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Andreas toonde op het veld hoe de
druppelslangen in de ruggen ingewerkt zijn. Het water wordt aangevoerd met brandweerslangen. Een
door de computer gestuurde kraan
sluit de sectie aan of af.

Dossier

Patrick Dieleman

gen hebben een diameter van 16 mm
en een wanddikte van 6 mil (0,15 mm).
De lage-afgiftedrippers (0,3 liter/uur)
zorgen voor een zeer hoge uniformiteit,
waardoor lengtes tot zo’n 400 meter
mogelijk zijn.
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Wanneer je druppelt in plaats van te beregenen, bespaar je water.
Dat de voorbije droogteperiode aardappeltelers aanzet om na te
denken over hun teelt, bewees de opkomst voor het bedrijfsbezoek
rond druppelirrigatie dat PCA organiseerde bij pootaardappeltelers
Dirk en Andreas Ryckaert in Assenede.
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Computergestuurde slangen
gaan zuinig om met water

Druppelirrigatie in pootgoed

co

py

Het perceel werd opgedeeld in 5 secties,
4 van een halve ha en 1 van 1 ha. Het
water komt ter plaatse via brandweerslangen. Die slangen geven vrij veel
wrijving, waardoor de druk afneemt,
maar hij blijft toch voldoende hoog om
de optimale druk van 0,8 bar bij het
begin van de druppelslang te halen.
Achteraan in de slang is de druk 0,6 bar.
Daar meten manometers de druk. “Die
informatie gebruiken we samen met de
weersinformatie voor de planning per
sectie in de irrigatiecomputer. Bij heet
weer kunnen we in de warmste uren
kleine hoeveelheden geven om de rug af
te koelen.” Begin augustus hadden ze
zowat 50 liter/m² geïrrigeerd, in totaal
1500 m³. Daarmee is driekwart van het
beschikbare water opgebruikt.
Per ha is ongeveer 13,5 km druppelslangen nodig. “Het aanleggen gebeurt
in één dag, met twee mensen en een
chauffeur, met een eenvoudig systeem
bovenop de aanaardfrees. De slangen
komen 8 mm onder het oppervlak van
de rug. In principe zouden de slangen
tussen de ruggen kunnen liggen, maar
wij hebben ze het liefst in de ruggen. Ze
zijn daar beter beschermd en brengen
het water waar het nodig is, zonder
extra verdamping.”
Vorig jaar werden de slangen vóór de
oogst uit de grond getrokken met een
kleine trekker en een buis, maar ze willen daarvoor een werktuig maken. De
slangen worden slechts één jaar ->
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Andreas Ryckaert schetste de context
waarbinnen de telers gekozen hebben
voor druppelirrigatie. Een doctoraatsstudent van UGent onderzocht de
mogelijkheden van grondwaterwinning, maar de EC van het grondwater
bleek te hoog. Grondwaterwinning met
diepdrainage bleek wel mogelijk op een
tweede locatie van het bedrijf in Waterlandkerkje (NL), waar ze zelfs voldoende debiet halen om zonder extra
waterbuffer te irrigeren. “In Nederland
konden we de kaarten gebruiken die
het Waterschap Scheldestromen ter
beschikking stelt. Zij begeleiden ook bij
de aanleg van diepdrainage.”
Een vijftal jaren geleden hebben ze op
hun bedrijf in Assenede een waterbassin van 2000 m³ aangelegd, dat gevoed
wordt met regenwater afkomstig van
een deel van de loodsen. Om het water
algenvrij te houden, wordt continu
10 m³/uur overgepompt naar een aanpalend lavaveldje, vanwaaruit het

