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Kan je besparen op de verwarmingskosten (investering en verbruik) bij asperges?
Minder intensief verwarmen, een ander teeltsysteem gebruiken of andere rassen
aanplanten? De proef die we in dit artikel behandelen, vergelijkt de productie en het
energieverbruik van de verschillende mogelijkheden. – Hans Claes, Proefstation voor de

Doelstelling

ig

Groenteteelt
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In een proef wilden we nagaan of je met
lagere verwarmingskosten ook goede
asperges kan telen. Daarnaast was het de
bedoeling om het energieverbruik op zich
beter in kaart te brengen. Tabel 1 vermeldt
gegevens over het teeltverloop. Omdat we
in de serres niet voldoende plaats ter
beschikking hebben om aspergeproeven
uit te voeren, werd deze proef gecombineerd met een rassenproef en een
teelttechnische proef. De resultaten van
Tabel 1 Teeltverloop - Bron: PSKW
Aanplant

April 2009

Voorgaande productiejaren

2010 (zonder verwarming)

Begin verwarming

11/3/2011

Begin oogst

28/3/2011

Einde verwarming

21/4/2011

Einde oogst

6/5/2011
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deze laatste 2 proeven verschenen in
Proeftuinnieuws 10 van 11 mei. Dit artikel
behandelt in hoofdzaak de verwarmingssystemen. Door de proef te combineren
met de teelttechnische proef, krijgen we
ook een beeld van het energieverbruik van
de verschillende teeltsystemen (beddenen rijenteelt).
Door plaatsgebrek kunnen we jammer
genoeg geen herhalingen aanleggen.
Daardoor kunnen we de verkregen
resultaten niet statistisch staven en ze zijn
dus indicatief. In deze proef werden ook de
rassen Avalim en Gijnlim opgenomen, die
normaal niet geschikt zijn voor de
verwarmde teelt. We nemen ze toch in de
proef op, om na te gaan of ze eventueel
bruikbaar zijn voor een energiearme teelt.
Deze rassen werden alleen in de rijenteelt
opgenomen. Voor een beddenteelt zouden
ze sowieso niet geschikt zijn.

De intensieve teeltsystemen
vragen meer energie dan de
extensieve.

Uitvoering
Het verwarmingssysteem is op meerdere
manieren uitgevoerd. Alle objecten worden
verwarmd met dezelfde menggroep. De
aanvoertemperatuur is dus voor alle
objecten dezelfde (tabel 2).

Resultaten productie
Omdat Avalim en Gijnlim heel anders
reageren op verwarming dan de andere
rassen, zijn ze apart weergeven in tabel 3.
Ze werden alleen in de rijenteelt getest.
De rassen Herkolim, Grolim en Backlim
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Energie besparen
in de aspergeteelt

Tabel 2 Gemiddelde aanvoer- en retourtemperatuur, doorstroming en vermogen
van 17 maart tot 4 april – Bron: PSKW
Aanvoer temperatuur
(°C)

Retour temperatuur
(°C)

Doorstroming
(l/minuut/m²)

Vermogen
(watt/m²)

Bedden intensief

20,1

18,3

0,083

10,25

Bedden extensief

20,2

18,5

0,078

9,32

Rijen intensief

20,0

18,4

0,086

9,61

Rijen extensief

20,0

18,7

0,062

5,53

Avalim en
Gijnlim

Klasse 1
(%)

Klasse 2
(%)

Losse
koppen
(%)

Stuk
gewicht
(g/stuk)

Vroegheid
(datum 50%
geoogst)

Bedden
Intensief

100,0

49,6

28,4

22,0

8,2

67,9

14/04/2011

Bedden
Extensief

87,0

56,7

23,9

19,3

5,9

65,2

14/04/2011

Rijen
Intensief

81,0

42,7

23,5

33,8

27,5

84,8

15/04/2011

Rijen
Extensief

70,0

33,7

30,8

35,5

13,5

83,0

15/04/2011

Rijen
Intensief

55,0

61,8

23,2

15,1

0,7

53,8

12/04/2011

Rijen
Extensief

68,0

69,4

19,7

10,9

4,5

54,6

14/04/2011

bo

Flandria
(%)

