yr

ig

ht

Duurzaam glasgroenten telen, is bewust omgaan met energie. Daarnaast moet je
ook oog hebben voor de opbrengst en de kwaliteit van de aangeboden producten.
Het SmartKas-project wilde de energiebesparing die geconditioneerd telen
opleverde, integreren met optimale productie en vruchtkwaliteit door
fytomonitoring. Tijdens een studiedag op het tomatenbedrijf Pijl LV kregen we meer
inzicht in de toegepaste technieken. – Walter Van Neck
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De studiedag ‘Gecontroleerd telen op
basis van plantgedrag en energieverbruik’
startte met een rondleiding op het 4,1 ha
grote glastuinbouwbedrijf van de familie
Pijl in Melsele. Het bedrijf teelt het jaar
rond tomaten en maakt voor zijn energiebehoefte gebruik van een wkk. Door de
stijgende gasprijs en om het rendement
van de wkk-installatie te verhogen, werd
een gedeelte van het bedrijf uitgerust met
een ventilatiesysteem. Dit systeem heeft
als doel het energieverbruik te reduceren
en mogelijk een teelttechnisch voordeel
te halen uit een beter kasklimaat.

De geventileerde kas
Voor de installatie van de geventileerde
kas deed men bij Pijl een beroep op
Maurice Kassenbouw. Het systeem
46 • energie | groenten

bestaat uit een dubbele kasgevel waarlangs de kaslucht naar de luchtbehandelingskamer wordt geleid. Wanneer er
behoefte is aan ontvochtiging, wordt de
buitenlucht, die meestal droger is dan de

Klimaat is een middel om de
plant te sturen.

kaslucht, naar binnen gebracht via een
lucht/lucht-warmtewisselaar. In de
andere doorstroomrichting gaat de
kaslucht door de warmtewisselaar naar
buiten. Als de warme, vochtige kaslucht
in de warmtewisselaar in contact komt

met de buitenlucht, wordt de kaslucht
afgekoeld. Zo wordt de warmte van de
kaslucht overgedragen op de inkomende
buitenlucht. Tijdens dit proces condenseert het vocht van de kaslucht, waarbij
er eveneens warmte vrijkomt die overgedragen wordt op de binnenkomende
buitenlucht. De opgewarmde buitenlucht
wordt vervolgens verdeeld via luchtslurven onder de teeltgoten. Als er geen
ontvochtigingsvraag is in de serre wordt
de kaslucht gerecirculeerd zonder dat ze
door de warmtewisselaar gaat. Dit zorgt
voor een continue luchtbeweging en een
homogeen kasklimaat.

Doelgericht kasklimaat
Volgens Ad de Koning van HortiMaX is de
huidige praktijk van klimaatregeling in de
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Bespaar energie met
gecontroleerd telen
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Hein Jasperse van Priva gaf toelichting
over ‘Het Nieuwe Telen’, of anders leren
omgaan met vocht in de kas. Priva deed
veel onderzoek met Het Nieuwe Telen en
goot dit in een eigen concept: het Priva
ClimateOptimiser concept. Vanuit het
principe van de ClimateOptimizer wordt
kaslucht gemengd met de buitenlucht.
Indien gewenst kan de lucht verwarmd en/
of gekoeld worden, met CO2 verrijkt en

