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ENERGIEBESPARING

BLAD PLUKKEN

Na augustus kosten de onderste bladeren meer dan ze opleveren

Bladplukken bij paprika kan

Met bladplukken in augustus is 0,5%
productieverhoging mogelijk, 10% minder
gewasverdamping en 5% energiebesparing.

Bij tomaat en komkommer is bladplukken een normale handeling. Onderzoekers
van Plant Research International bekeken de activiteit van de paprikabladeren
door het jaar heen en vonden dat de onderste bladeren van de paprika na
augustus meer assimilaten opmaken dan aanmaken. Bladplukken zou dus ook
bij paprika voordelen kunnen hebben.
T E K ST: M A R L E E N A R K EST E I J N

Paprikaplanten hebben grote bladeren.
Omdat het gewas steeds hoger wordt
gedurende het seizoen, neemt het aantal
vierkante meter blad per vierkante meter
kasoppervlak (Leaf Area Index/LAI) toe. In
de zomer is de LAI vier en deze loopt op
tot zeven aan het einde van het seizoen.

In het algemeen geldt dat zodra de LAI een
waarde van vier of meer bereikt, de effecten van meer blad op de fotosynthese
minimaal zijn. “Een paprikaplant wordt
2,5 à 3 meter hoog. Als je op vijf verschillende hoogtes kijkt hoeveel licht de bladeren onderscheppen, zie je dat het licht in
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de paden niet eens meer helemaal naar
beneden valt”, zegt onderzoeker Tom Dueck
van Plant Research International.

Van model naar meting
Plant Research International heeft onderzocht in welke mate de onderste bladeren
van het gewas bijdragen aan de fotosynthese, ademhaling en verdamping van
het gewas.
In eerste instantie heeft Dueck op basis
van modellen ingeschat wat het effect is
van het verwijderen van de onderste bladeren naar een LAI van drie in augustus.
Volgens het model zou dit 1% meer productie opleveren, 11% minder verdamping en 5% energiebesparing op jaarbasis.
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Om te kijken of de bevindingen van het
model kloppen, is op twee paprikabedrijven in Elst van juli tot oktober de fotosynthese, ademhaling, verdamping en lichtonderschepping gemeten.
Eerst is het PAR licht boven het gewas
gemeten en vergeleken met het licht op
vijf verschillende hoogtes in het gewas.
Het meetpunt op niveau 1 zit op 10% van
de hoogte en vertegenwoordigt de bladlaag met de onderste 20% van het gewas,
niveau 2 de volgende 20% enzovoorts.
“Je meet de lichtonderschepping. Met het
verloop van het bladoppervlakte gedurende
het seizoen en de uurlijkse lichtniveaus
wordt de lichtonderschepping berekend
op verschillende hoogtes in het gewas.
Dan blijkt dat het gewas ongeveer 90%
van het licht opvangt in de bovenste 40%
van het gewas”, vertelt Dueck.
Als de daglengte en lichtintensiteit later
in het seizoen afnemen, vindt een steeds
groter deel van de totale gewasfotosynthese in de bovenste bladlaag plaats tot
90% in de bovenste bladlaag van augustus
tot en met oktober.

Balans in juli al negatief
“Uit het onderzoek blijkt dat de onderste
bladlaag zelfs in juli al meer suikers verbruikt voor bladonderhoud dan deze aanmaakt bij de fotosynthese. De balans tussen de fotosynthese en ademhaling is
negatief. De iets hoger gelegen bladlagen
dragen dan nog wel bij. Maar als het eenmaal september is, dan levert alleen de
bovenste 40% van het gewas nog een positieve bijdrage aan de netto-fotosynthese.”
Dueck heeft ook gekeken hoe het staat
met de verdamping in het gewas. Ook de
gewasverdamping neemt af in het seizoen, maar in mindere mate dan de fotosynthese. De onderste 60% van het gewas
blijft voor bijna 40% bijdragen aan de
totale gewasverdamping, maar draagt
nauwelijks bij aan de fotosynthese.
“De huidmondjes onder in het gewas,
waardoor het water verdampt, staan
gewoon open. De extra liters water die
hierdoor in de kas komen, moeten verdwijnen door ventileren of droogstoken.
De onderste bladeren blijken dus na september géén voordeel op te leveren voor
de fotosynthese, maar wel te zorgen voor
een hoge verdamping van het gewas.”