en

Herkolim,
Grolim en
Backlim

Opbrengst
t.o.v. intensief verwarmde
beddenteelt van Herkolim,
Grolim en Backlim (%)

er

Herkolim,
Grolim en
Backlim

nd

Tabel 3 Productiegegevens van de verschillende systemen – Bron: PSKW

Bo

produceren meer naarmate er intensiever
verwarmd wordt, zowel in de bedden- als
in de rijenteelt. De hoogste producties zijn
te behalen met de beddenteelt. Avalim en
Gijnlim, daarentegen, produceren juist
beter bij extensieve verwarming. In het
extensieve systeem is hun opbrengst bijna
gelijk aan die van de andere rassen, maar
in het intensieve systeem is de opbrengst
erg laag. Het is duidelijk dat deze 2 rassen
niet mee kunnen in de intensief verwarmde teelt. In de energiearme rijenteelt lijken
ze tot nu toe wel mee te kunnen. In de
komende jaren is het afwachten of ze dat
volhouden. Vooral bij Gijnlim bestaat het
risico dat het stukgewicht na enkele jaren
veel te laag wordt, waardoor ook de
verkoopbare productie sterk kan dalen.
Voor stukgewicht vinden we geen verschillen tussen de intensieve en extensieve
systemen. Wel zijn er duidelijke verschillen
tussen de teeltsystemen en de rassen. De
beddenteelt geeft, met dezelfde rassen,
een lager stukgewicht dan de rijenteelt.
Binnen de rijenteelt is er een erg groot
verschil in stukgewicht tussen Avalim en
Gijnlim enerzijds en Herkolim, Grolim en
Backlim anderzijds.

Figuur 1 Opbouw van de verwarmingssystemen (dwarsdoorsnede) – Bron: PSKW

ht

Intensief systeem

Beddenteelt

2 slangen (1 lus) per bed
Slangen net onder de planten

ig

4 slangen (2 lussen) per bed
Slangen 10 cm onder de planten

Extensief systeem
substraat
wand bestaande uit
palen, ijzerdraden en
antiworteldoek

op

yr

Bed = 1 m, pad = 1 m
4 bedden in een tunnel van 8,5 m

2 slangen (1 lus) per rij
Slangen 10 cm onder de planten

bodem

1 slang per rij (1 lus voor 2 rijen)
Slangen net onder de planten

C

Rijenteelt

Rijafstand = 1,33 m
6 rijen in een tunnel van 8,5 m

Legende:
= aspergeplant
= verwarmingsslang aanvoer
= verwarmingsslang retour
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De stroomrichting in de
verwarmingsslangen moet dagelijks
omgedraaid worden. Zo niet zouden
rijen met een aanvoerslang
gemiddeld warmer zijn dan rijen met
een retourslang.
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Tabel 4 Energieverbruik van 17 maart tot
4 april – Bron: PSKW
Relatief t.o.v.
gemiddelde (%)

Bedden intensief

19,2

121

Bedden extensief

17,2

108

Rijen intensief

17,8

112

Rijen extensief

9,4

59

nd

sterker dan de opbrengst. De productie
van Herkolim, Grolim en Backlim daalt
nog verder dan bij de intensieve rijenteelt
en komt uit bij 70% van de standaard. Ook
hier is de kwaliteit van de rassen teleurstellend. Voor Avalim en Gijnlim, daarentegen, is de productie juist hoger bij de
minste verwarming. Terwijl ze ver
achterblijven in de intensieve rijenteelt,
kunnen ze in de extensieve rijenteelt nog
mee met de andere rassen. Bovendien
geven deze rassen in dit systeem een heel
goede kwaliteit. n

en

bo

Deze proef kwam tot stand met de financiële
steun van de Mechelse Veilingen en de
Europese Unie, in het kader van GMO, en
van de Vlaamse overheid (departement
Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling).

