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Jan-Willem Aarse over schoon gietwater

Primeurtje in de lisianthus voor Floralis en Aqua4D
Tholen - Lisianthuskwekerij Floralis is naar eigen zeggen wel van de
proefjes, vertelt Jan-Willem Aarse. “We kijken graag hoe het schoner,
duurzamer en beter kan. Zo waren we anderhalf jaar geleden een van
de eersten met een Opticlear Diamond unit om aldus zoveel mogelijk
water te recyclen. Dat gaat prima, we hebben geen fusarium en zijn
redelijk schoon. Toen we echter hoorden van Aqua4D en de resultaten
die daar in m.n. de chrysanten mee behaald worden, waren we
benieuwd wat het voor de lisianthus zou kunnen betekenen.”

nutriënten beter oplossen en de plant kan dan op zijn beurt zowel het
water als de nutriënten beter opnemen. Bovendien kunnen hierdoor
kwalijke organismen in waterleidingen zich minder goed multipliceren
en verbetert veelal de bodemstructuur.
Steviger
“Wanneer wij de stelen oogsten, zijn deze nooit helemaal uniform.
Een van de dingen die Aqua4D mogelijk zou kunnen bewerkstelligen,
is het aanbrengen van meer uniformiteit”, aldus Aarse. “Op basis van
wat we tot nog toe gezien hebben – we hebben inmiddels vier rondjes
gedraaid – lijkt het gewas inderdaad iets steviger te zijn en zien we
iets meer bloemknoppen.”
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Of het een soort wondermiddel is waar het soms voor wordt
gehouden, kan Jan-Willem echter (nog) niet bevestigen. “We hebben
nog geen metingen aan het gewas gedaan. Bovendien zouden we
ons dan baseren op één vak (840 meter), en zijn er natuurlijk tal van
factoren die een rol kunnen spelen in de resultaten. Met name het
jaargetij waarin je meet speelt mee.”
Wel is men dermate overtuigd dat er nu voor gekozen is al het
gietwater te behandelen. Tijdens de proef zat de Aqua4D unit in de
opstand van een kraanvak. Sinds een week of twee is deze echter
verplaatst naar de waterunit, net ná de pomp en doet hij de hele tuin.
“Gietwater van goede kwaliteit is erg belangrijk en wordt steeds
schaarser. Zeker wanneer je, zoals wij, drainwater hergebruikt, wil je
zeker weten dat het goed zit. In combinatie met het systeem van
WaterIQ kan het Aqua4D systeem ons helpen het water zo vitaal en
schoon mogelijk te houden.”
Floralis lisianthuskwekerij heeft de primeur, het Aqua4D systeem
wordt nog nergens anders succesvol in deze gewasgroep toegepast.
“Ik ben wel van de proefjes”, lacht Aarse. “Wij waren een van de
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eersten met de Opticlear (hij staat inmiddels zo’n anderhalf jaar),
waarmee we het gietwater – leiding, regen en sloot gemengd – voor
100% recyclen. Met Aqua4D hopen we uiteindelijk een nog zwaardere
kwaliteit te kunnen gaan leveren.”
Voor meer informatie:
Floralis Lisianthus Kwekerij
Gantellaan 8
2675 SJ Honselersdijk
T: 0174-641815
E: info@floralis.nl
www.floralis.nl
Aqua4D-Lescrauwaet BV
Graaf Florislaan 40
1217KM Hilversum
M: +31 (0)6 51608350
T: +31 (0)35 8872683
E: raymond@aqua4d-lescrauwaet.nl
www.aqua4d-lescrauwaet.nl

Please visit us at IPM: Hall 2 /
2B17. On display: our new largeflowered winter cyclamen Vintro.
More info about Vintro: schoneveldbreeding.com/en/cyclamen-su…
#IPM #tuinbouw #cyclamen
#horticulture #Gartenbau
#Alpenveilchen #gartneri #alpeviol
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Ander nieuws uit deze sector:

2019-12-10 10 miljoen plantjes aan de GreenPlug
2019-12-10 Een “once in a life time” ervaring in Oeganda
2019-12-06 Hogescholen onderzoeken versnelde invoering van Het Nieuwe Telen
2019-12-06 "Leer als ondernemer omgaan met de discussie rondom
gewasbescherming"
2019-12-05 "De weg naar schoon water moet project van samenwerking zijn"
2019-12-04 Precisiemedicijnen tegen bruinrot in ontwikkeling
2019-12-04 EU heeft akkoord bereikt over hergebruik afvalwater
2019-12-04 Perfecte pothortensia's voor superstrenge klanten

Top 5 - afgelopen week

2019-12-03 VLIF-steun voor container- en trayvelden in de Vlaamse tuinbouw
2019-12-02 Telers delen ervaringen over emissieloze teelt

Niet alles goud wat er blinkt

2019-12-02 "Paprika onder LED-belichting geeft bovengemiddeld vruchtgewicht"

30 vintage Jaguars gevonden in

2019-12-02 Twee schimmelbestrijders krijgen bredere toelating

oude kas

2019-12-02 "Bacteriën en microbiologie dé sleutel tot een weerbare plant"

4,7 hectare nieuwbouw Arcadia

2019-11-29 "Nieuwe machine verbetert aanpak biologische grondontsmetting"

Chrysanten officieel geopend

2019-11-28 “Niet goed reinigen en desinfecteren heeft ieder jaar sterkere, resistentere

Karin Zwinkels stapt op als

bacteriën en schimmels tot gevolg”

wethouder in Westland

2019-11-28 Wat staat er te gebeuren op het gebied van precisielandbouw?

"Gestraft voor goed gedrag"

2019-11-27 "Onderzoek moet meer over eigen schutting kijken"
2019-11-27 Eén voor allen, online platform voor verschillende teeltregistraties

Top 5 - afgelopen maand

2019-11-26 Hoe zet je licht het beste om in productie?
2019-11-26 Telers komen folie tekort na Italiaanse storm

's Werelds grootste aanbod van
bloemen en planten bijeen op
FloraHolland Trade Fair 2019
Fusie De Bonfut en Dijk van Dijk
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Niet alles goud wat er blinkt
Nieuwbouw Karma Plants van start

Koerslijst

<< Terug | BPnieuws.nl

meer »

USD: 1.1077
JPY: 120.27
AUD: 1.6275
BRL: 4.5891
CAD: 1.4666
CNY: 7.7968
NZD: 1.6945
ZAR: 16.4121
Wisselkoersen t.o.v. Euro
Bron: ECB

Weer & verkeer
Weersverwachting
Nederland
wo 11 dec

5° / 8°
do 12 dec

4° / 6°
vr 13 dec

2° / 6°

6
6
6

Meer weer in
Nederland

© BPnieuws.nl 2019

