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Houtige stromen (houtsnippers, vlaslemen, miscanthus): 
kunnen in hogere vol% in teeltsubstraten gebruikt worden

Gebruikte teeltsubstraten:
- Proces-technisch niet de meest optimale feedstock
- Bevat veel zouten/nutriënten
 Structureel: bemesting verminderen = mogelijkheden 
voor hergebruik verhogen?
- Te fijn en te rijk: toepassen in kleinere dosissen in 
potgrond

Biochar: bouwsteen voor duurzame potgrond?
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Chitine Stimuleert  
biocontrole
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Additief (opletten voor hydrofoob effect): 2-5 g/L
Bron van minerale N: bevat 7%N/droge stof, waarvan 50% 
gemineraliseerd wordt binnen 4 weken
Toename microbiële biomassa in het substraat
Effect op plantweerbaarheid



Veenvrije organische substraten voor tomaat

Veenarme organische substraten voor aardbei



Interactie tussen gewasgroei en potgrond
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Direct gebruik als 
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Direct herbruik
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Bruine stroom in 
compostering
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biocharproductie

Het hergebruik bepaalt wat er gebeurt met de koolstof en de 
nutriënten in de gebruikte teeltsubstraten
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End-of-life van gebruikte organische teeltsubstraten?



Score voor geschiktheid voor gebruik in potgrond

score:
Waarde als vervanging voor veen, meststoffen en kalk1 16
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Interaction between plant growth and growing media
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Growing media can affect 
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Bulk/Additief Effect proces
Effect 

feedstock
Hygiënisatie

Aandacht-
punt

Microbiologisch?

Chitine Additief Ja Ja via proces bron van N Stimuleerrt

Biochar Bulk/Additief Ja Ja via proces pH
Stabiliseert, 

entbaar?

Afgeteeld
substraat

Bulk Ja Ja vereist!
bron van P en 

K, lage N-
vrijstelling

zeer lage activiteit

Groencompost Bulk Ja Ja via proces
bron van P en 

K, lage N-
vrijstelling

divers microbieel 
leven

Plantenvezels Bulk Ja Ja vereist/via proces N-vastlegging entbaar

Conclusie: bouwstenen voor duurzame potgrond?



Nutriënten circulair gebruiken => herhaald gebruik?
- Verschil tussen nutriënten: 

- N-mineralisatie altijd beperkt
- K = 1 extra cyclus
- P: > 1 extra cyclus

- Effecten in rekening brengen bij het fertigeren?
- Aangepast fertigeren als strategie?

pH-effect en buffering

Compost: bron van microbiologie, chitine stimuleert

Conclusie: bouwstenen voor duurzame potgrond?
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Video Artikel Beslissingstool

Chitine https://youtu.be/yUymPsQwS44

Chemically versus thermally processed 
brown shrimp shells or Chinese mitten crab 
as a source of chitin, nutrients or salts and 

as microbial stimulant in soilless strawberry 
cultivation - ScienceDirect

https://www.horti-
bluec.eu/EN/Decisiontool/tabid/116

87/Default.aspx

Biochar https://youtu.be/9YpdSjLu-Zc
https://www.frontiersin.org/articles/10.338

9/fmicb.2016.02062/full

Afgeteeld substraat
Grow - Store - Steam - Re-peat: Reuse of 

spent growing media for circular cultivation 
of Chrysanthemum – ScienceDirect

Groencompost
Acidification of composts versus woody 

management residues: Optimizing biological 
and chemical characteristics for a better fit 

in growing media - ScienceDirect

Plantenvezels
https://www.youtube.com/watch?v

=fCiJ_20c8FQ
https://www.sciencedirect.com/science/arti

cle/abs/pii/S0959652618325101

Bouwstenen voor duurzame potgrond: meer weten?

https://youtu.be/yUymPsQwS44
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003296
https://www.horti-bluec.eu/EN/Decisiontool/tabid/11687/Default.aspx
https://youtu.be/9YpdSjLu-Zc
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.02062/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620341731?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720313694?dgcid=rss_sd_all
https://www.youtube.com/watch?v=fCiJ_20c8FQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618325101
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https://www.youtube.com/channel/U
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