doorsijpelt naar het bassin. In Assenede moesten ze werken met de hoeveelheid water die beschikbaar was.
Daarom kwam druppelirrigatie in
beeld. Vorig jaar zijn ze gestart met een
installatie, die toen volledig handmatig
gestuurd werd. De mechanische
drukregelaar was niet juist berekend,
waardoor de pomp vaak buiten zijn
optimale curve moest draaien en de
motor te zwaar belast werd.
Dit jaar werd een innovatieproject bij
het VLIF goedgekeurd en werd de
installatie geautomatiseerd in samenwerking met Spranco-Matic. Er kwam
een computer voor de sturing. Omdat
die is verbonden is met het internet,
kan de installatie bestuurd worden met
de smartphone en je kunt irrigeren
zonder dat er continu iemand bij hoeft
te zijn. “Een te hoge druk wordt nu
opgevangen met een frequentieregelaar, zodat de pomp een constante vertrekdruk van 2,5 bar levert. Dankzij de
frequentiesturing mogen de secties
verschillen in grootte, aangezien de
pomp automatisch opgevoerd of teruggebracht wordt als de druk in de leiding
afneemt of oploopt. Een debietmeter
op de computer meet hoeveel water al
naar een bepaalde sectie gestuurd werd
en sluit die sectie automatisch af als de
ingestelde hoeveelheid water verpompt
is. De druppelslang is van type AquaTraxx van Toro. De polyethyleen slan-
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urt Cornelissen van PCA
kaderde het initiatief in het
demoproject ‘Beredeneerd
beregenen van openluchtgroenten en
aardappelen’ van de Vlaamse overheid,
waarin het PCA samenwerkt met Inagro, de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Proefcentrum voor de
Groenteteelt (PCG).
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Slangen in het perceel
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gebruikt, onder meer om het risico op lekken te
beperken. Gerard Schoot Uiterkamp, irrigatiespecialist bij Jean Heybroek (de importeur van AquaTraxx voor de Benelux), vertelde dat er plannen
zijn om de slangen te hergebruiken. “Ze zijn zuiver
polyethyleen, dat perfect gerecycleerd kan worden. We willen tot een systeem komen waarbij
klanten bij het leveren van een pallet met zestien
rollen van samen zo’n 1000 kg ook 1000 kg
gebruikte slangen mogen terugleveren.”
De kostprijs ligt tussen 600 en 700 euro/ha,
afhankelijk van of er water beschikbaar is en of
dat al dan niet van ver aangevoerd moet worden.
Meststoffen of een gewasbeschermingsmiddel
meegeven is technisch mogelijk met een eenvoudig venturisysteem, maar de noodzaak deed zich
nog niet voor.
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Dirk en Andreas kunnen voor het beregenen van de percelen
rond hun bedrijf alleen rekenen op regenwater dat ze opvangen
in dit reservoir. Ook bij diepdrainage heb je doorgaans een buffer nodig om de aanvoer van water te verzekeren.
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Beredeneerd beregenen
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In het kader van het project ‘Beredeneerd beregenen’ kregen de
aanwezigen ook nog enkele toelichtingen over aspecten verbonden met irrigatie. Jarl Vaerten van BDB stelde dat het neerslagtekort jaarlijks lichtjes stijgt. “We moeten het beschikbare water
efficiënter inzetten en erover waken dat de beregening zo uniform mogelijk verloopt.”
Dominique Huits van Inagro adviseert over de mogelijkheden
van diepdrainage. Ze begint altijd met de bodemkaart. In de
polders is er doorgaans meer goed water onder de zandige
kreekruggen. Vervolgens kan een proefboring uitwijzen of het
zandpakket ter plekke voldoende dik is om water aan te trekken.
Dicht bij de kust moet men ook zoet-zoutkaarten consulteren
om te zien of het water in de ondergrond niet brak is. In de
buurt van de grondwatermeetpunten van de VMM kunnen de
meetresultaten een indicatie geven over de grondwaterkwaliteit.
Greet Tavernier van PCG gaf uitleg over kwaliteitsparameters
van grondwater. Interessant is een rekenblad dat je kan helpen
om de kostprijs van irrigatie te berekenen. Je kan het vinden op
de websites van Inagro en het PCG.
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Gunther Vermeiren van Spranco-Matic toont de
pomp (7,5 kW) waaraan ze een frequentieregelaar koppelden. Dankzij de computer en de koppeling met het internet kan de beregening nu
gestuurd worden met de smartphone.

Resultaten
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Andreas en Dirk hadden verwacht dat ze door te
irrigeren een korter groeiseizoen konden realiseren, maar dat bleek niet zo te zijn in de praktijk.
“Omdat de planten minder afgezien hebben, krijgen we wel meer knollen en de kwaliteit is beter.”
Toch vindt Andreas dat irrigatie een gok blijft:
“Wanneer het niet regent, ben je in het voordeel,
maar als er voldoende regen valt, hebben wij een
hogere kostprijs. Dit jaar kregen we regen in de
cruciale perioden, maar toch zien we nog steeds
een grote meerwaarde voor onze Agria’s, een ras
dat van nature een lage knolzetting heeft. Wij
halen tot twaalf knollen per struik, wat extreem
veel is voor dit ras.” n
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Aan beide zijden
van de brandweerslangen waarmee
het water aangevoerd wordt, vertrekken er druppelslangen naar de
ruggen.

