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Onderzoek naar schermen in het gewas tomaat wijst uit:

Lagere energiekosten, dezelfde
bedrijf hebben? Koos hij voor veiligheid

De opvatting dat schermen in het gewas tomaat geen

en dus een grotere capaciteit? Of koos hij

mogelijkheden biedt, kan in de prullenbak. Verschillende

voor het scherp van de snede, met de kans

onderzoeken wezen al een andere richting uit. Een recent
PPO-onderzoek voor het Productschap Tuinbouw kan daar nu

dat hij soms een kastemperatuur onder
het optimum moet accepteren?
Marleen Esmeijer: “Nederland heeft zachte winters, zeker aan zee. In één van onze

naast worden gelegd. Schermen biedt grotere mogelijkheden

onderzoeken zijn we echter uitgegaan
van een extreme situatie, zoals die in

dan de tomatenteler wellicht denkt.

Nederland misschien één keer in de vijftien jaar voorkomt, en dan slechts enkele
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Bij PPO-glastuinbouw in Naaldwijk legt ir.

Verlies van productie of kwaliteit is niet

jonge tomatengewas dat kan hebben, het

Marleen Esmeijer de laatste hand aan een

snel aan de orde, zo wijzen de verschil-

komt terug na zo’n extreme stresssitua-

onderzoek naar de invloed van schermen

lende onderzoeken uit, en dat moet toma-

tie. Het gewas kan een dergelijke situatie

op de productie en de kwaliteit van toma-

tentelers aan het denken zetten. “Al sinds

zelfs twee keer aan, zonder dat dit ten

ten en de invloed op het energieverbruik.

1995 zien wij in onderzoeken met tomaat

koste gaat van productie of kwaliteit.

Publicatie van het onderzoek volgt

onder een scherm geen problemen.

De conclusie is duidelijk: het tomatenge-

binnenkort, maar een aantal algemene

Schermen kan enige productie kosten,

was kan veel meer hebben dan vaak

conclusies zijn al mogelijk.

maar dat wordt gecompenseerd door de

wordt gedacht. Voor een teler is dit inte-

“Als het om de productie gaat, mag in

besparing op gas. Het nu bijna afgesloten

ressante informatie en bruikbaar bij zijn

heel veel gewassen de éénprocents-regel

onderzoek laat zelfs geen productiever-

afwegingen over zijn gasverbruik en zijn

worden losgelaten,” steekt Marleen van

schil zien.”

afnamecontract. Iemand die nu een piek-

wal. “Vijftien, twintig jaar geleden werd

Deze feiten kunnen voor ondernemers

leverantie van 130 kuub gas per uur per

gesteld dat één procent lichtonderschep-

aanleiding zijn zich op een scherminstal-

hectare wil ontvangen, zit zonder scherm

ping tot één procent productieverlies zou

latie te oriënteren. “Wie daadwerkelijk

op het randje; bij nul graden buiten kan

leiden. Dat is inmiddels achterhaald.

daarin investeert, moet wèl leren ermee

hij al problemen krijgen. Met een scherm

Vergeleken met de eerste scherminstalla-

te

Marleen

kan hij zonder problemen naar 110 of 115

ties zijn de huidige installaties veel com-

Esmeijer. “Als bijvoorbeeld de ingestelde

kuub toe. En hij kan de piekleverantie

pacter en is de lichtdoorlatendheid gro-

temperatuur te hoog is gekozen, kan het

desgewenst afstemmen op een lagere

ter. Ook in tomaat is dat effect zichtbaar,

gewas vegetatief worden. Het klimaat

gemiddelde etmaaltemperatuur dan hij

zij het minder sterk dan in andere gewas-

bereikt dan de ingestelde temperatuur,

gewend is.”

sen. Ondertussen is de kennis van andere

maar is dat ook precies de beste tempera-

teelt- en klimaatfactoren enorm toegeno-

tuur voor het gewas? Dat is dus een

Gasverbruik kan dalen

men. De tuinder heeft steeds betere stuur-

kwestie van leren omgaan met het scher-

De ondernemer die voor een lagere piek-

mogelijkheden – kijk ook naar wat de

men als teeltinstrument. De teler moet

levering kiest, kan veel geld besparen.

