
Bewezen 
voordelen in  
de tuinbouw 
Nanobubbles van Moleaer 
verbeteren de waterkwaliteit 
effectief in meerdere stadia van 
de teeltcyclus. Verrijking van 
het water met nanobubbles 
heeft een bewezen positief 
effect op de waterkwaliteit en 
de gezondheid van de bodem, 
wortels en planten, en levert een 
kostenbesparing op behandeling 
en beluchting. Veel telers zien 
ook een opbrengsttoename.

Betere waterkwaliteit 
• Minder algen in bronwater

• Minder pythium

• Metaaloxidatie

• Minder chemische behandelingen nodig

• Minder biofilm in irrigatieleidingen

• Meer opgeloste zuurstof in water met 
nagenoeg perfecte gasoverdracht voor 
lagere beluchtingskosten

Gezondheid van wortel,  
plant en bodem

• Gezondere wortelontwikkeling

• Hogere nutriëntenopname

• Beter vasthouden van water  
in de bodem 

• Betere vegetatieve groei

• Grotere vruchten, meer opbrengst

TUINBOUW
Over Moleaer

Kringloop van irrigatiewater in kassen

Moleaer produceert rendabele, bewezen oplossingen voor een hogere productiviteit, minder afhankelijkheid van 
chemicaliën en herstel van het milieu-evenwicht door middel van nanobubbletechnologie. We werken samen met 
ervaren technische en innovatieve teams van wereldberoemde universiteiten, waaronder UCLA, Arizona State 
University, Clemson University, University of Pittsburgh, Wageningen Universiteit en Virginia Tech University om 
nieuwe toepassingen van onze nanobubbletechnologie te valideren. Deze partnerschappen en onze meer dan 
450 installaties in 32 landen op 6 continenten laten zien dat nanobubbles geschikt zijn om een breed scala aan 
problemen met irrigatiewater in de tuinbouw op te lossen en zo gewassen gezonder maken.

Neo™
Behandeling vuil water
• Hogere DO
• Hogere ORP
• Betere zuivering
• Minder biofilm

Clear™
Behandeling  
Bronwater
•

•

Hogere DO 
en ORP 
Minder algen, 
organische belasting, 
slib en ziekteverwekkers

Regenwaterbassin
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   Filtratie  

Desinfectie

Desinfectie

Filtratie

Drainwatertank 
onbehandeld

Drainwatertank 
behandeld

Neo™
Irrigatiewater--bbehandeling
• Tot 400% opgeloste zuurstof
• Gezondere wortelontwikkeling
• Optimale nutriëntenopname
• Stimulatie van nuttige bacteriën,
onderdrukking van ziekteverwekkers

• Terugdringen en bestrijden van biofilm
• Geen gewasresiduen, vrij van chemicaliën



Casestudy’s

Betere waterkwaliteit

Gezondheid van wortel, plant en bodem
Betere wortelgezondheid en nutriëntenopname, onderdrukking van plantenziektes.

Meer opgeloste zuurstof en  
minder algen en biofilm
• Verbeteren van waterkwaliteit en plantgezondheid 

in een warm klimaat door effectieve verhoging van 
opgeloste zuurstof met de hoogste zuurstofoverdracht, 
ongeacht de waterdiepte. 

• Pythium-aantallen: 74% minder in met 
zuurstofnanobubbles (ONB) behandelde 
monsters vs. onbehandelde controle

• Blauwe-bessenplanten die 
irrigatiewater met zuurstof nanobubbles 
kregen, hadden een gezondere 
wortelmassa en minder ziekte 

• Verwijderen of verminderen van algen en 
ziekteverwekkers in bronwater door hoger oxidatie-
reductiepotentieel (ORP). Tegengaan en bestrijden 
van biofilmopbouw in leidingen. 

Irrigatiebassin van 19 miljoen liter  
• Troebelheid: 50% minder

• Algen: 99% minder

• IJzer: 50% minder

• Totaal opgeloste vaste stoffen: 20% minder

• Met ONB-water 
behandelde planten 
toonden een 
aanzienlijk betere 
vegetatieve groei.

• De vruchtgrootte en 
-kwaliteit was beter 
met ONB-behandelingHogere opbrengst  

en kortere teeltcycli*

* Organische, biobased voedingsstoffen kunnen de biofilmvormingssnelheid beïnvloeden. De hierin opgenomen informatie en gegevens worden geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en worden te goeder trouw aangeboden, maar zonder 
garantie op resultaat. Moleaer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkregen resultaten of geleden schade door de toepassing van de hierin opgenomen informatie. De klant is verantwoordelijk om te bepalen of de hierin gepresenteerde 
producten en informatie geschikt zijn voor gebruik door de klant en om te waarborgen dat de werkplek en de afvalverwijdering van de klant in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en overige voorschriften van de overheid. 
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Copyright © 2020 Moleaer. Alle hierin vermelde handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document is vertrouwelijk en bevat bedrijfseigen informatie van Moleaer Inc. Noch dit document, 
noch de informatie in dit document mag onder enige omstandigheid worden gereproduceerd, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moleaer Inc.

www.moleaer.com

Effect van nanobubbles op 
opgeloste zuurstof in diep-water-

cultuurvijvers van 130.000 liter
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Gem. gewicht (g)
XTB Nano 29 

ppm DO
Opbrengstverhoging 
(29 ppm vs. 7 ppm)

Rode basilicum 31 14,2 19,6 38%

Italiaanse 
basilicum 44 42,5 63,8 50%

Rucola 49 61,8 96,4 56%

Rode botersla 38 93,8 132,1 41%

Aardbeien: 

14%  
hogere 

opbrengst vs. 
onbehandeld 

Opbrengstgegevens
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