nd

Energiebesparende technieken

steggdoppel (PMMA-plaat), en nokschotjes
leveren tot 15% energiebesparing.
Door met de natuur mee te telen, dit is
gebruik maken van de gratis zonnewarmte, kan men tot 5% besparen.
Ontvochtigen door gecontroleerde toevoer
van (droge) buitenlucht levert nog eens
een besparing op van 20 tot 30%. Het
scherm kan langer dicht blijven. Verticale
luchtbeweging is nodig om stilstaande
luchtlagen te doorbreken. Dit zorgt voor
betere warmtebenutting en een betere
koelcapaciteit van het gewas. Stook
langzaam, bij zonsopkomst moet de
dagtemperatuur nog niet bereikt zijn.
Gecontroleerde luchtbeweging verbetert
de kwaliteit van het gewas. Al naar
gelang van de behoefte van het gewas
kan men kiezen tussen verschillende
systemen, zoals verticale ventilatoren of
luchtcirculatie met luchtslangen.
Ventilatoren bovenin zorgen voor lucht
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tiesystemen en aan plant-gebaseerde
controlesystemen”, aldus Kathy Steppe
van het Laboratorium voor Plantecologie
van de UGent. Met behulp van onder
andere diametersensoren en sapstroomsensoren moeten we de waarschuwingssignalen van de plant kunnen begrijpen.
Meten en registreren van de data is
mogelijk, maar er is nood aan ondubbelzinnige interpretatie.
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serre te veel gericht op het realiseren van
een gewenst klimaat. Bij iedere nieuwe
technologie moeten we leren hoe we die
moeten gebruiken. Klimaat is een middel
om de plant te sturen. Het doel is een
optimale gewasprestatie. Een optimale
klimaatregeling kan je krijgen door te
regelen op deelprocessen als CO2-opname, verdamping, plantbelasting, het
natslaan van het gewas …
De HortiMaX CO2 Optimizer is een aanvulling op de bestaande CO2-regeling in de
klimaatcomputer en berekent op ieder
moment de optimale CO2-doseerhoeveelheden op het bedrijf. Er wordt daarbij
continu een afweging gemaakt tussen de
extra kosten en de extra opbrengsten van
de CO2-dosering. Om condensatie op de
vruchten te vermijden, ontwikkelde
HortiMaX de SensorTom. Deze kunst
tomaat heeft dezelfde fysische eigenschappen als een echte tomaat en bevat
4 sensoren. Bij natslaan van vruchten is
er altijd gevaar dat er botrytis optreedt.
Veel telers gebruiken de minimumbuis
om het natslaan van de vruchten te
voorkomen. De minimumbuis is echter
een dure energieverslindende teeltmaatregel. Met de SensorTom krijgt de teler
inzicht in de vruchttemperatuur en kan de
minimumbuis zonder risico worden
uitgeschakeld.
De HortiMaX ProDrain is een weeggoot die
substraatgewicht, gewasgewicht, watergift
en drain nauwkeurig meet. Hierdoor krijgt
men een betrouwbaar beeld van het
watergehalte van het substraat, de
hoeveelheid drain en de toestand van het
gewas. Met deze informatie kan men de
watergift nauwkeurig sturen. Met een
speciaal computerprogramma worden ook
de plantengroei, wateropname van de
planten en plantverdamping nauwkeurig in
beeld gebracht. ProDrain is voornamelijk
bedoeld voor ‘hangende gewassen’ zoals
tomaat en komkommer op goten.
Met een infraroodmeting kan men
nauwkeurig de temperatuur van het gewas
meten. Omdat de gewastemperatuur
soms sterk afwijkt van de omgevingstemperatuur (gemeten door de meetbox) is
meting van de bladtemperatuur noodzakelijk om de ontwikkeling van het gewas te
volgen en te sturen.
Deze bijkomende apparatuur stelt ons in
staat om het klimaat doelgericht te
regelen in deze semi-gesloten kas.

Nood aan meer objectieve metingen
“Tomatenplanten reageren anders onder
de gewijzigde klimaatcondities in een
geconditioneerde serre. Er is nood aan
metingen die meer objectief zijn, aan
snelle waarschuwings- en stressdetec-

De weeggoot van HortiMaX meet nauwkeurig het substraatgewicht, de watergift en de drain. Een
speciaal computerprogramma brengt plantengroei, wateropname en plantenverdamping nauwkeurig
in beeld met een correctieaanpassing na een oogst van tomaten. Onder de weeggoot bevinden zich
de sensoren die watergifte (vooraan) en drain (achteraan) registreren.

met de Priva Luchtslangen gelijkmatig
verdeeld over de teelt. Het resultaat is
minder verlies van CO2, minder koudeval
en een beter microklimaat rond de plant.
Dit heeft direct een lager energieverbruik
en lagere ziektedruk tot gevolg.
Besparen op energie kan in de eerste
plaats door energieverliezen te voor
komen. Intensief isoleren door energieschermen (enkel of dubbel), zijgevels in
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beweging en afvoer van vocht tussen de
planten.
De eerste praktijkervaringen leren ons dat
een ontvochtigingsniveau van 1,6 g/m³
’s nachts en 1,9 g/m³ overdag mogelijk is.
Na één seizoen had men de indruk dat het
gewas er wat bleker bijstond, maar dit gaf
geen verschil in de zetting. Een mogelijke
verklaring is dat er meer energie naar de
vruchten ging. Men kreeg een iets hogere
energie | groenten • 47
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De eerste ervaringen met geconditioneerd telen van tomaten werd opgedaan
in de gesloten kas (Themato, Nederland).
Theoretisch bleek dit een zeer interessante manier van telen te zijn waarbij
hogere opbrengsten en energiebesparingen voorspeld werden. De serre was

