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Beredeneerd en gereguleerd water en
voeding geven in de tuinbouw wordt
elk jaar belangrijker. Niet alleen langere droogteperiodes en hogere temperaturen, maar ook de strengere
wetgeving en normen rond het
gebruik van water maken het de teler
moeilijk om kwaliteitsvol fruit te
telen. Om hem daarbij te helpen,
sloegen pcfruit en de Bodemkundige
Dienst van België (BDB) tien jaar
geleden de handen in elkaar. Pwaro,
een deskundige irrigatie- en fertigatiebegeleiding voor fruittelers op perceelsniveau, is hiervan het resultaat.
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“Pwaro toetst de berekeningen van het
bodemwatermodel aan de praktijk.”

Teelttechniek
Pwaro begeleidt fruittelers op perceelsniveau

Figuur 1. Gereguleerde
droogtestress
2020

bo
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Irrigeren en/of fertigeren is niet iets wat je zomaar doet. De kraan à volonté
opendraaien zonder te weten hoe het gesteld is met de vochttoestand van je
bodem, kan nadelige gevolgen hebben. Dit geldt ook als je gaat fertigeren
zonder te weten welke voedingselementen in de bladeren van de plant
aanwezig zijn en wat de bodem gedurende het groeiseizoen nog kan
aanleveren. Pwaro zorgt ervoor dat je deze data allemaal voorhanden hebt,
zodat je op een beredeneerde en gereguleerde manier te werk kunt gaan.
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Water, het nieuwe goud?

David Everaerts, pcfruit

10%

co

De adviezen van Pwaro helpen de fruitteler bij het toepassen van een optimale
bedruppeling. Met behulp van een bodemwaterbalansmodel wordt dag na dag de
vochtinhoud van het perceel berekend. In
dit model wordt rekening gehouden met
de vochtretentiecurve. Deze curve geeft
aan hoe de bodem het water vasthoudt en
bij welk bodemvochtgehalte het water
gemakkelijk beschikbaar is voor de bomen.
De textuur en het humusgehalte zijn
belangrijke invloedsfactoren voor deze
curve. Een zandbodem droogt veel sneller
uit dan een leembodem. Een kleibodem
kan het water dan weer zo sterk vasthou-
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Figuur 2. Statistiek van de
irrigatiegiften in 2020 op de
percelen onder Pwaro-opvolging
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Unieke combinatie theoriepraktijk op perceelsniveau
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den dat de boom te veel moeite heeft om
het water op te nemen. Een andere
belangrijke parameter in dit model is de
gewasverdamping. Op basis van de waarnemingen van diverse weerstations wordt
deze berekening uitgevoerd. Ook kan men
de gewasverdamping voorspellen aan de
hand van de weersverwachtingen.
De sterkte van Pwaro is dat de berekeningen van het bodemwatermodel getoetst
worden aan de praktijk. Ongeveer om de
drie weken komt een medewerker van de
Bodemkundige Dienst langs op het perceel
om de evolutie van de bomen op te volgen.
Die neemt dan stalen om het actuele
vochtgehalte te meten. Het resultaat van
deze metingen wordt vergeleken met de
berekening van het model om er zeker van
te zijn dat de realiteit op elk moment voldoende wordt benaderd.
Telers ontvangen een wekelijkse update
met irrigatieadvies en aan de hand van
bodem- en bladstalen wordt er ook fertigatieadvies op maat van hun boomgaard
gegeven. Het irrigatieadvies wordt berekend aan de hand van het bodemwaterbalansmodel en is dus perceelsafhankelijk.
Gemiddeld werd er afgelopen jaar 127 mm
per perceel bedruppeld op de percelen
onder Pwaro-opvolging. Maar omdat het
perceelsgerichte adviezen zijn, zijn er binnen Pwaro belangrijke verschillen tussen
de irrigatiedosissen van de diverse percelen (zie figuur 2). ->
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en vaak voorkomende fout is dat de
kraan zomaar wordt opengedraaid
als het allang niet meer geregend
heeft. Indien een bodem te ver uitdroogt,
kan dit leiden tot productieverliezen. Maar
een lichte uitdroging tijdens de scheutgroei blijkt geen negatieve gevolgen te
hebben voor de productie (zie figuur 1). De
maximale vochtspanning mag in de periode 2 (half juni tot half juli) gerust oplopen
naar 70 à 80 kPa (kilopascal). De groei van
de boom kan dan beter onder controle
worden gehouden en dit zorgt voor meer
en sterkere bloembotten voor het volgende
jaar. In deze periode te veel water geven,
leidt tot hergroei (zie foto rechts).

< 90 mm

0%

Te veel water op het verkeerde moment
leidt tot hergroei.
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Info vanuit de ruimte

Figuur 3. NDVI van
een perenboomgaard
in drie opeenvolgende
groeiseizoenen
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NDVI = normalized difference vegetation index (vegetatie-index om de
groei van de bomen te volgen).
Rood geeft een lagere biomassa
aan, groen een hogere.
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Met onze digitale HR-tool verhoog je de betrokkenheid van je
medewerkers door hen mee aan het stuur te zetten van je HRadministratie. Dankzij verschillende “self service” functies krijgen
ze meer overzicht en dragen ze zelf bij tot automatische processen
en actuele gegevens. Dit zorgt voor voelbare tijdswinst bij het
beheer van alle aspecten van je HR-administratie.

Start nu met Connect HR Office, dé tool die jouw
payroll en HR-administratie combineert.
Ontdek het op acerta.be/office
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Ben je geïnteresseerd in de Pwaro-opvolging, neem dan vrijblijvend contact op met
pcfruit (David Everaerts via 0495 54 76 18 of david.everaerts@pcfruit.be) of met de
Bodemkundige Dienst van België (Sofie Reynaert en Pieter Janssens via 016 31 09 22,
sreynaert@bdb.be of pjanssens@bdb.be).
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Sinds 2017 werken we binnen Pwaro ook
met satellietbeelden om de variatie binnen
een perceel in kaart te brengen. De normalized difference vegetation index (NDVI) wordt
uit Sentinel-2-satellietbeelden berekend.
Deze vegetatieindex is sterk gelinkt met
gewasbiomassa en wordt gebruikt om de
groei van de bomen te volgen. Vaak wordt
opgemerkt dat steeds dezelfde zones binnen een perceel minder goed groeien. Aan
de hand van NDVI-beelden doorheen verschillende groeiseizoenen kunnen de
zones met minder groei nauwkeurig in
kaart worden gebracht (zie figuur 3). In
deze zones worden extra vochtstalen
genomen om te verifiëren of de groeiachterstand effectief veroorzaakt wordt door
een watertekort. Zo kan je inspelen op
deze variatie door de bedruppeling variabel te doseren. n