Energieverbruik per object

C

op

yr

Van 17 maart tot 4 april 2011 maten we
het energieverbruik per object apart. Zo
kregen we een beeld van de verschillen in
energieverbruik. De tabellen 2 en 4 geven
de cijfers weer van deze periode. De
intensieve teeltsystemen vragen meer
energie dan de extensieve. In de beddenteelt is het verschil klein, maar in de
rijenteelt is het opvallend groot. Het
energieverbruik van de intensief verwarmde rijenteelt ligt heel kort bij dat van de
beddenteelt. Alleen de rijenteelt met 1
enkele verwarmingsslang per rij verbruikt
duidelijk minder energie dan de andere
systemen. Dit systeem gebruikt slechts
half zo veel energie als de andere
systemen.

Energieverbruik versus productie
De intensief verwarmde beddenteelt
vraagt de meeste energie, maar geeft ook
de hoogste opbrengst. De kwaliteit is
16 • groenten | vollegrond
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Megajoule
per m²

middelmatig. De beddenteelt met minder
intensieve verwarming vraagt 10% minder
energie en geeft 13% minder opbrengst.
De kwaliteit is iets beter. De intensief
verwarmde rijenteelt vraagt 93% van de
energie voor de intensieve beddenteelt.
Maar de productie daalt sterker dan het
energieverbruik. Bij de rassen Herkolim,
Grolim en Backlim geeft dit systeem 81%
van de productie ten opzichte van de
intensieve beddenteelt. De kwaliteit is
hierbij onvoldoende, met erg veel losse
koppen tot gevolg. Avalim en Gijnlim
produceren in dit systeem nog veel
slechter, met slechts 55% van de productie
ten opzichte van de standaard. Deze 2
rassen geven wel een goede kwaliteit.
De rijenteelt met minder intensieve
verwarming heeft een veel lagere energiebehoefte dan alle andere systemen. Het
energieverbruik daalt in ieder geval veel

er

De rijenteelt met de rassen Herkolim,
Grolim en Backlim geeft de slechtste
scores voor kopsluiting. Bovendien merken
we in deze groep ook nog een belangrijk
effect van de verwarming. Hoe intensiever
er verwarmd wordt, hoe slechter de
kopsluiting. In de beddenteelt van deze
rassen en in de rijenteelt van Avalim en
Gijnlim zijn er geen problemen met
kopsluiting.
De beste kwaliteit (hoogste aandeel
Flandriasortering) wordt geproduceerd
door Avalim en Gijnlim. De kwaliteit van
deze rassen is beter bij extensieve dan bij
intensieve verwarming. De andere rassen
geven een lager aandeel Flandria. De
kwaliteit van Herkolim, Grolim en Backlim
is beter in de bedden- dan in de rijenteelt.
Ook hier zorgt de extensieve verwarming
voor een iets beter resultaat. Door de
extensieve verwarming geeft de rijenteelt
van deze rassen de slechtste kwaliteit.
Voor vroegheid vinden we geen verschillen
bij Herkolim, Grolim en Backlim, zowel in
de bedden- als in de rijenteelt. Bij Avalim
en Gijnlim is door een intensievere
verwarming wel een vroegere productie
mogelijk.
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Kopsluiting en kwaliteit

De intensief verwarmde beddenteelt vraagt de meeste energie, maar geeft ook de hoogste
opbrengst.

Tabel 5 Energieverbruik en productie van de verschillende systemen – Bron: PSKW

Herkolim,
Grolim en
Backlim
Herkolim,
Grolim en
Backlim
Avalim en
Gijnlim

Energieverbruik
t.o.v. intensief verwarmde
beddenteelt van Herkolim,
Grolim en Backlim (%)

Opbrengst
t.o.v. intensief verwarmde
beddenteelt van Herkolim,
Grolim en Backlim (%)

Kwaliteit en stukgewicht

Bedden
Intensief

100

100

Middelmatige kwaliteitsortering,
kopsluiting en stukgewicht

Bedden
Extensief

90

87

Redelijke kwaliteitsortering, vrij goede
kopsluiting, middelmatig stukgewicht

Rijen
Intensief

93

81

Slechte kwaliteitsortering, veel losse
koppen, hoog stukgewicht

Rijen
Extensief

49

70

Slechte kwaliteitsortering, veel losse
koppen, hoog stukgewicht

Rijen
Intensief

93

55

Goede kwaliteitsortering, goede
kopsluiting, laag stukgewicht

Rijen
Extensief

49

68

Beste kwaliteitsortering, goede
kopsluiting, laag stukgewicht
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