimeter.

laboratorium goed te bepalen, maar vergt
nogal wat handelingen. Daarom is het ver

vervolgens de ec in het bodemwater worden

Als het gewas behoefte heeft aan 120 kilo

standig dit eenmalig te laten doen, waarna

berekend.

stikstof, dan moet nog worden bemest met
120 min 67 = 53 kilo stikstof per hectare.

die gevonden verdunning wordt aangehou

SB

Uitgaande van de factor 1,9 liter totaal-water

afwijkende condities wat betreft vochtgehalte

ra
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den. Mochten grondmonsters onder sterk

Sge analyse
jjn genomen, dan moet de verdunning

liseerd water en het te schudden, lost gips op.

ipnieuw worden bepaald,
s-de ec in de grondanalyse 1,4 mS per centi

In dat geval levert de analyse hoge calciumen sulfaatgehaltes op, wat een vertekend

liter en de verdunning is 4, dan is de ec in
ët bodemwater 5,6 mS per centimeter. Deze

beeld geeft van de concentraties in het

mrekening gaat echter niet op als er onopëloste stoffen zijn die niet in het bodemwa:r voorkomen, maar die wel in de grondanarse in oplossing gekomen zijn. Dit speelt
ooral bij grond die (neergeslagen) gips

en S04-gehaltes in de analyse een correctie
worden toegepast. Calcium en sulfaat in de
grond beïnvloeden ook de geanalyseerde ec

îvat.

rond met gips
ips (CaS04) is in de grond aanwezig in neer
slagen, vaste vorm. Het zit maar voor een
ein deel in het bodemwater. Door het
ondmonster te verdunnen met gedeminera-

bodemwater. Daarom moet bij hoge calcium-

van de analyse. Met dat effect moet bij de
berekening van de ec van het bodemwater
rekening worden gehouden.
Een uitgebreide analyse per type grond maakt
het mogelijk om voor de ec-waarde in het
bodemwater een bepaalde streefwaarde aan te
houden die is afgestemd op het gewas en op
het seizoen. Het rapport hierover is te vinden
op www.ppo.dlo.nl.

