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Inhoud 

HNT potplanten 

Resultaten 

Leerpunten 

Zelf aan de slag 

 

De perkplantenteelt fossielvrij  

Doelstelling en proefopzet 



Opsomming resultaten 

Matverwarming: 59% energiebesparing zonder 
teeltvertraging in de winter 

11 weken snellere teelt in HNT t.o.v. praktijk 

Vollere plant 

 
59% besparing! 



Warmte efficiënter benut (2019) 

 



Kwaliteit 



Wat meet het? 

  Plant stress 

  Chlorofyl fluorescentie  

  PAR-licht  

  Licht rendement (Fv/Fm)  

  Elektronentransport (ETR)  

Schermen op afwijking ETR - CropObserver 
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Schermen op afwijking ETR 



Regeling op ETR fine-tunen: 

Afwijking ETR weergeven voor 20% meest afwijkende metingen 

 

 

Schermen op afwijking ETR 



Schermen op afwijking ETR (CropObserver) 

 



Schermen op afwijking ETR (CropObserver) 

 



Afwijking ETR komt ongeveer tegelijk >15% uit als de 
VPD >1.5 kPa 

Onder het doek: 

500-600 umol 

VPD<1.5 

Afwijking ETR<15% 

 

 

Schermen op afwijking ETR 



Regeling op ETR fine-tunen: 

PAR-sensor op gewas niveau 

Reactietijd tussen meting, berekening en sturing 

Afwijking ETR weergeven voor 20% meest afwijkende metingen 

 

 

Schermen op afwijking ETR 



Leerpunten CropObserver 

Voordelen 

Feedback plant 

Het meet een gemiddelde 
van het gewas 

5 min-data 

Hoogtesortering mogelijk 

Flexibele weergave data 

Nadelen 

Precieze oorzaak 
onbekend 

Lichtstress valt weg in 
gemiddelde 

Optimalisatie per gewas 

Directe sturing optimaal: 
diffuusdoek onder, 
energiedoek boven 



Kwaliteit 



Licht en vocht 

Problemen: 

11 t/m 14 mei: lichtintensiteit te hoog 



Licht en vocht 

Weekend dat schermen mis ging 

Week dat vocht niet goed was 



Licht en vocht 

Problemen: 

11 t/m 14 mei: lichtintensiteit te hoog 

23 t/m 25 juli dat vocht niet goed was en 
CropObserver hing in schaduw ’s ochtends 



Licht en vocht 

Weekend 11 t/m 14 mei: lichtintensiteit te hoog 

Week dat vocht niet goed was 



Fotosynthese: 2 type reacties  

‘Donker’ reactie met 
CO2-opname 

Lichtreactie 

 

Afhankelijk van 
elkaar 



CO2:temperatuur verhouding 

 

>28°C 



 2 µmol hogere opname (18%) 

4 µmol hogere opname (36%) 



CO2:Licht verhouding (bladniveau) 

 



Stomataire geleiding (GsW) & VPD 

 

Verneveling uit 



Huidmondjesgedrag & potvochtigheid 

 



Ideale fotosynthese-omstandigheden 

Lichtverzadiging (blad): 500 µmol 

Rekening houden met schuine bladstand 

CO2-verzadiging (500 µmol): 1100 ppm 

VPD: <±1.5 kPa 

Temperatuur ±25 °C 

 

CO2 opname na watergift hoger 

 

 

 

 



Opsomming resultaten 

Matverwarming: 59% energiebesparing zonder 
teeltvertraging in de winter 

11 weken snellere teelt in HNT t.o.v. praktijk 

Vollere plant 

 
59% besparing! 



Conclusie 

Energiebesparing mogelijk met 
teeltversnelling! 

 



Haalt u op uw bedrijf al het maximale 
uit de teelt met de aanwezige 

technieken? 

Lichtniveaus in de kas: PAR-sensor?  

Huidmondjesstand: PT-camera? 

RV op de dag  ramen gesloten (verneveling?) 

Watergift standaardiseren: weegschaal? 

Energiebesparing: RV in de nacht (buisgebruik) 

 



Vragen? 
 



De Perkplantenteelt Fossiel-vrij 

Tristan Marcal Balk & Martijn Gevers 



Inhoud 

Project opzet 

Doelstellingen 

Inrichting van de afdeling 

Planning met teeltrondes 

Technieken uitgelegd 

– Ontvochtiging 

– LED 

 



Doelstellingen 
Demonstratie van een fossiel-vrije teeltconcept in perkplanten. 

 

Warmteverbruik 62% verlagen:  

groot verwarmingsoppervlak  

met buitencondities mee telen  

isolatiewaarde verhogen  

buisgebruik bij warmtevraag 

Plantkwaliteit verbeteren en teelt versnellen: LED-belichting, 
CO2-dosering, vernevelen, ontvochtigen 

Biologische GBM 

Geen gebruik van groeiregulatoren 



Inrichting van de afdeling 

Afdeling 10.4: 1 buitengevel op de noordzijde 
Bruto opp. 152m2, netto opp. 106,2m2 (9 teelttafels van 11,8 
m2) 

 
2 schermen:  

Diffuus scherm (PARperfect) 
Lichtuitstootscherm (OBSCURA 9950 FR W ) 

 
Ontvochtiging: buitenlucht met naverwarming 
 
LED-belichting: DR/W/HB, 90 µmol/m2/s (±6900 Lux) 



Planning 2020 

Tabel 1. Teeltschema voor de proef “De Perkplantenteelt Fossiel-vrij” 

    Teeltduur Teeltperiode 
Fossiel-vrij (wk) Ronde Gewas Praktijk Doel Fossiel-vrij 

1. Calibrachoa 10 wk 7 wk 4 – 11 

2. Petunia 8 wk 5 wk 11 – 16 

3. Geranium 8 wk 6 wk 16 - 22 

4. Cyclamen 13 wk 10 wk 22 - 32 

5. Poinsettia 17 wk 16 wk 32 - 48 

6. Obconica 10 wk 8 wk 48 - 4 

  Totaal: 66 wk 52 wk   
  



Ontvochtiging 

Capaciteit: verversgraad 15 m3/m2/uur 

Buitenluchtaanzuiging met naverwarming 

Bovendoor inblazen met slurven 

 

 



LED-belichting 

Teelt versnellen met verbetering plantkwaliteit  

compacte groei zonder bloeivertraging 

90 µmol/m2/s (vergelijkbaar met 6900 lux son-t) 

Rood, wit, blauw 

– ±20% blauw zonder verrood  compacte groei 

– Een klein beetje wit  beoordeling kwaliteit 



Bedankt voor uw aandacht! 