Bladplukken
Stel je haalt de onderste 40 à 50% van de
plant af, wat verlies je dan aan fotosynthese en hoeveel minder verdamping heb
je?, stelde Dueck zich vervolgens als
vraag. “Uit de modelstudie kwam 1% productieverlies, 11 % minder gewasverdamping en 5% energiebesparing. Aan de
hand van fotosynthesemetingen bij de
paprikatelers vonden we: 0,5% productieverhoging, 10% minder gewasverdamping en 5% energiebesparing.”
Voor de hoeveelheid vocht en het daarmee
samenhangende energieverbruik pakt
bladplukken positief uit. “Wanneer we de
onderste bladeren in augustus zouden verwijderen, wordt er minder vocht in de kaslucht gebracht, de luchtbeweging neemt
waarschijnlijk toe en de verwarmingsbuizen zullen minder warmte af hoeven
geven. Door de lagere RV en grotere luchtstroming vermindert de kans op natslaan
en infecties met Botrytis.”

Energiebesparing
De uiteindelijke energiebesparing en
opbrengststijging betekenen een voordeel
van ruim 4700 euro per ha. Echter, bladplukken kost arbeid. “Bij de huidige
methode van blad voor blad plukken zijn
de arbeidskosten hoog; de benodigde tijd
wordt geschat op 46 dagen arbeid per hectare. Alleen als er een goede, alternatieve
methode van bladplukken wordt ontwikkeld, zijn er kosten te besparen. Met de
stijgende energieprijzen wordt het alleen
maar méér interessant.”

Na augustus kosten de onderste 40 tot 50%
van de paprikabladeren meer dan ze opleveren. Bovendien brengen ze veel vocht in de
kas. Met bladplukken in augustus is 0,5% productieverhoging mogelijk, 10% minder gewasverdamping en 5% energiebesparing. Dit kan
4700 euro per ha opleveren. Daar tegenover
staan de kosten van het bladplukken. Met de
huidige methode van één voor één blad plukken, kost het geld. Met een goedkopere en
snellere methode is bladplukken om te zetten
in een winstpost, zeker naarmate de energiekosten verder stijgen.

S A M E N VAT T I N G

Bos? Welk Bos? Sjors Bos? Die onnozele
Amerikaanse president die afgelopen week een
door de Columbia University gemaakte optelsom
kreeg overhandigd van zijn Irak avontuur? 1700
miljard USD gaat die ‘vakantie’ ons kosten. Dat is
inclusief de hulpverlening aan de 30% van de
soldaten die lichamelijk of geestelijk beschadigd
terug komt. Nu heb ik het idee dat het percentage
wat er beschadigd heengaat niet veel kleiner is,
maar dat heeft nog niemand in de gaten.
Nou nee, niet over Sjors wou ik het hebben.
Wouter Bos dan? De vrolijke nietszeggende
krullenbol wiens boek ik niet wil lezen? Nee
hoor, daar heb ik weinig aan toe te voegen.
Het bos in Schinveld bedoel ik natuurlijk.
GroenFront claimt een enorme overwinning en
is zeer tevreden over de actie van wat kleumende
hang- en takjongeren. Ondertussen wordt de
laatste twijg versnipperd en hebben de stokoude
Awacs alle ruimte om rammelend, puffend en
vooral stinkend op te stijgen. Een verloren strijd
verkopen als een overwinning. Zo'n beetje de VBA
die meent met buitenlands lidmaatschap haar
‘leidersrol’ in de bloemisterij zeker te stellen.
Niemand heeft ze blijkbaar verteld dat ze die al
een jaar of tien kwijt zijn. (Ben trouwens heel
benieuwd welke ‘topper’ daar nu weer de laatste
stap naar zijn pensioen gaat zetten).
Zowel GroenFront als onze tuinbouwbonzen
vechten een verloren strijd. Waar je elkaar al niet
kunt tegenkomen. Ons tuinbouwbos wordt rap
versnipperd en er is geen ‘kracht’ die er iets aan
tegenhoudt. Maar Glaskracht dan? Hoor ik u
zeggen, Google het eens op, dan verschijnt direct
de vraag ‘Bedoelde u plaskracht?’ En wees nu
eerlijk, dat tekent het toch wel een beetje. Twintig
jaar te laat maken wij ons los van de verlammende
boerenclub LTO en nu bekeert amper de helft
van de opzeggers zich tot de nieuwe kerk, de rest
laat het er bij zitten en merkt dat het zonder
vertegenwoordigers ook gaat. Daarvan had
Jaap van Veen mij, in zijn vorig leven als CBTBbestuurder, al decennia geleden overtuigd.
Ik hoefde dan ook helemaal niets op te zeggen
en heb mijn uitgespaarde contributie al 25 jaar
naar eigen inzicht aangewend.
Precies, daar rijd ik hem nu van.

Hans@JdeVries.nl
Potplantenkweker uit De Kwakel
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