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1 INLEIDING 

De Nederlandse glastuinbouwsector heeft als doel om tot een (nagenoeg) nulemissie van 

nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te komen in 2027. Vooruitlopend wordt in 2018 al 

een 95% reductie van gewasbeschermingsmiddelen vereist voor individuele bedrijven. 

Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel, alsmede kennis om 

veelvuldig hergebruik van voedingswater mogelijk te maken. 

 

Waterkringloopsluiting kan zorgen voor minder watergebruik en minder lozing van 

afvalwater.  

Het beoogde doel in het project is om nieuwe technieken en een nieuwe bemestingsmethodiek 

te ontwikkelen welke het mogelijk maakt om:  

- Een volledig gesloten water- en meststoffen kringloop in het bedrijf te verkrijgen 

- Een zeer sterke reductie te verkrijgen van (wat later gezien wordt als) afvalwater 

- Een reductie te verkrijgen van het gebruik van (uitputtelijke) anorganische meststoffen  

 

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van De Nieuwe Bemestingsmethodiek (DNB) vindt 

plaats op basis van een substraatloze teelt. Substraatloze teelt biedt momentane 

sturingsmogelijkheden doordat er geen sprake meer is van een bufferwerking in het 

substraatvolume. Bemesting kan zeer precies aangepast worden aan de behoefte van de plant. 

Door een selectievere nutriëntengift wordt het mogelijk om gezondere gewassen te telen, die 

ook weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen. Voor de kweker betekent dit meer productie en 

minder kosten voor gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Voor onderzoek ten behoeve van DNB is een proefafdeling worden ingericht met een 

substraatloos teeltsystemen voor een tomatenteelt. De substraatloze teelt maakt het namelijk 

eenvoudig om snel inzicht te krijgen in de momentane (realtime) opname van meststoffen, 

waarmee het precisiebemesting mogelijk maakt. De substraatloze teelt heeft de potentie in 

zich om de wijze waarop gewassen bemest worden sterk te veranderen en te verbeteren. In het 

onderzoek is ingezoomd op het effect van langdurige recirculatie op het gewas, waarbij 

natrium ophoping plaatsvindt.  
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2 Proefopzet 

 

2.1 Inrichting kasafdeling 

Afdeling 37 van Demokwekerij Westland is voorzien van 9 teeltgoten t.b.v. substraatloos 

telen. Goot 1 is buiten het onderzoek gehouden.  

 

teelt 1 teelt 2

Ras Brioso (RZ) Brioso (RZ)

type cocktail tros cocktail tros

Zaaidatum 24-5-2017 30-6-2017

Plantdatum 3-7-2017 3-8-2017

Stengels / m² 3 3

Kopdatum 25-8-2017 28-9-2017

1e oogst week 35 week 39

Geruimd week 41 week 50  
 

Teelt 1 is benut om ervaring op te doen met 

reacties van het gewas en met de systemen. 

 

In teelt 2 is wekelijks NaCl toegevoegd om de 

ophoping van Na te simuleren en zijn grenzen 

opgezocht om een reactie te forceren. 

 

2.2 Watersysteem 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de goten om en om aangesloten op 2 watersystemen, 

waarbij Unit 4 het referentie watersysteem is en Unit 5 het watersysteem met hoog natrium. 

Beide watersystemen bestaan uit een: 

- Recirculatie pomp 

- UV 

- PH-regeling met zuur 

- EC-regeling met gecombineerde A/B bak 

- Recirculatie silo 

 

Het gietwater wordt door de recirculatie pomp uit de recirculatie silo getrokken. De PH en 

EC-regeling brengen het water naar de ingestelde setpoints, waarna het water naar de 

onderzoeksafdeling gaat. In de goot van het substraatloze watersysteem stroomt het gietwater 

langs de wortels, waarna het middels een draingoot wordt afgevoerd. Per recept wordt het 

water verzameld in een drainput, van waaruit het terug naar de recirculatie silo wordt 

gepompt. Het water wordt 24 uur per dag rondgepompt. 