huidige klimaatcomputers kunnen –

het optimum zoeken en vinden en dat

Maar hij moet een optimum kiezen: in de

waardoor in de praktijk het verschil nog

vervolgens blijven bewaken.”

dagen. We hielden de kastemperatuur
een week op 13 graden. Het bleek dat het

Marleen Esmeijer :
“Al tien jaar zien wij
geen problemen in
de teelt van tomaten
onder een scherm.”

lichtdoorlatendheid

werken,”

waarschuwt

zomerse CO2-behoefte moet immers ook
worden voorzien. “Met lagere pieklever-

kleiner of zelfs onzichtbaar kan zijn.”

onderzoek
niet
geaccepteerd

Kou geen probleem

anties kan de ondernemer naar een aan-

Zoeken naar optimum

Terwijl in paprika, komkommer en auber-

trekkelijker contract toe, maar het is

Met het nu bijna afgesloten onderzoek

gine veelal wordt geschermd om aller-

waarschijnlijk onverstandig om voor de

reageerde het Productschap Tuinbouw op

eerst de luchtvochtigheid te reguleren, is

laagst mogelijk piekleverantie te kiezen.

de houding van een aantal tomatentelers.

schermen in de tomatenteelt vooral een

Want dan zijn problemen met de CO2-

Zij accepteerden de resultaten van onder-

kwestie van energie. De samenhang tus-

voorziening in de zomer niet denkbeel-

zoek en uitkomsten van rekenmodellen

sen schermen en energieverbruik was

dig. Tenzij hij bewust kiest voor een ande-

soms moeizaam of helemaal niet. ´Laat

ook onderwerp van studie. De komst,

re bron van CO2,” betoogt Marleen

eerst maar eens in een kasteelt zien dat

enkele

Esmeijer.

schermen in onze teelt wel degelijk moge-

contractvormen voor gasverbruik heeft

Met een scherminstallatie kan het ener-

lijkheden heeft´, zo luidde min of meer

daar mee te maken. Hoeveel maximum-

gieverbruik fors dalen. “Afhankelijk van

de reactie.

capaciteit wilde de ondernemer op zijn

de stijl van telen kan het energieverbruik
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kwaliteit, gelijke productie

Met een smalle vochtklier is voldoende vocht af te voeren met nauwelijks verlies van warmte.

met de
helft
omlaag

dalen met enkele kubieke meters per vier-

tegen het scherm. “De teler kan te veel

leren, folie ophangen of kiezen voor een

kante meter per jaar. Op de grotere bedrij-

vocht echter afvoeren door heel licht met

gevelnet dat met het dekscherm mee

ven van tegenwoordig zijn dat veel kubie-

het scherm te kieren. Als hij dat doet,

geregeld wordt.”

ke meters. Wat de schermfabrikanten

houdt hij zijn RV op het gewenste peil,

beloven, klopt meestal ook: waar wordt

terwijl hij – ook dàt blijkt uit onderzoek -

Samenvatting

geschermd, kan het verbruik met soms de

nauwelijks warmte verliest.

Een

helft omlaag. Het energieverbruik over

Een regelmatige controle op de precieze

Productschap Tuinbouw laat zien

het gehele jaar laat natuurlijk een kleine-

uitslag van de schermen en ook de lucht-

dat schermen in het gewas tomaat

re daling zien, omdat een groot deel van

ramen is daarbij wel belangrijk. Na ver-

meer mogelijkheden biedt dan vaak

de tijd het scherm niet gebruikt wordt en

loop van tijd zijn de afwijkingen vaak gro-

wordt gedacht. De productie hoeft

dan ook niet bespaart.”

ter dan veel telers denken; zij drukken

niet te dalen en de kwaliteit blijft

het rendement.

gelijk, terwijl besparingen op het

RV op peil houden

Tot slot: wie een bovenscherm installeert,

gasverbruik mogelijk zijn. De toma-

Met een bovenscherm verandert het con-

moet kouplekken aan de zijgevels voorko-

tenteler die investeert in een

densatiepatroon in de kas. Vocht slaat

men, dus ook dáár iets doen. Extra sto-

scherminstallatie, moet wel leren

niet meer neer tegen het kasdek, maar

ken, een beweegbaar gevelscherm instal-

daarmee te werken.

PPO-onderzoek

voor

het
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