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Doel 

Het testen van het effect van verschillende doseringen koper in het gietwater op de groei en 

ontwikkeling van tomaat met als doel om de weerbaarheid van de plant te verhogen zonder risico te 

lopen op toxiciteit.  

Opzet 

De proef is gestart op 25 september 2015. Voor de proef zijn zaailingen van enkele weken oud 

geplant, het gebruikte ras is Prunus. De planten zijn met het steenwolplugje opgeplant in een drijver 

met veensubstraat. De drijvers liggen direct op de voedingsoplossing. De hele teelt zijn de planten 

opgekweekt onder volledige assimilatiebelichting, zonder daglicht.  

Er zijn vier verschillende koperdoseringen toegepast, 2,5, 25, 50 en 100 micromol/li. De 

voedingsoplossingen zijn geanalyseerd om te controleren of deze hoeveelheden klopten (grafiek 1). 

Er zijn plantsapanalyses uitgevoerd om de concentraties in de plant te meten. Aan het einde van de 

proef (23 oktober 2015) is de plantlengte gemeten en zijn de wortels gefotografeerd om te bepalen 

of hogere koperdoseringen effect hebben op plantengroei en wortelontwikkeling. Ook is het gewicht 

van de plant en de wortelmassa bepaald. 

Resultaten 

Onderstaande grafiek laat de gemeten koperconcentraties in het gietwater zien (2,5, 25, 50 en 100 

micromol/liter). De planten zijn continu op deze concentraties geteeld. 

Grafiek 1 



 

 

 

Grafiek 2 laat de gemeten koperwaarden in het plantsap zien (de stippellijnen zijn jong blad, 

doorgetrokken lijnen zijn het oud blad). De grijze lijnen geven het huidige streefgebied voor koper 

aan. In het jong blad zijn de koperwaarden van de behandelingen met 25, 50 en 100 micromol/li 

ongeveer gelijk. De controle zit in het jong en oud blad lager in koper dan de behandelde planten, 

maar nog steeds ruim. Deze koper komt waarschijnlijk uit het veensubstraat.  

Grafiek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afbeelding 1 t/m 4: wortelontwikkeling na 4 weken teelt. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Afbeelding 5 t/m 8: plantontwikkeling na 4 weken teelt. 

Lengte ca. 1,20 m. Lengte ca. 1,15 m. 

Lengte ca. 1,05 m. Lengte ca. 1,15 m. 



 

 
 

Plant- en wortelgewicht 

Onderstaande tabel toont het versgewicht van de blad en stengel biomassa per behandeling en het 

gewicht van de wortels per behandeling. De behandeling met 50 micromol/li heeft te veel randeffect 

gehad omdat deze aan de zijkant stond, hierdoor hebben deze planten minder licht gekregen, dit is 

terug te zien in het versgewicht en wortelgewicht. 

De behandeling met 25 micromol/li heeft het meeste biomassa geproduceerd (ook op de foto’s te 

zien). De behandeling met 100 micromol/li geeft ook meer biomassa dan de controle.  

Behandeling 

Gewicht planten 

in gram 

Gewicht wortels 

in gram 

2,5 micromol Cu 1031 87 

25 micromol Cu 1322 150 

50 micromol Cu 667 68 

100 micromol Cu 1088 126 

 

Conclusie 

Vanwege een randeffect wordt de behandeling met 50 micromol/li niet meegenomen in de 

conclusies. De behandelingen met 25 en 100 micromol/li geven beide meer plantengroei en 

wortelontwikkeling dan de controle. In het jong blad zijn koperconcentraties tot 4,5 ppm gemeten. 

Men kan in het plantsap dus richting deze concentratie gaan om de plantweerbaarheid te verhogen, 

zonder risico op groeiremming of toxiciteit. Het is belangrijk om vervolgens wel regelmatig het 

plantsap te blijven analyseren om te voorkomen dat de koperconcentratie te hoog oploopt als gevolg 

van hogere giften. 