 

2.3 Metingen 

Wekelijks zijn monster genomen van gietwater, plantsappen jong blad en oud blad (opname) 

en sap van vruchten. Daarnaast is de gewasontwikkeling gemonitord. 
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2.4 Substraatloze goot 

In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van teeltgoten zonder substraat. De goot bestaat uit 

een profiel met een deksel. Het water stroomt van links naar recht langs de wortels. Door een 

deksel op te lichten kunnen de wortels beoordeeld worden. In de goot is geen substraat 

aanwezig, anders dan het kluitje 

waar  de plant in aankomt.  
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3 ANALYSE 

3.1 Analyse meststof opname 

Middels diverse plantsapanalyses en gietwatermetingen is getracht afwijkingen in nutriënt 

opname te signaleren.  

 

In bijlage 1 zijn de watermonsters te vinden en in bijlage 2 zijn de plantsapanalyses 

bijgevoegd. 

 

In onderstaande tabel 3.1 zijn de gemiddelde waarden weergegeven van de laatste weken van 

de proef.  

 
Tabel 3.1  Analyse nutrientopname o.b.v. analyses Nova Crop Control

Onbehandeld Behandeld Afwijking %

Nutrient jong blad oud blad vrucht jong blad oud blad vrucht jong blad oud blad vrucht

Kalium 3000 3100 2400 3000 2500 2400 ppm 100% 81% 100%

Calcium 750 4500 150 750 4000 150 ppm 100% 89% 100%

Magnesium 250 750 55 250 600 55 ppm 100% 80% 100%

Natrium 175 400 70 350 1400 190 ppm 200% 350% 271%

Nitraat 800 3000 0 800 3000 0 ppm 100% 100% 100%

Chloride 700 950 300 700 600 350 ppm 100% 63% 117%

Zwavel 500 1900 45 500 1900 45 ppm 100% 100% 100%

Fosfaat 450 350 180 450 300 190 ppm 100% 86% 106%

Mangaan 7 42 0,6 9 50 0,9 ppm 129% 119% 150%

Borium 5 8 0,65 5 6 0,75 ppm 100% 75% 115%  
 

In tabel 3.2 is de verdeling over gewasonderdelen geanalyseerd door de waarden op elkaar te 

delen. Vervolgens is ook het verschil in verdeling tussen behandeld en onbehandeld 

onderzocht door de uitkomsten op elkaar te delen. Indien de verdeling over de plantdelen in 

verhouding hetzelfde is in de behandeling als in de referentie, is de uitkomst 100%. 

 
Tabel 3.2  Analyse verdeling nutrient over gewasonderdelen o.b.v analyses Nova Crop Control

Verhouding % (oud blad / jong blad) Verhouding % (vrucht / jongblad) Verhouding % (vrucht / oudblad)

Nutrient onbehandeld behandeld beh/onb. onbehandeld behandeld beh/onb. onbehandeld behandeld beh/onb.

Kalium 103% 83% 81% 80% 80% 100% 77% 96% 124%

Calcium 600% 533% 89% 20% 20% 100% 3% 4% 113%

Magnesium 300% 240% 80% 22% 22% 100% 7% 9% 125%

Natrium 229% 400% 175% 40% 54% 136% 18% 14% 78%

Nitraat 375% 375% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Chloride 136% 86% 63% 43% 50% 117% 32% 58% 185%

Zwavel 380% 380% 100% 9% 9% 100% 2% 2% 100%

Fosfaat 78% 67% 86% 40% 42% 106% 51% 63% 123%

Mangaan 600% 556% 93% 9% 10% 117% 1% 2% 126%

Borium 160% 120% 75% 13% 15% 115% 8% 13% 154%  
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3.1.1 Kalium 

In de analyses van het jonge blad is geen verschil in kaliumgehalte te zien, maar in het oude 

blad is het kaliumgehalte in de behandeling ca. 19%. Ook is de absolute concentratie kalium 

in het oude blad van de behandeling lager dan in het jonge blad van de behandeling. In de 

vruchten is geen verschil te zien. Een mogelijk verklaring is dat de opname van kalium bij 

hoog natrium lastiger is, maar dat de plant dit intern oplost door kalium uit de oudere 

plantdelen naar de jongere plantdelen te transporteren. Dit wordt onderbouwd door de 

watermonster, waar in de behandeling Kalium wordt gemeten, terwijl in de referentie geen 

kalium wordt gemeten. De kalium gift wordt zo gestuurd dat die in de plant voldoende wordt 

teruggevonden, maar in het water nihil aanwezig is. 