tot kasluchttemperatuur. De droge(re)
buitenlucht wordt gemengd met de
vochtige kaslucht. Een gedeelte van de
vochtige kaslucht wordt afgevoerd. De
extra verwarming van de buitenlucht wordt
verkregen door een laagtemperatuurwarmtewisselaar. De warmtebron hiervoor
is de tweede condensor op de gasgestookte installatie en bedraagt ongeveer 30 °C.
De geventileerde kas van het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) beschikt over 2
beweegbare schermen: bovenaan het
sterk energiebesparende XLS 18 en
onderaan het heldere XLS 10. De mechanische ventilatie is uitgerust met warmteterugwinning waarbij (koude) buitenlucht
verwarmd wordt met (warme) kaslucht.
Een laagtemperatuurwarmtewisselaar
zorgt voor extra verwarming van de
uitgaande lucht.
De klimaatsturing in beide proeftuinen is
seizoensgebonden. In de winter wordt de
energiebesparing vooral bekomen door
intensiever te schermen; de schermopening wordt vooral bepaald door het licht.
Tijdens de lente, als het gewas veel vocht
verdampt, wordt er vooral gestuurd op
vocht. Voor de referentiekast betekent dit
een minimumbuis en meer afluchten. De
geventileerde kas wordt gestuurd via de
luchtbehandelingskast (LBK). Het PCH
werkt niet met een groeibuis. Gedurende
de zomer zijn de verschillen met de
referentiekas minder groot. Voor het PCH
wordt de minimumbuis vervangen door
ventilatie via LBK. Tijdens het najaar zal er
meer gestuurd worden op vocht en wordt
er iets meer geschermd.
Een uitgebreide monitorcampagne zowel
in het PSKW als het PCH (periode
2009-2012) waarbij de geventileerde kas
vergeleken werd met de referentiekas gaf
een uitgebreide datacollectie.
Dit leidde tot de volgende conclusies en
aanbevelingen. Op het PSKW verkreeg
men een energiebesparing van 13%
zonder warmteterugwinning. Op het PCH
was dat 28% met warmteterugwinning.
Zowat 10 tot 15% van het energieverbruik
dient voor de naverwarming van de
buitenlucht met laagwaardige warmte.
Intensief schermen leidt tot grote energiewinsten in de winterperiode. Gecontroleerde ontvochtiging zonder warmteterugwinning leidt niet tot energiebesparing. De
terugverdientijd bedraagt 7,5 jaar voor het
PSKW en 6,5 jaar voor het PCH. Wel werd
er een productieverlies ten opzichte van de
referentiekas vastgesteld, maar de teelt
was een stuk energie-efficiënter. n
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Bevindingen van de proeftuinen

ramen te openen. Ook dit systeem lijkt
door de hoge kostprijs (onder meer van
de warmtepomp) en de lange terugverdientijd (meer dan 15 jaar) niet direct
inzetbaar.
De doelstellingen van het SmartKasproject worden dan ook een aanzienlijke
energiebesparing, gekoppeld aan een
rendabele installatie met een aanvaardbare terugverdientijd. Een hogere
productie is niet de eerste doelstelling.
De energiebesparing kan gerealiseerd
worden door intensief schermen, de kas
langer dicht te houden en eventueel het
recupereren van de warmte uit de
kaslucht. Door het ontvochtigen van de
kaslucht met het gecontroleerd bijmengen van buitenlucht en door voldoende
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productie. De installatie werd vooral
gebruikt voor het ontvochtigen. Een te
hoog ontvochtigingsniveau geeft een
minder groeizaam gewas en doet de
energiebesparing teniet. Tijdens de zomer
is luchten altijd nodig om een te hoge
koptemperatuur te voorkomen. Het gewas
is de grootste vochtinbrengende en
koelende installatie in de kas.
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1 Binnen- en 2 buitenaanzicht van de ventilatoren. Het ontvochtigen gebeurt door gecontroleerd
droge(re) buitenlucht aan te zuigen en te mengen met de vochtige kaslucht. Een gedeelte van de
vochtige kaslucht wordt afgevoerd. De extra verwarming van de buitenlucht wordt in het PSKW
verkregen door een laagtemperatuurwarmtewisselaar.
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uitgerust met een systeem voor opslag
van koude en warmte op lange termijn in
de zogenaamde aquifers of boorgaten. In
de gesloten kas kon een hoog CO2-gehalte worden aangehouden, wat tot aanzienlijke meeropbrengsten zou leiden. Theorie
en praktijk waren echter geen blauwdruk
van elkaar en door de zeer aanzienlijke
investeringen was de terugverdientijd
meer dan 40 jaar. Uit deze eerste
bevindingen groeide het idee van de
semi-gesloten kas waarbij op momenten
dat er sterk gekoeld moest worden, het
uit economisch, energetisch en fysiologisch oogpunt verstandiger leek om de
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luchtcirculatie streeft men naar een
optimaal klimaat. Met de ervaringen die
in de semi-gesloten kas werden opgedaan, is men in het SmartKas-onderzoek
overgestapt naar het nieuwe concept van
het telen met een innovatief ventilatiesysteem.
De geventileerde kas van het Proefstation
voor de Groenteteelt (PSKW) is uitgerust
met een dubbel scherm: een beweegbaar
XLS 17-scherm en een vaste AC-folie. Om
te voorkomen dat de luchtvochtigheid te
hoog oploopt, wordt er ontvochtigd. De
ontvochtiging gebeurt door gecontroleerd
buitenlucht aan te zuigen en op te warmen
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