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ZONWERING

KRIJTEN

Nog krijt in 2006 of al een modern schermmiddel

Nieuw krijtmiddel neemt bij regen
Als voorbeeld een grafiek van de wateropname (sapstroommeting) bij een volgroeid
rozengewas (zie figuur). Als midden op de
dag de verdamping achterblijft bij het stralingsniveau stijgt de plant- en de kastemperatuur en daalt de rv.

Traditionele krijtmiddelen

Ernst van Rijssel (rechts) bespreekt met rozenteler Richard Olijerhoek de
resultaten van de praktijkproef

Krijt op de kas is het oudste middel om in de zomer het kasklimaat te
beheersen. Vroeger zorgden de beperkte mogelijkheden om de watergift en de
ventilatie aan te passen aan de instraling snel voor te hoge temperaturen en te
lage rv in de kas. Een moderne klimaatregeling, dakberegening, een
nevelleiding en automatisering van de watergift hebben de noodzaak van krijt
verminderd. Door de steeds hogere eisen aan de productkwaliteit neemt de
laatste jaren de vraag naar krijt weer toe.
T E K S T: E R N S T VA N R I J S S E L

B E E L D : E R I C VA N H O U T E N

De straling van de zon bestaat voor bijna
50% uit licht, voor een klein deel uit UVstraling en voor de rest uit kortgolvige
warmtestraling. Vochtige oppervlakken
zetten de geabsorbeerde energie grotendeels om in verdamping, droge oppervlakten in warmte.
Bladeren zijn in principe natte oppervlakken maar door het aantal, de ligging en de

opening van de huidmondjes kunnen ze
de verdamping beperken. Een gewas met
weinig blad of met beperkte verdampingsmogelijkheden kan zich maar beperkt koelen en de kas wordt daardoor snel heet en
de rv daalt sterk. Niet alleen schaduw- en
woestijnplanten hebben een lage verdamping, ook andere gewassen kunnen een
beperkte maximum verdamping hebben.

Krijten is een naam, die afkomstig is van
het gebruik van calciumcarbonaat om de
kas wit te spuiten. Krijt verstrooit het
licht zodat een deel van het licht terug
het heelal in gaat en een deel als diffuus
licht de kas in komt. Minder licht en een
betere verdeling zijn de twee manieren
om het felle zonlicht te temperen.
Om de slijtvastheid van krijt te verbeteren
wordt het vermengd met een bindmiddel.
Afhankelijk van de opgebrachte hoeveelheid, biedt krijt gedurende enkele weken
tot enkele maanden een goede schermwerking met 40 tot 60% lichtreductie. Bij
regen is de schermwerking minder, 30 tot
45%, een gunstige bijwerking op dagen
met regenachtig, donker weer.
Een alternatief voor krijt is het gebruik van
aluminiumsilicaat, een stof die witter en
fijner is. Een nog groter voordeel is dat deze
stof bij regen transparant wordt en dus de
schermwerking bij regenachtig weer vrijwel opheft. De schermwerking gaat dan
terug van 40 tot 60% naar 10 tot 20%.
Beide middelen (die op basis van calciumcarbonaat en aluminiumsilicaat) kunnen
maar beperkt met water worden verdund
omdat anders de slijtvastheid snel terugloopt. Hierdoor is de lichtreductie altijd
vrij hoog en is alleen te verlagen door het
middel te ‘spetteren’.
Telers borstelen het kasdek aan het einde
van de zomer schoon om de restanten van
de schermmiddelen te verwijderen en
weer maximaal van het afnemende licht
te profiteren. De moderne versies van de
krijthoudende middelen, ‘Redusol’ en
‘Decilight’ hoeven niet te worden afgeborsteld, daarvoor is een reinigingsmiddel
beschikbaar. Gespetterd opgebrachte middelen laten zich wel lastiger verwijderen
dan egaal opgebrachte middelen.

Meer licht bij moderne varianten krijt

De verdamping blijft midden op een zonnige dag achter bij de instraling.
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Sinds kort is het middel ‘Reduheat’ beschikbaar. Het middel bevat micaplaatjes
die de eigenschap hebben het licht te verstrooien, maar de warmtestraling te
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reflecteren. Door het relatief sterk terugdringen van de warmtestraling laat ‘Redu-heat’ circa 10% meer licht binnen dan krijtmiddelen, bij dezelfde energiereductie. Een nadeel van dit
middel is dat het bij regen niet meer licht doorlaat dan in droge
toestand. Het is dus een uitstekend middel in zonnige, hete
zomers maar heeft beperkingen in een natte zomer.
Dit jaar komt een tweede, moderne variant op de markt, ‘Luxotech’.
Het is een variant van de aluminiumsilicaat houdende middelen en
wordt transparant bij regen. Het middel laat zich veel beter verdunnen dan de traditionele middelen waardoor een scherming kan
worden verkregen tussen 15 en 60% met een slijtvastheid van minimaal zes maanden, ongeacht de verdunningsfactor.
Bij regen neemt de schermwerking af tot 5 à 20%, afhankelijk van
de dikte waarmee het is opgebracht. Dit middel werkt op verstrooiing van licht en warmtestraling en houdt licht en warmte
dus in gelijke mate buiten de kas. Met beide moderne middelen is
afgelopen seizoen ervaring opgedaan in de praktijk. De ervaring
met ‘Reduheat’ is al vrij uitgebreid in de vakbladen besproken.
Voor beide middelen is er een reinigingsmiddel beschikbaar.

