
RECUPA:
RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing 

tijdens opkweek Aardbei

 Interreg Vlaanderen - Nederland

• ZLTO
• Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)
• WSBD
• Proefcentrum Hoogstraten (PCH)



Gesloten watercirculatie
Kennis van RECUPA gebruiken in andere 
tuinbouwsectoren
• Hydroteelt van sla:

• Gelijkaardige dimensie waterstromen & 
plantpathogenen

• Vanaf 2017 enorme schade ten gevolge van 
Phytophthora cryptogea aantasting

• Implementatie van bestaande en nieuwe 
technologieën

• Direct vertaalbaar naar andere segmenten:
• Sierteelt (containervelden)
• Vruchtgroenten onder glas
• …

Oorzaak probleem hydroteelt sla
• Warmere en drogere zomers: 

• Lagere waterniveaus
• Warmer irrigatiewater

• Lagere zuurstofconcentraties
• Verhoogde temperaturen 

• Verhoogde microbiële 
ontwikkeling 

• Verlaagde nutriëntopname
• Verzwakte wortels/plant

Puntontsmetting (UV) Systeemontsmetting (Cl2)



Geteste toestellen
NUF

UV ontsmetter Ozon

Doekfilter

Waterstofperoxide

Chloorgas



Beste resultaten op PSKW met …
Cl2

Onbehandeld

H2O2

0,25 ppm

0,15 ppm

• Wekelijkse opvolging van 8 planten aan inlaat en uitlaat



Beste resultaten op PSKW met …
NUF + H2O2

Onbehandeld 
+ rassenproef

Ozon + H2O2

• Wekelijkse opvolging van 8 planten aan inlaat en uitlaat



Besluit
• Gebruik van chloorgas zorgt voor goede ontsmetting van het      water. 

Verder onderzoek is nodig i.v.m. concentratie, ophoping Cl- ionen, 
verandering samenstelling voedingsoplossing en eventuele
chloraatvorming.
• Goede werking van Cl2 wordt extra bevestigd door analyse met DNA – multiscan

op het einde van de proef waar P. cryptogea en Pythium volledig verdwenen zijn.
• Chloraatanalyse in rode eikenblad

• Resultaat: 0,025 mg/kg
• MRL EU: 0,7 mg/kg 

• NUF in combinatie met H2O2 zorgt voor een goede ontsmetting van het 
voedingswater. Er was een uniforme groei met enkele planten die een
groeiachterstand kenden. Veel spoelwater

• Nog meer onderzoek rond waterontsmettingstechnieken zal gebeuren
in het Project HydroPhyt



HydroPhyt:
Alternatieve beheersing van Phytophthora

cryptogea in de hydroteelt van sla en witloof

• Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant

• Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

• Inagro

• KU Leuven

• Universiteit Gent

Start: 21/09/2021



Rassenproef
• Testen nieuwe en bestaande rassen
• Gevoeligheid voor P. crypogea

(Ziekte – incidentie en ziekte – index)
• Marktwaarde
• Kropsla, lollo bionda en rode 

eikenbladsla

PSKW

Inagro
• onderzoeken gevoeligheid

nieuwe rassen en isolaten
• Ziekte - incidentie



Proeven

• Afdeling 28: Koeling 
(enkel kleine planten)

Temperatuur zo laag mogelijk

• Afdeling 29: Onbehandeld
• Afdeling 30: Chloorgas 

(concentratie 0,10 ppm)

Afdeling 28 Afdeling 29 Afdeling 30

Geen stress bevorderende omstandigheden tijdens de proef. Na zware 
infectie overschakelen naar normale teeltomstandigheden.



Proeven
Afdeling 28 Afdeling 29 Afdeling 30

Geen stress bevorderende omstandigheden tijdens de proef. Na zware 
infectie overschakelen naar normale teeltomstandigheden.

• Afdeling 28: Koeling 
(kleine planten en grote 
planten)

Temperatuur zo laag mogelijk

• Afdeling 29: Onbehandeld
• Afdeling 30: Ocion

(concentratie 0,5 ppm)
Ocion is een biocide. Het 
koperchelaat zou naast algicide ook 
als fungicide of bactericide kunnen 
dienen.
Vormt Cu in het voedingswater, 
voedingsoplossing aanpassen.
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