
Benfried & waterbehandeling. 

 Water &  meststoffen 
 Water &emissie 

Water & zuurstofarm  
Water & spuitoplossing 



Op tijd reinigen is kosten 
besparen! 

• Vervuiling betekend vaak niet kunnen recirculeren 

• Vervuiling betekend meer plagen/rotting en minder of geen 
zuurstof 

• Vervuiling betekend door nitriet vergiftiging minder groei 

• Vervuiling betekend hoger meststoffen gebruik i.v.m kristalisatie 

• Vervuiling betekend ongelijke waterafgifte en ongelijke groei 

• Vervuiling in de spuitdoppen(spuitinstalatie) betekend slecht 
spuitbeeld. 

• Vettige neerslag van algresten op de potten/ minder zuurstof in 
de pot. 

 



Waterbehandeling 
• Iedere industrie moet omgaan met zijn water en zijn afvalwater. 

• Meer overeenkomsten met industrie dan we vaak denken. 

• Geen waterbehandeling oplossing is exclusief voor de 
glastuinbouw bedacht. 

• Met onze  kennis van teelt en bedrijf kunnen we uw probleem 
inventariseren en helpen oplossen. 

• Oplossing: 
– Schoon uitgangswater. 

– Goede filtering van het proceswater. 

– Toevoeging van reinigingsmiddelen. 



Water & meststoffen 
 

• Verschillen in kwaliteit meststoffen-oplosbaarheid-zuiverheid 
• Hoge druppelwater Ph = neerslag  in leidingen. 
• Water problemen en neerslag in leidingen probleem op het 

merendeel van de kwekerijen. 
• Hoe merk je het: de flow in het watersysteem word minder! 
• Vaak combinatie van calcium, magnesium, ijzer en fosfaat 
• Oplossing neerslagen geleidelijk oplossen in de leidingen met 

Mineral 
• Dosering 0,5 – 1 ltr  in A en B bak 1000 ltr (100x) 
• Resultaat: flow verbeterd sterk en afgifte sproeiers-

druppelaars word meer gelijkmatig. 
 



Water & emissie 

• Problemen met T 10 waarden (transmissie) 
circulatiewater  bij de  ontsmetter te troebel 
water.   

• Inspectie  en zoeken naar oorzaak. 

• Problemen met recirculatie door te hoge 
waarden Natrium of andere elementen. 

• Beter omgaan met meststoffen zoals 
bijvoorbeeld Osmocote gebruik in Phalenopsis 
(30-40% minder emissie en gebruik meststoffen) 



Water & weerbare plant. 
• Schoon water begint al bij het bassin (minimaal een antialg 

afdekking) 

• Of in recirculatie tank (T10 waarde, ontsmettercapaciteit) 

• Alles draait om zuurstof in water.(schoon & koel) 

• Zuurstof arm of zuurstofloos betekend meer plagen (schimmels-
bacterie) 

• Kenmerk geur water of schuimvorming of neerslag  in 
bakken/tanks. 

• Bassin en recirculatie tank oplossingen zijn klant specifiek 
afhankelijk oorzaak. 

• Reinigingsmiddel leidingen Easyflow 5 ltr in B bak 1000 ltr 100 x 



Water & spuitoplossing 
 

• Water is transportmiddel om gewasbeschermingsmiddelen in de 
plant te krijgen of op het insect/schimmel/bacterie. 

• Opname middel door waslaag van een blad is Ph afhankelijk . 

      Bij Ph 5-6 neemt blad middel beter op. 

      Bij Ph 7 en hoger zal opname minder goed zijn. 

• Intake toevoegen aan spuitoplossing. 

• Dikte waterfilm kunnen we beïnvloeden met uitvloeiers en hechters. 

• Juiste keuze is belangrijk voor de werking van het middel. 

• Uitvloeiers  kunnen te snel verdampen in de zomer. 

• Sommige hechters zijn fytotoxisch en andere niet. 

• Voorbeeld PH regelaar Intake 

• Voorbeeld gewasvriendelijke hechter Prolong 

 

 

 

 



Vragen  over water? 
• Aarzel niet en bel of mail ons we komen graag langs om te helpen: 

• Nico van Herk                    06-51575186      nico@benfried.com 
Wesley Ammerlaan          06-54367691 w.ammerlaan@benfried.com 

• Niek Verbeek                     06-41799117                 niek@benfried.com  

• Richard van Steenderen  06-51575190            richard@benfried.com  

• Armand Kortekaas            06-26322238           Armand@benfried.com  

• Kees Suurd                         06-24549412                 Kees@benfried.com 

• Peet de Jong                      06-51278762                 Peet@benfried.com  

• Peter v/d Wel                    06-41615018                Peter@benfried.com 

• Charles Vijverberg            06-51575187            Charles@benfried.com  

• Cor Poppe                          06-53769715                   Cor@benfried.com  

 


