
 

 

 

 

Handleiding over hoe water en meststoffen  

te besparen in de tuinbouw 

Bessen & klein fruit 

1. Vermindering van fertigatie (toevoer van water en nutriënten)  

1.1 Door het gebruik van sensoren 

A. Substraat- of bodemsensoren 

Handmatige sensoren, zoals de WET-sensor en watermeters, kunnen het gebruik van water en 

meststoffen aanzienlijk verminderen. De WET-sensor bepaalt het vochtgehalte en de geleidbaarheid 

van de bodem of substraat. Watermeters meten de fertigatie input en run-off volumes. Ze zijn 

gebruiksvriendelijk en goedkoop, maar hun toepassing vereist toch enige ervaring om de 

irrigatievolumes en het irrigatietijdsstip te bepalen en aan te passen aan de dagelijkse noden van het 

gewas.  

- Hoe substraat- of bodemsensoren gebruiken? 

o WET-sensor:  

Voer metingen uit in representatieve kweekzakken of potten, bijvoorbeeld een aantal zakken/potten 

in het midden en het einde van elke rij in de tunnel. Doe dit meermaals per week. Controleer telkens 

of de WET-sensor is ingesteld voor het type substraat dat je hanteert (kokos, turf, aarde). 

Richtwaarden: 

▪ Het vochtgehalte van het substraat (% volumetrisch vochtgehalte) wordt bij voorkeur 

tussen 45 % en 55 % gehouden. Dit kan tot 60 % gaan wanneer een grote hoeveelheid 

bovengrondse biomassa door een beperkter wortelvolume wordt gevoed, zoals bij 

framboos geteeld in pot.  

▪ De geleidbaarheid van het substraat geeft aan hoeveel meststof zich in het substraat 

bevindt en bedraagt bij voorkeur 160 tot 180 mS/m. 

 

o Watermeters:  

Diverse meters en methoden kunnen met een gelijkaardige efficiëntie gebruikt worden. Een 

eenvoudige meetcilinder kan gebruikt worden om het fertigatie input volume, toegediend via 

druppelslangen, en het run-off volume van de opvanggoten geïnstalleerd onder de kweekzakken of 

potten op te vangen. Meer geavanceerde watermeters/tellers kunnen in lijn met de fertigatie 

geïnstalleerd worden om de input en run-off continu op te volgen.  

Richtwaarden: 

▪ Het Run-off % (run-off per oppervlakte-eenheid/ input per oppervlakte-eenheid) kan in 

de meeste gevallen tussen 10 en 20 % gehouden worden zonder afname in opbrengst 

en kwaliteit.  

 

 



 

 

 

 

Precisie irrigatie systemen zoals Precision Irrigation, Senmatic Intelligent Irrigation Program en andere 

systemen combineren real-time data verzameld door sensoren in het veld (temperatuur, 

lichtintensiteit, wind, vochtgehalte substraat, fertigatie input, run-off,…) om op een betrouwbare en 

precieze manier de vereiste hoeveelheid fertigatie te bepalen en toe te passen met minimale of geen 

arbeid. Deze systemen kunnen significante hoeveelheden water en nutriënten besparen, reduceren 

fluctuaties zoals onder- en overbegieten en verhogen op deze manier opbrengst/kwaliteit en 

reduceren ziektedruk. Deze systemen zijn duurder en worden over het algemeen geïnstalleerd door 

opgeleide vakmensen, die vervolgens het personeel op het landbouwbedrijf opleiden in het gebruik 

ervan en hen ondersteunen bij de dagelijkse bediening. 

 

B. Niet-destructieve plantsensoren 

Deze plantsensoren kunnen ingezet worden om de minimaal vereiste hoeveelheid fertigatie in jouw 

teeltsysteem op een niet-destructieve manier te bepalen. Ze zijn in staat om indicatoren van stress in 

planten waar te nemen voordat er zichtbare symptomen verschijnen, zoals vroegtijdige afname van 

het chlorofylgehalte en toename van het gehalte aan secundaire stress metabolieten (Dualex sensor ), 

toename in chlorofylfluorescentie (MiniPAM sensor) of afname in fotosynthese efficiëntie (LiCOR 

sensor). Bij voorkeur wordt een kleine selectie van de teelt gebruikt om het effect van een verminderde 

fertigatie op het gewas te bepalen, waarna deze output kan toegepast worden op grote schaal. Deze 

sensoren geven ook een goede indicatie van de aanwezigheid van abiotische stress zoals droogtestress 

of nutriëntenstress. 