3.1.2 Calcium 

Ook bij calcium is het niveau in het oude blad lager bij de behandeling, terwijl in het jonge 

blad en de vrucht geen verschil te zien is. Calcium is na opname niet mobiel binnen de plant, 

maar de opname van calcium in oude plant delen gaat wel door. Een hoog natriumgehalte lijkt 

de opname van Calcium niet te beperken, maar wel de verdeling over de plant. Doordat 

Natrium ophoopt in het oude blad, wordt het interne transport van calcium naar het oude blad 

relatief verminderd. Calcium gaat met de waterstroom in de plant mee. Door een hoog 

natriumgehalte in het oude blad is er waarschijnlijk een hogere osmotische druk welke 

watertransport die kant op beperkt. In het voedingswater is in de behandeling een iets lager 

Calcium niveau gemeten, wat ook een verklaring voor het lagere calcium niveau in het oude 

blad kan zijn. 

3.1.3 Magnesium 

Bij magnesium is hetzelfde beeld te zien als bij Calcium 

3.1.4 Natrium 

In zowel het jonge blad, het oude blad en in de vrucht is het natriumgehalte in de behandeling 

fors hoger dan in de referentie. Er lijkt ophoping in het oude blad plaats te vinden. Dit beeld 

van ophoping doet zich ook in de referentie voor. Wat echter opvalt is de verhouding tussen 

jong en oud blad. Bij de referentie is het natriumgehalte in het oude blad ca. 230% hoger dan 

in het jonge blad, terwijl deze verhouding in de behandeling 400% is. In verhouding is er dus 

175% natrium in het oude blad van de behandeling gekomen (zie tabel 3.2). Het lijkt erop dat 

de plant natrium overschotten in oud blad probeert te ‘dumpen’. 

3.1.5 Chloride 

In het jonge blad is geen verschil te zien. In het oude blad is in de behandeling minder 

Chloride gemeten. In de behandeling is in het oude blad in absolute zin minder chloride 

aanwezig dan in het jonge blad. In de vrucht van de behandeling is wel een hoger chloride 

niveau gemeten. Het lijkt erop dat de plant chloride intern transporteert uit het oude blad naar 

de vrucht. Waarom dit in de behandeling wel gebeurt, maar in de referentie niet is niet 

duidelijk. 

In het voedingswater is een iets hogere chloride waarde gemeten in de behandeling, maar dit 

is relatief een kleine verhoging vergeleken met de verhoging van natrium in de behandeling. 

Dit is te verklaren doordat chloride ook als meststof wordt toegediend. 
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3.1.6 Nitraat 

Opvallend is dat de behandeling geen effect lijkt te hebben op nitraat waarden in het blad of in 

de vrucht. In het voedingswater is wel een hoger Nitraat niveau gemeten in de behandeling 

(ca. 25% hoger) 

3.1.7 Zwavel 

Opvallend is dat de behandeling geen effect lijkt te hebben op zwavel waarden in het blad of 

in de vrucht. In het voedingswater is wel een lager zwavel niveau gemeten in de behandeling 

(ca. 25% lager). 

3.1.8 Fosfaat 

Alleen in het oude blad is een iets lager fosfaatgehalte gemeten in de behandeling. Dit is 

opvallend, omdat in de watermonsters juist een hoger fosfaatgehalte gemeten is in de 

behandeling. In het jonge blad en in de vrucht is geen significant verschil gezien. Ook is de 

absolute waarde in het oude blad lager dan in het jonge blad, waaruit blijkt dat fosfaat mobiel 

is. Het lijkt erop dat de opname van fosfaat door natrium beperkt wordt, maar dat de plant dit 

intern oplost door fosfaat aan het oude blad te onttrekken. 

