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Achtergrond
Berekend: 45% van de verwarmingsenergie = wegstoken van
vocht.
Lage teelttemperatuur => drogend effect opgewarmde
buitenlucht helft van de tijd te klein.
Doelstelling
Werkbare en rendabele systemen voor klimaatsturing volgens
‘Het Nieuwe Telen’ bij gewassen met een lage energiebehoefte.
Scherm langer gesloten houden door:
• Bodemisolatie
• Toevoeren droge buitenlucht (3 technieken)
• Actieve ontvochtiging (terugkoelen en opwarmen)

Resultaten
Bodemisolatie
• Sterk effect op temperatuur (schommelingen).
• Bij afdekken met laag van 20 mm verlijmde Styromul/Biofoam
was toename van verdamping door meer verdamping groter
dan de beperking door het afdichten.
• Wel invloed op gewas geen invloed op productie; wat is de
invloed van temperatuur of vochtigheid bovengrond?

Methodes

Figuur 2.
freesia groeit
door verlijmde
styromul

Toevoeren droge buitenlucht
• RV tussen gewas neemt af en boven gewas neemt toe bij
gebruik slurven
• Temperatuur zelfde patroon
• Verder meten tot maart

Actief ontvochtigen
• Verdeling en menging via grote ventilator is goed met
uitzondering 1ste 6 meter na de ventilator.
• Vochtafvoer bij maximaal terugkoelen nog te beperkt
• Debiet verder verhogen energetisch niet zinvol
• Effect op gewas niet aangetoond
Conclusies
• Verdamping bodem neemt slechts in beperkte mate af met
verlijmde styromul/biofoam.
• Actief ontvochtigen biedt onvoldoende effect op vocht en in de
proef is geen effect op gewas waargenomen.
• Grote slurf met nivolatoren lijken beste verdeling droge
buitenlucht te geven.
• Gebruikswaarde en bediening toevoer opgewarmde droge
buitenlucht verder in onderzoek deze winterteelt

Dankwoord

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het programma Kas al Energiebron van het
productschap tuinbouw en het ministerie van EZ.
Figuur 1. Slurven in het pad (linksboven), Dairy Fan (rechtsboven) en Slurf bovenin (onder)
met in uitvergroting een wysensis gewassensor.
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