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GEZONDE EN STERKE GEWASSEN 
PRODUCEREN MEER
Substraatteelt kent vele voordelen. De bodem is beter in de hand te houden voor 
telers in de glastuinbouw. Toch komt het ook in deze vorm van tuinbouw voor dat 
de gewassen met wortelziektes te maken krijgen. Ziektes zijn de belangrijkste 
oorzaak voor verliezen. Vaak zijn deze ziektes nog besmettelijk ook. Er zijn 
verschillende manieren om hiermee als teler om te gaan. In de substraatteelt wordt 
vaak gekozen voor volledige bestrijding van alles wat zich in de bodem bevindt. Er 
is echter een nieuwe strategie die veel verfijnder is en vooral de grond gezond houdt.

WAT EEN GEZONDE BODEM DOET
Het grote nadeel van volledige bestrijding is dat 
ook gezonde organismen worden meegenomen. 
Een gezonde bodem is echter de basis voor een 
goede productie voor telers. Gezonde 
microbiologie moet dus ook de ruimte krijgen. 
Ook in de substraatteelt. Onderschat hierbij ook 
de waarde van water niet. Water is meer dan een 
methode om bouwstoffen in de gewassen te 
krijgen alleen. Water helpt het evenwicht in de 
microbiologie in stand te houden en de 
besmettelijke ziekten te bestrijden. 

Voor de grondteelt is dit anders. Zelfs de 
kleinste organismen krijgen een kans in 
het rijke bodemleven dat hier bestaat. Het 
maakt de gewassen sterker en zorgt ervoor 
dat de besmettelijke ziekten die de 
gewassen kunnen oplopen geen kans 
krijgen. Dit moet als voorbeeld dienen voor 
de substraatteelt, het is namelijk exact dit 
verschil waar het probleem zijn kiem heeft. 
Het watergeefsysteem speelt hier een 
essentiële rol in. Het systeem is gebaseerd 
op hoe de natuur zijn werk doet. In de 
natuur krijgt regen namelijk eerst zijn kans 
een eigen weg door de grond te banen en 
in contact te komen met de organismen. De 
ruimte die er is in een natuurlijke bodem 
maakt dit mogelijk. Pas daarna worden de 
wortels van de gewassen bereikt. Met dit 
systeem kan dit worden nagebootst. Dit 
gebeurt in de bioreactor. Door micro-
organismen een vaste plek te geven in de 
cyclus en deze te behouden, worden de 
gewassen weerbaarder. Zij ontwikkelen een 
gezond afweersysteem tegen de besmettelijke 
ziekten die de wortels kunnen aantasten. 
Doordat de hoeveelheid van deze zogenaamde 
pathogenen afneemt, neemt ook de kans op 
ziekten af. Ook op de lange termijn. Er is 
immers voor een meer kracht gekozen in plaats 
van voor volledige bestrijding.

HOE WERKT HET?
Filters
Het systeem is gebaseerd op filterlagen. Deze zijn nodig om de micro-organismen te dragen. De 
luchtcirculatie, zowel vanaf de onderzijde als de bovenzijde van het systeem, zorgen voor volledige 
toevoeging van zuurstof. Aan de hand van verschillende meetsystemen kan het proces worden gevolgd 
en geoptimaliseerd. Zo kan altijd de hoogste kwaliteit van de stromen worden gerealiseerd.

Zuurstof
Het systeem legt veel nadruk op de omgang 
met zuurstof. Niet alleen krijgt zuurstof de 
ruimte in het water, ook wordt gezorgd dat 
zuurstof beter wordt gebruikt door de 
organismen. Bijvoorbeeld door de 
microbiologie in het doorgeefsysteem minder 
kans te geven zuurstof te gebruiken. Hiervoor 
wordt al het biologisch afbreekbaar materiaal 
uit het water verwijderd. Dit geeft uiteindelijk 
een beter wortelgroei en gezonder gewas.

Waar te plaatsen
Om het systeem optimaal te kunnen benutten 
is het aan te raden om deze parallel aan de 
dagvoorraad te plaatsen. Zo wordt altijd water 
dat uit het systeem komt gebruikt. Dit komt 
omdat het eerst naar de bioreactor wordt 
vervoerd en vervolgens terug naar de voorraad 
en door naar de teelt gaat. Zo komt het 
zuurstofrijke water uiteindelijk bij de wortels 
terecht en kunnen gewassen sterker en weerbaar 
worden. De nuttige bacteriën zullen zich dan
vermenigvuldigen. Dit geeft besmetting geen 
kans meer.
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Analyseren
Het systeem bestaat niet alleen uit de techniek. Ook het verzamelen en analyseren van gegevens is 
een belangrijk onderdeel. Belangrijk is dan ook dat begeleiding tijdens het eerste jaar van gebruik is 
gegarandeerd. De installatie wordt nagezien op goede werking en waar nodig bijgesteld door 
ervaren vakmensen. Vervolgens worden aan de hand van controles en metingen de vorderingen van 
de groei van de microbiologie inzichtelijk gemaakt. Hiervoor wordt naar verschillende zaken 
gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de mate van zuurstof voor en na gebruik van het systeem. Zo wordt 
getracht het resultaat te optimaliseren zodat de gebruiker gezonde gewassen krijgt. Deze controles 
kunnen ook na het eerste jaar gedaan blijven worden indien nodig of gewenst. De investering is 
bovendien aftrekbaar volgens MIA die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.  

Hoe toe te passen
Het systeem is niet alleen toepasbaar in substraatteelt. Er zijn meer mogelijkheden wanneer men 
kijkt naar de soorten teelten. Wanneer er water bij komt kijken is het vaak noodzakelijk om de bodem 
gezonder te maken en micro-organismen een kans te geven. Met het systeem kan gezorgd worden 
dat er een zuurstofrijke omgeving wordt gecreëerd waarin wortels hun vrije weg kunnen vinden. Dit 
zorgt voor beter en gezonder gewas.
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Agrona is gespecialiseerd in waterbehandeling en het leveren van exclusieve meststoffen voor land, tuinbouw en 
industrie. Onze producten hebben zich al succesvol bewezen in waterzuivering en tuinbouw. We hebben onze 
naam opgebouwd als betrouwbare, internationaal opererende producent. Wij zorgen ervoor dat we actualiseren en 
dat we blijven innoveren. Onze ervaringen delen we graag met klanten, wetenschappelijke instituten en andere 
partners.

Wij onderscheiden ons met een speciaal watersysteem en meststoffen voor in de land- en tuinbouw. Deze zorgen 
ervoor dat de gewasvitaliteit wordt verbeterd. Door onze specialisatie kunnen we zowel kleinere als grotere telers 
van groenten, bloemen en potplanten en industriële instellingen adviseren.
 
Agrona is gevestigd in Berkel en Rodenrijs (ZH) en werkt internationaal.
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