
Gerbera: Ophoping van reinigingsmiddelen

• 10 bedrijven;

• Substraat: steenwolcubes, kokos;

• Ontsmetten: verhitten en UV;

• Reinigingsmiddelen: waterstofperoxide, chloorbleekloog, ECA-

water, chloordioxide;

• Zuivering lozingswater: op weg naar nullozing;

• Reden lozing: calamiteiten (kapotte apparatuur, overloop tanks);

• Ziekten: Pythium, Fusarium.

- Enquête onder kleine groep telers.
- Labproeven naar effectiviteit middel op bepaalde pathogeen.
- Teeltproef om eventuele schade door ophoping te signaleren.
- Praktijk: bemonsteren om ophoping vast te stellen.
- Methodiek: eenduidige bepaling schadegrens van een product.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van PPS “Voorkomen en bestrijden 
kasemissies I en II”, gefinancierd door Topsector Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen voor 2017-2018 en 2019-2021.

Figuur 1. Toediening Fusarium in teeltproef (links), petrischalen met kolonies voor meten 

effect product op pathogeen (midden), opzet teeltproef op 24 gescheiden tafels (rechts). 

Referenties

Reinigingsmiddelen worden toegevoegd aan het watersysteem om 
het leidingsysteem vrij te houden van biofilm, pathogenen, 
slijmvorming en het voorkomen van verstoppingen. De middelen 
kunnen reageren met organisch materiaal en/of meststoffen en 
kunnen zorgen voor ongewenste bijproducten. Zowel het middel 
als het bijproduct kunnen schadelijk zijn voor het gewas. In een 
nagenoeg emissieloze teelt kunnen de producten ophopen tot 
misschien schadelijke concentraties.

Doel van het project: 

- Onderzoeken of reinigingsmiddelen schade geven aan het gewas 
in de toegepaste concentratie;

- Onderzoeken of reinigingsmiddelen ophopen in een emissiearme 
teelt;

- Onderzoeken of reinigingsmiddelen in de gebruikte concentraties 
een neveneffect hebben op de verwijdering van pathogenen. 

Figuur 2. Na 3 maanden teelt en gebruik van chloordioxide in verschillende concentraties: 

natriumophoping (links), chloraatophoping (rechts).

• Chloorbleekloog: 

• dosering 0,2 mg/l actief chloor;

• Geen effect op Fusarium bij hogere concentraties.

• Chloordioxide: 

• dosering 0,2-0,5 mg/l;

• Fusarium reductie vanaf 10 mg/l.

• Gestabiliseerde waterstofperoxide:

• Dosering 20-40 mg/l;

• Fusarium reductie vanaf 160 mg/l.

• Toegediend:

• Chloordioxide: 0,2,2,5,8,10 mg/l;

• Waterstofperoxide; 40, 80, 160 ,250, 300 mg/l;

• Fusarium en controle.

• Resultaten:

• Geen verschil in opbrengst;

• Geen effect van Fusarium toediening;

• Zichtbaar effect tussen behandelingen bij de twee middelen;

• Natrium en chloride ophoping in chloordioxide behandeling;

• IJzerafbraak met waterstofperoxide;

• Sterke chloraatophoping, onbekend wanneer schade aan plant optreedt.

• Zes bedrijven, twee tijdstippen van bemonstering, 2-5 locaties per bedrijf;

• Chloorbleekloog, chloordioxide, waterstofperoxide, ECA;

• Analyse: nutriënten, natrium, chloride, chloraat, perchloraat, zilver, 

waterstofperoxide;

Resultaten:

• Lage dosering van 

reinigingsmiddelen;

• Verschil in toepassing per bedrijf;

• Ophoping van natrium, chloraat.

Recent gestart met fytotoxkit proeven: kiemproeven met verschillende 

concentraties waterstofperoxide, chloorbleekloog, chloordioxide.

• Toediening van verschillende producten op verschillende 
plaatsen in het watersysteem.

• Gebruik van reinigingsmiddelen voor het verwijderen van 
pathogenen heeft geen nut: blijf ontsmetten (UV, verhitten, 
ozon).

• Weinig ophoping van reinigingsmiddelen:

–Zilver slaat neer in substraat;

–Natrium: loopt sterk op, grenswaarden worden opnieuw bepaald;

–Chloraat: kan sterk oplopen, schadegrens nog onbekend;

• Methodiek voor schadegrensbepaling in ontwikkeling.
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Resultaten Enquête

Figuur 3. Schema Waterstromen met plaats waar reinigingsmiddel wordt toegediend en locaties 

van bemonstering en analysedata.  

Chloraat Zilver Na Cl NO3 EC

H2O2 

strips ClO2 Opmerkingen

middel locatie [mg/l] [ug/l] [mmol/l] [mmol/l] [mmol/l] [mS/cm] [mg/l] [mg/l]

chloorbleekloog mengbak 9.5 3.8 12.0 8.5 3.6 hoog chloraat + natrium

vuildrain 10.9 5.2 13.5 2.9 3.2 2.5

mengbak 0.058 1.9 7.3 16.6 3.8 10 <0.02 ClO2 niet terug te vinden

vuildrain 0.075 2.7 10.3 17.4 4.1 <0.02

mengbak 17 1 5.7 8.6 2.7 25 Zilver in aanvoer, slaat neer 

vuildraintank 0.3 1.7 11 10.6 3.6 1 H2O2 niet in drain

ECA dagvoorraad 1.4 2.5 10.6 10.0 3.3

drainput 1.2 3.5 14.2 11.2 3.9

chloraat vergelijkbaar met 

andere chloorproducten

afwisselend 

H2O2/ClO2

gestabiliseerd 

H2O2
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