 

3.1.9 Mangaan 

In de behandeling is het mangaan niveau in alle plantdelen hoger dan in de referentie. Ook in 

het voedingswater is een hoger mangaan niveau gemeten. Een hoger mangaan niveau in het 

voedingswater verklaart een hoger niveau in de plant. Hoe het hoge mangaanniveau in 

voedingswater terecht is gekomen is niet duidelijk.  

 

3.1.10 Borium 

Bij Borium is eenzelfde beeld te zien als bij Chloride. Het borium niveau in het oude blad is 

echter niet lager dan in het jonge blad. Wel is er in de behandeling een relatief lager borium 

gehalte in het oude blad en een hoger borium gehalte in de vrucht. 

 

3.2 Conclusies en discussie meststof opname en verdeling 

Een hoog natrium niveau heeft een meetbare invloed op de opname en/of verdeling van 

meststoffen. Opvallend is dat niet alle meststoffen hetzelfde reageren. Bij de meeste 

meststoffen is verdeling van de mesttof in het oude blad lager en in de vrucht hoger, terwijl in 

het jonge blad geen verschil te zien is.  

 

De plant lijkt natrium te ‘dumpen’ in het oude blad. Wellicht kan een natrium probleem 

voorkomen worden door minder of later blad te plukken. Aanbeveling is om dit nader te 

onderzoeken. 

 

Bij Chloride lijkt een hoog natriumgehalte ervoor te zorgen dat chloride aan het oude blad 

ontrtrokken wordt en aan de vrucht wordt toegevoegd. Hiervoor is geen verklaring gevonden. 

Aanbeveling is om dit verschijnsel nader te onderzoeken. 

 

In het jonge blad is geen enkele meststof achtergebleven in de behandeling. In de 

gewasregistratie zijn dan ook geen directe gebreksverschijnselen gesignaleerd. Het lijkt erop 

de dat plant binnen bepaalde grenzen goed in staat is om de jonge plantdelen voorrang te 
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geven door nutriënten aan oude bladeren te onttrekken (in het geval van mobiele meststoffen) 

of minder naar het oude blad te transporteren (in het geval van meststoffen die met de 

waterstroom meegaan). 

 

In de mini-enquête noemt een van de telers dat hij de vruchtkleur in de gaten houdt om te 

bepalen of natrium een probleem gaat vormen. Uit de plantsapanalyses blijkt dat bij een hoger 

natriumgehalte er geen gebrek optreedt in de vrucht. Naast natrium en chloride komen fosfaat 

en borium in (iets) hogere mate voor in de vruchten bij een hoog natriumgehalte. Mogelijk 

verstoort het hoge natriumgehalte processen binnen de vrucht. Uit de gewasregistratie blijkt 

ook dat kleuring van de vruchten iets achter blijft.  

3.3 Analyse gewasregistratie 

Wekelijks is de ontwikkeling van de gewassen visueel beoordeeld. Daarnaast is het 

trosgewicht bij oogst gemeten. 

3.3.1 Gewas beoordeling 

In de behandeling is de kopdikte gemiddeld 5% dunner dan in de referentie. Dit is een teken 

dat de plant in de behandeling zwakker groeit. 

De bloei en zetting zijn beide 2% trager, wat als nihil beschouwd kan worden. 

De vruchten van de eerste trossen in de behandeling kleuren iets trager, maar vanaf tros 4 

kleuren de vruchten in de behandeling juist sneller. Een hoger natriumgehalte in de tros lijkt 

de afrijping te bevorderen. 

 

Visueel staan de planten met hoog natrium in het begin schraler en is de trosontwikkeling 

minder goed. Met name op het moment dat het natriumgehalte rond de 12 mg/l was, liet het 

gewas dit zien. Vervolgens zakte het natriumgehalte naar 10 mg/l, waarna de planten direct 

herstel lieten zien. 

