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Aanleiding

Sinds januari 2013 zijn emissie normen van kracht. 
Dit is een norm voor de lozing van N/ha/jaar. Voor 
potorchidee geldt: 
• 2013/2014: 300 kg N/ha/jaar
• 2015/2017: 200 kg N/ha/jaar
• Vanaf 2018: 150 kg N/ha/jaar 
De emissie van stikstof is bij de teelt van 
potorchidee relatief hoog en loopt op bedrijven 
zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim 1000 kg 
N/ha/jaar. Om te kunnen voldoen aan de norm is 
recirculatie nodig. 

* De emissie is te berekenen door: 

kg N = (N-gehalte in mmol x m3 spui) x 14/1000. 

Het teeltsysteem bij potorchideeën wijkt af van de 
meeste andere potplanten. Potorchideeën worden 
geteeld op gaasbodems en er wordt bovendoor met 
de regenleiding water gegeven. Omdat bladeren de 
bovenkant van de pot soms grotendeels kunnen 
bedekken, is een grote watergift nodig om er voor te 
zorgen dat de droge potten voldoende water krijgen. 
Daarnaast wordt de laatste jaren meer licht toe 
gelaten en daardoor ook meer water en voeding 
gegeven.  

Doel

Foto 2. Bij potorchidee wordt nog weinig gerecirculeerd.

Beantwoorden van kennisvragen en oplossen van 
knelpunten bij recirculatie bij potorchidee.

Praktijknetwerk

In 2013 is onder begeleiding van LTO Groeiservice 
een praktijknetwerk recirculatie potorchidee gestart 
met negen telers van potorchideeën. In de 
bijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld en zijn 
diverse kennisvragen en knelpunten naar voren 
gekomen bij toepassing van recirculatie bij 
potorchidee in de praktijk. Voor diverse knelpunten 
worden leaflets opgesteld om kennisvragen te 
beantwoorden. Deze leaflets komen begin 2014 
beschikbaar op de website van Glastuinbouw 
Waterproof. Waar kennis ontbreekt om de 
knelpunten voldoende op te lossen, wordt een 
aanpak voor vervolgonderzoek opgesteld. 

Foto 1. Teelt op gaasbodems en watergift van bovenaf.

Teeltsysteem

Knelpunten

• In de teelt van potorchidee is relatief weinig 
ervaring met hergebruik van drainwater en zijn 
vaak nog niet alle voorzieningen aanwezig om te 
recirculeren. 

• Vanwege uitval in het verleden en de grote 
financiële gevolgen daarvan, zijn telers voorzichtig 
met toepassen van nieuwe teeltmaatregelen. 

Leaflets

De onderwerpen van de leaflets zijn:
1. Ureum.
2. Natrium.
3. Uitvloeiers.
4. Ontsmetting.
5. Zink. 
6. Chloordioxide.
7. Watervoorziening. 
8. Voeding. 

Dit project wordt gefinancierd door:


