SNIJBLOEMEN & POTCHRYSANTEN

PLANTENSENSOREN,
OBJECTIEF HULPMIDDEL OM STRESS TIJDIG
OP TE SPOREN
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De laatste jaren hebben een aantal instrumenten voor plantmetingen hun intrede gedaan in de
praktijk. Het gebruik van dergelijke plantsensoren in de sierteelt is echter nog relatief beperkt.
Toch kunnen deze
ze sensoren
se
een objectief hulpmiddel zijn om naar het verhaal van de plant te
luisteren en nieuwe
ontdekkingen mogelijk te maken. Het voorbije seizoen werden een aantal
ieuwe ont
on
ervaringen
LVDT-sensoren
opgedaan in praktijksituaties op het PCS.
n met L
VDT-sens
-s
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viel Zerd de bodem vocKtiger
ger en daal
daalde de zuigspanning
n met
m
5esultaten van de Zaarnemingen
de LVDT-sensor Zorden Zeergegeven voor de periode van 02014 tot
0014 in ʖguur 1 $an de Kand van
deze graʖek is te zien dat de plant in
deze droge en Zarme periode niet in
staat is om onmiddellijk te anticiperen
op de vraag naar Zater verdamping 
Zat resulteert in krimp van de stengel
groene lijn op de graʖek  2p langere
termijn graʖek links bemerken Ze
een stijging van de stengeldiameter,
ecKter onder droge omstandigKeden
en bij toenemende temperaturen overdag meer verdamping is er duidelijk
een daling van de stengeldikte Deze
stress-situaties Zerden Zaargenomen
op 2, , 4 en  augustus
=odra de vocKttoestand van de bodem
opnieuZ toenam en de omgevingstemperaturen minder Koog opliepen,
bleef de daling van de stengeldiameter
acKterZege, dus geen stress-toestand
meer voor de plant Dit voorbeeld
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Detectie van hitte / droogte stress bij
chrysant
,n de teelt van potcKr\sant Zerd een
LVDT-sensor op de stengel van de
plant gemonteerd 1aast de verandering in stengeldiameter Zerd ook de
vocKtigKeid van de bodem opgevolgd
met beKulp van tensiometers ʖguur
2  +iermee Zerd de zuigspanning
van de bodem dagelijks geregistreerd
op een diepte van 0 cm Deze Zordt
Zeergegeven voor de periode van
02014 tot 10014 in ʖguur 2 ,n
deze ʖguur is duidelijk te zien dat
Ze in Ket begin van deze periode te
maken Kebben met vrij droge omstandigKeden stijgende zuigspanning van
120 cm tot 10 cm  $ls gevolg van de
neerslag die de daaropvolgende dagen

V )iJXXr : Verloop
9erlRRp
op van
Yan de temperatXXr
temperatuu
temperatuur r& en de ɑXctXaties in stenJeldiNte in m9 Yan een
an 02/08/14
/14 tot 09/08/14 (links) en op 02/08/14 (rechts)
potchrysant van
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(en VenVor ZDDrmee Zerd ge[pe
ge[Se[perimenteerd in enkele teelten
ten
n is de
/9'7-sensor 'eze lineDir vDriDbele
ariabele
riabele
diIIerentiDDltrDnsIormDtor /ineDr
ear
Variable Differential Transformer of
/VDT is een sensor die Zordt gebrXikt voor Ket meten van lineaire
verSlaatsingen Voor toeSassingen in
de sierteelt kan deze sensor gebruikt
Zorden om ZiMzigingen in de diameter
van stammenstengels te meten en dit
tot op een duizendste van een millimeter nauZkeurig Stengels zZellen
en krimpen volgens een vast patroon
en deze uiterst kleine ʗuctuaties in
stengeldiameter kunnen KaarʖMn geregistreerd Zorden door de /VDT-sensoren +et voorbiMe seizoen Zerd deze
LVDT-sensor gemonteerd op enkele
sierteeltgeZassen Zaaronder ook
cKr\santen

V Figuur 2: Verloop
oop van de zuigspanning in de
bodem op 30 cm diepte
ep voor de periode van
02/08/14 tot 10/08/14, waargenomen met een
tensiometer, en de hoeveelheid neerslag per
dag in dezelfde periode

illustreert alvast duidelijk een situatie
Zaarbij LVDT-sensoren nuttig kunnen
zijn om stress-situaties bij de plant
Zaar te nemen en er desgeZenst ook
op in te spelen in de bedrijfsvoering
Hoe functioneert een LVDT-sensor?
De Zerking van een lineair differentiaaltransformator of LVDT is gebaseerd
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VFoto 2: Regenmeter en tensiometers werden opgesteld op het
chrysantenperceel