 

Qua smaak worden de vruchten met hoog natrium duidelijk lekkerder beoordeeld. 

Kwalitatief zijn de vruchten vergelijkbaar. Beide zijn even stevig en er is geen scheur 

opgetreden. 
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3.3.2 Trosgewicht 

Het trosgewicht ontloopt elkaar niet veel. De laatste trossen zijn bij de referentie iets lager dan 

de behandeling. Hierbij moet worden aangemerkt dat deze trossen geoogst zijn in november 

en december in een kas met relatief weinig belichting. Het hoge natriumgehalte heeft in het 

onderzoek in ieder geval niet geleid tot minder productie.  

 

 
 

4 Mini-enquête Brioso telers 

Het proefgewas is Brioso, reden hiervoor is dat planten van dit ras beschikbaar waren. Enkele 

Brioso telers zijn benaderd om hun beleid en ervaring ten aanzien van spuien voor Na te 

delen. In tabel 4.1 zijn de resultaten weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Mini-enquête Brioso telers 

 
 

Uit de antwoorden blijkt dat natrium ophoping in de teelt van Brioso niet een groot probleem 

is. Bij vaste meststoffen doet het probleem zich eerder voor dan bij vloeibare meststoffen. Dit 

sluit aan bij de plantsapanalyse waarin zichtbaar is dat natrium via het blad en de vrucht wordt 

afgevoerd. 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELING 

In het onderzoek is op de grens van teeltproblemen geteeld waardoor geen extreme gebrek 

verschijnselen of significant achterblijvende producties zijn ontstaan. Uit de analyse van de 

watermonsters en met name van de plantsapanalyses is een duidelijk beeld ontstaan van 

reacties op hoge natriumgehaltes binnen een tomatenplant van het ras Brioso en dan met name 

qua meststof opname en verdeling.  

 

Opvallende bevindingen zijn dat: 

- De nutriënt samenstelling in het jonge blad wordt door natrium nauwelijks beïnvloed. 

- Natrium overschot wordt ‘gedumpt’ in oud blad. 

- Chloride overschot wordt ‘gedumpt’ in de vruchten. 

- Kalium opname verminderd, maar de plant lost dit intern op door Kalium aan het oude 

blad te onttrekken. Wanneer bij een nog hoger natriumgehalte de kalium opname te 

sterk wordt belemmerd, zijn gebrek verschijnselen te verwachten. 

- De hoeveelheid calcium en magnesium in de jonge plantdelen en in de vruchten wordt 

door hoger natrium niet beïnvloed. In het oude blad komen beide elementen minder 

voor. 

- Is geen verschil gemeten in nitraat en zwavel in de plant. 

- Fosfaat opname verminderd, maar de plant lost dit intern op door Kalium aan het oude 

blad te onttrekken. Wanneer bij een nog hoger natriumgehalte de kalium opname te 

sterk wordt belemmerd, zijn gebrek verschijnselen te verwachten. 

- De smaak van tomaten met meer natrium en chloride lekkerder is. 

 

Uit bovenstaande bevinden kan geconcludeerd worden dat: 

- Gebreksverschijnselen te verwachten zijn voor Kalium en Fosfaat. Hier kan het recept 

op worden aangepast. 

- Zolang calcium en magnesium voldoende worden aangeboden, natrium hier geen 

negatief effect op heeft. 

- Verwijderen van oud blad de afvoer van natrium kan beperken. Bij Natrium ophoping 

is het advies oud blad langer aan de plant te laten hangen. 

- Chloride en Natrium in de vrucht mogelijk de afrijping van vruchten versnellen. 

- Natrium en chloride de smaak van vruchten positief beïnvloed. 
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Bijlage 1. Watermonsters 

 

Alle waarden van de watermonsters zijn in mmol/l. 

De blauwe lijn is de referentie. 

De rode lijn is de behandeling. 
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Bijlage 2: Plantsapanalyses 
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