Met minder ventilatie tach drage bal
Na de aogst word en bloembollen gedroogd en opgeslagen. Dat kosi veel energie
aan ve rwarming en ve ntilatie. Met slimme maatregelen kan het ve rbruik met de
helft word en terugge bracht. Interessant, want vee l talers zijn jaarlijks gemiddeld
rond de 70 duizend auro kwijt aan gas en elektra .
In de cellen waar boIlen worden bewaard.
pompen grote ~entilatoren loch! door de kutbgrote kislen met bollen. De loch! wordt vanuil
een zogellOemde stormwand in de kisten
geblazen. De uitblaasopeningen van de wand
zijn rechthoekig.
Uit modelberekeningen blijkt da! de ventilatoren veel efficienter werken met algerol\de
uitblaasopeningen. "Oa t is snel interessant,
want de energiekosten zijn sterk afhankelijk
van de draaisnelheK! van de ventilator". verte~
Jeroen Wlldschut van Praklijkonderzoek Plant
en Omgeving. "Als de ventilator lien procent
minder snel draait, kost clat al 27 procent minder energie, en bi) twinti g procent langzamer

scheetl dat ruim vijf\ig proc ent in energiegebruik."
Eth yleen
De ruimte met boIlen word! voora l geventileerd
om ethyteen af te voer en. Dele koolwaterstof
word! gemaakt door een schimmel die een
deel van de bollen heelt geinfecteer d. Als er
te veel ethyteen bij de bollen blijlt, produceren
Ie het voIgenc!e jaar heel veel kleine boIle~es
in plaats van een paar grote. Oat is vervelend.
want de telers verdienen geld aan de verkoop
van grote bollen.
Omdat telers het ethyleengehatle in de ce l niet
konden bepalen. werd vaak meer geventileerd

dan nodig. Danklij de ontwikke Jing van een
ethyleenmeter en het sturen van de ventilatie
OIl basis van het ethyteengehalte hoelt dat nfet
meer. "Je krijgt schade als de ethyteenconcentratie hoger is dan honderd delen per miljard.
Wij hebben gemeten dat je in veel gevallen vee l
minder venlilatie oodig hebt clan de Iraditionele
wistregels aangeven", vertetl de onderzoeker.
Als een klimaatcomputer de venlilatie stuurt
kan een teler vijltig tot mogelijk tachtig procent
besparen OIl lijn gas· en eleklriciteitsrekening,
schat Wildschul.
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