- Hoe niet-destructieve plantsensoren gebruiken? 

o Voer minstens wekelijks metingen uit op representatieve planten. Let er op om zowel planten 

aan de rand als in het midden van een plot, rij of tunnel te selecteren. 

o Vergelijk indices van planten onder stress met indices van planten in optimale condities om 

te bepalen of er een stressfactor aanwezig is.  

 

➔ Op de Bio4safe website (https://bio4safe.eu/sensors) kan je informatiebrochures over 

verschillende bodemsensoren, de LiCOR, MiniPAM, Dualex en andere niet-destructieve optische 

sensoren terugvinden.  

 

1.2 Door gecombineerd gebruik van sensoren en biostimulanten 

Substraat- en bodemsensoren en niet-destructieve plantsensoren kunnen gebruikt worden in 

combinatie met biostimulanten, die de nutriëntengebruiksefficiëntie en planttolerantie tegen 

droogtestress kunnen beïnvloeden. Je kan de meest geschikte biostimulanten voor jouw situatie 

terugvinden in onze online Bio4safe database.   

- Hoe gebruik je de Bio4safe database? 

o Surf naar https://bio4safe.eu/  

o Klik op de knop ‘Crop group’ en selecteer ‘Berries and small fruit’ 

o Als je wil, kan je je zoekresultaat verder verfijnen naar het gewenste effect (Bijvoorbeeld 

‘Increased nitrogen ‘N’ use efficiency; ‘Increased phosphorous ‘P’ use efficiency;…) 

o Klik op één van de opgelijste producten dat jou interessant lijkt voor meer informatie. 

https://bio4safe.eu/sensors
https://bio4safe.eu/


 

 

 

 

 

Case-study 1: Aardbei (Fragaria x ananassa cv. Malling centenary) 

In vergelijking met de standaardpraktijk kan met precisie irrigatie een vermindering van de input 

(fertigatie vloeistof) tussen 20-50 % worden bereikt zonder opbrengst- of kwaliteitsverlies in de 

teelt van junidragers in kokoszakken. Als het vochtgehalte van het kokossubstraat rond 50 % wordt 

gehouden met een run-off van 10-15 %, kunnen junidragers geteeld worden met een fertigatie input 

van slechts 13-15 liter/plant/seizoen, waarbij commercieel vergelijkbare opbrengsten (350+ g  

opbrengst van klasse 1 per plant) behaald worden en kwaliteit behouden blijft. Bovendien hadden 

korte onderbrekingen (24h) van de irrigatie geen effect op de opbrengst of de kwaliteit van de 

aardbeien geteeld onder het gereduceerde fertigatie regime. Bij overbewatering (vochtgehalte van 

kokos hoger dan 60 % en run-off groter dan 40 %), stelden we een daling van de kwaliteit (BRIX) en 

stevigheid en een toename in het aantal onverkoopbare vruchten vast.  

 

Case-study 2: Framboos (Rubus idaeus) 

Een vermindering van de fertigatie bij frambozen op kokossubstraat is ook mogelijk met precisie 

irrigatie. Bij de teelt van 2-3 frambozenstokken in een 10 L pot gevuld met kokossubstraat dient het 

vochtgehalte rond 50 % gehouden te worden met een run-off van 10-15%. Door het beperkte 

wortelvolume en de grote hoeveelheid bovengrondse biomassa en vruchten, start de opbrengst met 

dalen wanneer de run-off zakt onder 10 % tot een opbrengstverlies van 30-40 % wanneer er geen 

run-off meer is. Er kan tot 30 % fertigatie vloeistof en tot 75 % run-off volume bespaard worden 

wanneer precisie irrigatie met 15 % run-off wordt toegepast ten opzichte van de standaardpraktijk 

met 30-40 % run-off. Het waterverbruik bij verminderde irrigatie was ongeveer 48 L per seizoen en 

per frambozenstok, waarbij elke stok ongeveer 1.25 kg verkoopbare bessen per seizoen opleverde. 


