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Ventilatie gewas
Onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen UR Glastuinbouw vraagt zich af wat de beste
verzamelnaam is voor de verschillende technieken voor buitenluchtaanzuiging.
De Gelder constateert dat de term geconditioneerd telen de aanduiding semi-gesloten naar de achtergrond
dringt. Ook constateert hij dat er voor geforceerde ventilatie met buitenlucht en luchtbeweging veel diverse
termen op papier en in presentaties verschijnen: overdrukventilatie, gecontroleerde ventilatie, Climecovent,
ClimaOptimizer, Aircobreeze. Elke term op zich staat weer voor een specifieke aanpak.
De overeenkomst is dat de lucht in een kas met behulp van ventilatoren in combinatie met een verdeelsysteem in
beweging wordt gebracht. Als buitenlucht wordt toegevoerd, gaat het bij deze aanpak op een andere manier dan
via de luchtramen. Uiteindelijk willen we een klimaat tussen het gewas waarbij de noodzakelijke uitwisseling van
vocht, CO2en temperatuur optimaal verloopt.
De Gelder nodigt lezers uit om suggesties te doen bij zijn blog ‘Gewasventilatie’ op www.gfactueel.nl. “Of levert
een algemene aanduiding alleen maar verwarring op? Mijn voorzet - die vraagt om verbetering - is
‘Gewasventilatie’. Deze term wil ik gebruiken voor systemen waarin de lucht geforceerd in beweging wordt
gebracht en zonodig buitenlucht toegevoerd om het vocht te beheersen. Ik ben benieuwd naar uw reacties.”
Door Bert Vegter
Vakblad voor de Bloemisterij
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