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KAS2030 fossielvrij: resultaten aardbei 1e

teelt 2019 en tussenstand 2e teelt 

Lichtevent Bleiswijk 12 feb 2020

Jan Janse, Frank Kempkes, Jim v Ruijven, Ada Leman, 
Kees Weerheim & Johanna Molenaar

De kas en het project:

 Voor fossielvrije en emissieloze kas: vanuit klimaatenvelop ministerie LNV: 

● Kas 2030 ontworpen en gerealiseerd

● Focus voor “middensegment” v.w.b. energiegebruik, meer sierteelt en 

zachtfruit dan glasgroenten

 Doel:

● Fossielvrij (geen CO2-uitstoot)

● ‘All electric’ kas

● Nulemissie van water en voedingsstoffen

● Gesloten watersysteem

 Samen met de sector (gewascommissies en adviseurs) succesvolle stappen 

zetten om dit doel te realiseren
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De kas voor aardbei

● Hijsbare goten met 80 cm tussenruimte (=ca. 25% meer rijen)

● Diffuus glas (transmissie hemisferisch 86%, Hortiscatter 35%)

● Led belichting 200 µmol/m2.s [85% R, 5% B en 10% W]

● Floweringlampen

● Schermen (3 x)

● Verneveling (RV en T)

● Actieve ontvochtiging (terugwinning voelbare en latente warmte)

● Recirculatie drainwater
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2 TEELTEN 2019 - 2020



12/02/2020

4

Start 1e en 2e teelt

 Plantdata: 28 mrt en 29 aug ‘19

 Ras: doordrager Favori (FlevoBerry)

 Resp. minitray en (verse) trayplanten

 Plantafstand: resp. 5 en 8 pl/m1  = resp. 6.25 en 10 pl/m2

 Einde teelten: resp. 22 aug ‘19 en eind mrt ‘20
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Waarnemingen

 Bladoppervlak / lichtonderschepping

 Fotosynthese: T, CO2 en lichtintensiteit

 Productie & kwaliteit

 Optreden ziekten en plagen

 Klimaat
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Teeltervaringen 1e teelt (-)

 Matige uniformiteit planten: 1-3 neuzen

 Uitval tijdens teelt door ws P. cactorum

 Vanaf ½ apr - ½ jul: planten met tipburn
afh. van plant, ook ‘verbrande’ trossen
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Teeltzaken 1e teelt (+)

 Goede strekking en bloemtak

 Planten / bloemtakken raken elkaar niet of nauwelijks 
tijdens op en neer bewegen goten

 I.h.a. zeer goede vruchtkwaliteit:

● Erg mooie vorm

● Egale doorkleuring

● Lekker!
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Bladoppervlak/lichtonderschepping 1e teelt

 Grote variatie in LAI tussen planten

 Lichtonderschepping op 21 mei en 10 juli resp. 62 en 
69%: valt tegen
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Datum LAI

16 april 0.5

23 mei 2.7

26 juni 3.1

Fotosynthese: licht- en temperatuur

 I.h.a.: meer licht  hogere fotosynthese (CO2 600 ppm) 

 Bij 20 oC en hoger: vanaf 200 µmol/m2/s hogere 
fotosynthese 
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Fotosynthese: temperatuur en CO2

 Tot 30 oC bij meer CO2: hogere fotosynthese (1500 µmol)

 Bij 800 ppm & 30 oC: fotosynthese 2 x zo hoog dan 15 oC
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Productie 1e teelt

 Productie/week varieert van 320 - 1000 g

 Totale productie t/m wk 34 9.3 kg/m2 (+klasse 2: 9.5 kg)

 In 16 weken, gem. 580 g/week

14



12/02/2020

8

Gewasbescherming en bestuiving 1e teelt

 Biologische bestrijding ging prima o.a. met orius

 1 x Floramite toegepast tegen spint

 Naast hommels proefsgewijs gewerkt met 3 (inheemse) 
zweefvliegen
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2e teelt eind aug tot eind mrt ‘20



12/02/2020

9

Tussenstand 2e teelt t/m week 6:

 Goede weggroei plantmateriaal

 Tijdelijk iets tipburn

 (te)veel bloemtakken gevormd  productiedip......

 Vanaf week 49 tot heden max. 18 uur belichten

 Buis sporadisch gebruikt, inblazen (warmere) lucht
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Energiegebruik aug t/m 7 feb

 0.1 buisrail + 28.1 LBK verwarming = 28.2 kWh 
3.5 m3/m2 (kas 4 ha incl. gevel)

 30 kWh koude koeling en 165 kWh lampen

 Verwarming komt van lampen en klein beetje LBK
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Gerealiseerde temperaturen

 Gereal. etmaaltemperaturen laatste weken ca. 17.3 °C
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PAR lichtsom

 Vanaf oktober ongeveer 15 mol PAR-licht/dag
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Ziekten en plagen 2e teelt

 3 x chemisch bestreden tegen luis (2x Sivanto, 1x Pirimor)

 Verder insecten via bio goed onder controle

 Meeldauw op vruchten zeer hardnekkig: 2 x Karma, 
2 x Frupica, 1 x Abir+Flint, 1 x Luna Privilege  nu weg

 Zweefvliegen bestuiven goed 
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Productie 2e teelt t/m week 6 2020 

 Productie klasse 1 (incl. klein): 10.3 kg/m2

 Totale productie 11.3 kg/m2

 Grote productiedip, nu weer toename

 Hoe voorkomen we dit dal bij een doordrager???
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Refractie en droge stof vruchten

 I.h.a. zeer smaakvol

 Tendens afname refractie in de tijd door: 

● Hogere (nacht)temperatuur / minder licht (winter)

● Hoge plantbelasting
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Discussie

24