V Foto 1: LVDT-sensorr op de stengel
tengel bij chrysant
chrys

Hierdoor stijgt de uitgangsspanning
van nul tot een bepaalde Zaarde
:anneer de kern zicK in de andere
ricKting beZeegt, stijgt de uitgangsspanning ook van nul tot eenzelfde
Zaarde, maar is dan tegengesteld
De Koogte van de uitgangsspanning is
recKt evenredig met de afstand van de
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kern
kern tot
t zijn centrale positie tot zijn
ma[imale
m [imal bereik , dit is Zaarom Ket
ma
apparaat
appara als
al Ɋlineairɋ Zordt bescKreve De fase
ven
fa van
va de spanning Zijst op
de
e ricKting van
va de verplaatsing
Omdat de glijde
glijdende kern niet de binraakt kan Kij zicK
nenkant
kant van de buis
b
ra
zonder Zrijving beZegen,
beZegen dit maakt de
LVDT
betrouZbaar appaDT een Koogst betrouZba
betrou
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Hoe werkt een
n tensiometer?
tensiometer
ome
(en tensiometer is een
n Kolle
K
buiss met
een poreuze porseleinen
ein cup
up aan de
d
onderkant De buis Zordt gevuld
evuld met
gedistilleerd Zater en Zordt aan
an de
e
bovenkant afgesloten met een rubbebbe
bberen top %ij Ket plaatsten in de bodem
m
is Ket van belang dat de poreuze
cup voldoende contact Keeft met de
grond om een betrouZbare meting te
krijgen
:anneer de grond droger Zordt en er
Zater uit de buis Zordt gezogen, ontstaat er een onderdruk :anneer de
onderdruk in de buis gelijk is aan de
zuigspanning van de bodem Zordt er
geen Zater meer uit de buis gezogen
en krijg je een stabiele meetZaarde
0et een naald Zordt doorKeen de
rubberen stop geprikt en op de sensor
Zordt de meetZaarde Zeergegeven
Een tensiometer meet dus de zuigkracKt die een plant moet uitoefenen
om Zater aan de bodem te onttrekken
Omgekeerd, Zanneer door neerslag of
Zatergift de bodem vocKtiger Zordt,
zal de tensiometer door de onderdruk
in de buis Zater terug uit de bodem
zuigen tot de onderdruk opnieuZ ge-

lijk is aan de zuigkracKt van de bodem
Meer mogelijkheden met … Sense-IT
De Vlaamse sierteelt ricKt zicK op een
KoogZaardige plantkZaliteit die op
duurzame Zijze geteeld Zordt Het
productieproces dient op de nieuZste tecKnologiscKe ontZikkelingen
afgestemd te Zorden om Ket Koofd
te bieden aan de toenemende economiscKe en ecologiscKe druk op de
productiefactoren SensortecKnologie
laat een innovatieve teeltoptimalisatie
toe doordat de sensoren plantstress
kunnen
detecteren vooraleer deze
ku
u
zicKtbaar is Dit laat bovendien een
zic
zicKt
besparing op productiefactoren toe
b
besparin
zonder
der aan
aa plantkZaliteit in te boeten
Ondankss de duidelijke
interesse vanuit
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Ondank
d
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de volledige
olledige sierteeltsector
sie
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kennis om
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tec
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praktijktool binlant
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sensoren als pra
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gebruiken
Verder
ebr
onderzoek
van deze
oek naar en evaluatie
evalua
val
nieuZe tecKnologie
cKnologie
Knologie is noodzakelijk en
Zillen Ze beogen
ogen in Ket project Sense-,T Een telersplatform
Ɋ,nnovatieve
sp
.limaatsturingɋ Zerd reeds opgestart
en kZam op  november een eerste
maal samen Voor meer informatie kan u terecKt bij bertscKamp#
pcsierteeltbe Q
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op die van een transformator
matorr met drie
spoelen die acKter elkaar rond
ond een
buis geplaatst zijn De middelste
lste spoel
is de primaire $ , de tZee buitenspoenspoe
poelen zijn secundair %  (en staafvormige magnetiscKe kern die tegen de
stengel van de plant zit, glijdt langs de
as van de buis
Door een Zisselstroom te laten lopen
door de primaire spoel Zordt een
spanning opgeZekt in de secundaire spoelen, die evenredig is aan de
Zederzijdse ZikkelverKouding met de
primaire spoel
:anneer de kern in ««n ricKting Zordt
verplaatst, stijgt de spanning in ««n
spoel terZijl die in de andere daalt

2nderzoek met steun van de Vlaamse 2verKeid, de
(uropese 8nie, Ket agentscKap voor ,nnovatie door
:etenscKap en TecKnologie, de 3rovincie 2ost-Vlaanderen, %oerenbond, $V%S d« sierteelt- en groenfederatie,
de .oninklijke 0aatscKappij voor LandbouZ en 3lantkunde en .%& %ank & Verzekering
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