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Laatste jaren weten telers steeds beter in te spelen op zomerse omstandigheden

- Kasklimaat wordt vooral beïnvloedt door het gewas zelf

- Gewasverdamping is bepalende factor voor optimalisatie klimaat bij extreem weer

- Gebruik van plantsensoren en goede klimaat/data registratie heeft laatste jaren veel 
kennis opgeleverd in Alstroemeria en Gerbera

- Zet de plant niet buitenspel !!

- Gebruik de plantverdamping optimaal !

Zomerklimaat in Alstroemeria en Gerbera



- Gebruik van diffuus glas:
- In Alstroemeria en Gerbera een “no-brainer”
- Onderzoek WUR Alstroemeria: meer fotosynthese onder diffuus glas
- 20-50 % haze (In Canada tot 70 % haze)
- Minder hoge planttemperatuur door betere lichtspreiding in het gewas
- Actievere plant overdag = meer koeling
- Meer water geven !!

- Gebruik van dekberegening
- Kan met diffuse coatings omdat deze niet extra transparant worden of slijten
- In het PAR gebied neemt de transmissie 5-6% toe in natte toestand, in het IR 

gebied is het verschil 2-3%.
- Geeft koeling dek: lagere kastemperatuur en hogere RV/lager VD
- Op tijd starten in de ochtend
- Effect is echter wisselend; heeft vooral met verschil AV binnen/buiten te maken

Technische hulpmiddelen kasklimaat overdag



Diffuus glas

Lichtblauw is diffuus glas

Geel is helder glas

Etmaal in juli 0,5 C lager in diffuse kas (deels lagere nachttemperatuur)

Overige instellingen identiek



Dekberegening

Donkerblauw is dekberegening aan

Lichtgroen is verduisteringsdoek

Kweker A: kasT daalt, VD daalt en AV stijgt: plant is actief

Kweker B: kasT stijgt, VD stijgt en AV daalt: plant is niet actief



- Gebruik van hoge druk verneveling en/of pulsators
- In Alstroemeria is er duidelijk een klimaat voordeel
- Alstroemeria verdampt moeilijker dan Gerbera
- Bij te hoog VPD verkleint Alstroemeria de huidmondjesopening
- Inbreng van vocht, ook al wordt gewas iets nat, verlaagd VPD
- Ervaringen zijn hogere RV (+ 5 %) en lagere kastemperatuur overdag (- 1 C)
- Plant is actiever
- Laag waterverbruik, 2 - 4 m³/uur/ha

Technische hulpmiddelen kasklimaat overdag



Pulsators: RV overdag 

Bedrijven met pulsators hebben duidelijk minder lage RV overdag



Pulsators: kastemperatuur overdag 

Bedrijven met pulsators hebben duidelijk minder hoge kastemperatuur



- Diffuus maken van het licht dat de kas binnentreedt
- Gebruik van diffuse coatings zoals ReduFuse IR of OptiFuse IR
- 19-22 emmers per ha = PAR schermwerking van 20-25 %
- Vanaf week 16 tot en met week 30/35

- Diffuus maken van het licht dat al in de kas is
- Gebruik van diffuse schermdoeken zoals Harmony O FR 2315
- O = open -> goede luchtuitwisseling ook bij 100 % sluiting
- FR = Flame Retardent
- 23 % is schermwerking in PAR -> in combinatie met coating: extra diffuus
- 15 % is energiebesparing 

Technische hulpmiddelen kasklimaat overdag



Diffuus glas en diffuus doek

Beide bedrijven diffuus doek Harmony O FR 2315

Bedrijf A: doorgetrokken lijn heeft diffuus glas

Bedrijf B: stippellijn heeft gewoon glas



Diffuus glas en diffuus doek

Beide bedrijven diffuus doek Harmony O FR 2315

Bedrijf A: sluiten doek kost niet meer PAR licht bij diffuus glas tov bedrijf B



- OPAC (Ovale Pijpen Air Conditioner)
- Een Gerbera bedrijf maakt hier gebruik van
- Ontvochtiging en koeling in de zomer overdag en in de donkerperiode
- Vooral effectief als verduistering gesloten is en er geen energie meer in de kas 

komt
- AV onder gesloten doek loopt minder ver op: plant blijft beter verdampen
- Bij te hoog AV (> 25 gram) kan plant geen vocht meer afgeven aan omgeving
- Tot 8 C lagere kastemperatuur ten opzichte van buiten
- Tot 2 C lagere etmaaltemperatuur op weekbasis t.o.v. collega bedrijven
- In combinatie met warmtepomp en klimrekbuffer
- Energieverbruik in MJ/m2 onder gemiddelde Gerbera NL
- Echter (nog) te duur om te investeren voor Gerbera

Technische hulpmiddelen kasklimaat overdag



OPAC

Kastemperatuur tot 10 C onder die van collega bedrijven



OPAC

Kastemperatuur tot 7 C onder buitentemperatuur, hele nacht

Zonder OPAC ook echter rond 15.00 uur al onder buitentemperatuur



- Watergeef frequentie en voeding Gerbera
- Overdag is 70-80 % van wateropname rechtstreeks van druppelwater
- Slechts 20-30 % komt uit buffer substraat
- Hogere watergeef frequentie vergemakkelijkt opname voor het gewas
- Voorheen tussentijd beurten minimaal 45-50 minuten
- Tegenwoordig tussentijd beurten 20-30 minuten
- Hogere watergift leidt niet tot meer drain -> dus plant neemt extra water op
- Voorheen max gift op zomerdag 6-8 liter per m2
- 2018-2019: op dagen met > 2000 Joule tot 11 liter water per m2 per dag
- Lagere druppel EC verbeterd ook wateropname: 1,8-2,0 mS
- Druppel pH blijkt echter meer en meer cruciale factor te zijn voor vitaliteit plant
- Druppel pH rond 5 zien we betere gewaskleur en behoudt groei in zomer

- NB: recirculatie plicht heeft onverwachte voordelen: door grotere 
ontsmettingscapaciteit bij telers kan al het water nog steeds hergebruikt worden

Teelttechnische hulpmiddelen kasklimaat overdag



- Doeken juist wel sluiten tijdens warme nachten
- Tijdens heldere zomerdagen zijn nachten ook helder
- 24 uur lang dus veel uitstraling
- Uitstraling verlaagt weliswaar de planttemperatuur 
- Maar vertraagd daardoor de afkoeling van de kas
- Plantverdamping blijft beter doorgaan bij geleidelijke afkoeling
- Maximale plantverdamping in de nacht geeft meer koeling kas en plant !
- Bij Gerbera tussen de 15-20 gram/m2/uur
- Betere Ca opname bij hogere planttemperatuur
- Minder problemen met o.a. suikerrot in Gerbera
- Minder problemen met breekstelen in Alstroemeria

- Uiteindelijk maakt het geen verschil in etmaal kas op 24 uur basis !

Teelttechnische hulpmiddelen kasklimaat in de nacht



Doek sluiten tijdens zomernachten

Verschil doek helemaal open in de nacht vs op 80 %

Beide bedrijven onder de buitentemperatuur

Koeling in de nacht houdt langer aan bij gebruik doek
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