Het middel Loxotech neemt bij regen veel minder licht weg dan onder
droge omstandigheden.

De schermwerking van verschillende middelen
meer of minder verdund
SCHERMMIDDEL
Redusol

Ervaring met ‘Luxotech’
‘Luxotech’ is pas afgelopen jaar op een aantal bedrijven beproefd.
De resultaten waren dusdanig dat het middel in november op de
Horti Fair is gepresenteerd. Het middel is onder andere getest bij
rozenkwekerij van de firma Olijerhoek in Amstelveen.
Richard Olijerhoek teelt ‘Esparance’, een grootbloemige cultivar
met zwakke wortels. Hij teelt deze cultivar graag bij een hoge rv en
een lagere temperatuur om het blad gezond en de knop groot te
houden. Op die manier probeert hij hoge prijzen in de zomer te realiseren. In de winter belicht hij met 100 hmol/m2/s (=circa 8500 lux).
Al jaren gebruikt deze teler ‘Redusol’ omdat hij op zijn 12.80 m
brede kappen niet kan borstelen. In 2004 liet hij zijn kas krijten
door de loonwerker. Olijerhoek: “Ik zei tegen hem: Niet te dik
opbrengen, maar het resultaat viel me zwaar tegen, het leek wel
een schuur zo donker was het geworden. In de zomer moesten
de lampen daarom vaak aan om de groei er in te houden.”
In 2005 wilde de teler daarom weer zelf het dak op en dan liefst
met een middel dat meer licht doorliet. ‘Reduheat’ was dan ‘het
middel’ werd hem duidelijk, maar dit was alleen voor loonwerkers verkrijgbaar. De vertegenwoordiger van de firma Eveleens
uit Aalsmeer had wel iets anders in de aanbieding, een nieuw
middel dat ook meer licht zou doorlaten. Hij kreeg de garantie
dat het met een reinigingsmiddel net zo makkelijk te verwijderen was als ‘Redusol’. Als hij dit middel wilde gebruiken, dan
moest hij wel aangeven wat zijn ervaringen waren met dit nieuwe middel.

Praktijkervaringen
Het nieuwe middel bleek begin juni makkelijk op te brengen
met een mooi resultaat. Op de eerste kap werd de schermlaag
Dit artikel is geschreven door Ernst van Rijssel, tot voor kort onderzoeker bij
PPO Glastuinbouw in Aalsmeer en nu freelance onderzoeker.
De middellen ‘Redusol’ en ‘Reduheat’ zijn producten van de firma Mardenkro
en de producten ‘Decilight’ en ’Luxotech’ komen van de firma Hermadix.
Luxotech is in 2005 ook getest bij de firma Olij Rozen in De Kwakel.
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iets te dun aangebracht; Olijerhoek is verder gegaan met een verdunning van 1 op 4.
De verrassing was groot toen bij de eerste regenbui bleek dat dit
middel transparant werd. “Ik kon niet eens meer zien dat er was
geschermd, zo transparant was het geworden.”
Afgelopen zomer is het gewas de zomer veel beter doorgekomen
dan in 2004 en ook beter dan in de kas waar in 2005 alleen met
het LS zonweringsdoek is gewerkt. “We hebben niet meer rozen
gesneden, maar de groei en het blad waren duidelijk beter dan
het jaar ervoor.”
Op het einde van de zomer is het dek met een reinigingsmiddel
gespoten, kort voordat er regen kwam. “De volgende dag was het
dek al bijna schoon en na nog een bui waren ook de laatste
resten schermmiddel van het dek verdwenen. De belofte dat het
middel zonder borstelen zou afspoelen is helemaal ingelost.”
Komende zomer gaat de firma Olijerhoek zeker weer ‘Luxotech’
gebruiken. Ze gaan het in mei op de zuidkant van de kappen wat
dikker spuiten dan aan de noordkant, is het plan.
De laatste jaren neemt de belangstelling voor krijten van de kas weer toe.
Dat komt doordat nieuwe schermmiddelen op de markt zijn gekomen, die
wel beschermen bij hoge instraling, maar het voor de planten noodzakelijke
licht beter doorlaten. Naast Reduheat komt nu ook het middel Luxotech op
de markt. Dit middel heeft als het voordeel dat het onder natte omstandigheden veel minder licht wegneemt dan onder droge omstandigheden.

S A M E N VAT T I N G
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