AIRQ energie; Luchtkwaliteit in de kas
voor mens, dier en gewas
Geconditioneerd telen in de glastuinbouw resulteert in minder vrije uitwisseling van
kaslucht met de buitenlucht. Voordelen zijn energie besparing en mogelijk hogere productie.
Echter minder ventileren kan leiden tot verhoogd risico van ophoping van schadelijke gassen
in de kas en overschrijding van effectgrenswaarden en daadwerkelijk schade voor planten.
In het platform AIRQ wordt gewerkt aan de kennisopbouw rond luchtkwaliteit en ontwikkeling van
een monitoring- en adviessysteem.

Aanpak
In drie seizoenen met verschillende ventilatie strategie zijn meetsessies uitgevoerd van minimaal twee
weken in verschillende (6) kassen met drie gewassen (roos, tomaat en Phalaenopsis) en verbrandingssystemen o.a. CO2 dosering (zuiver CO2, ketel, WKK, OCAP).
Conclusies
Bij minder ventileren neemt het risico voor planten toe dat effectgrenswaarden van gassen, zoals NOx
(40 ppb, 24hrs gem.), C2H4 (Etheen; 11 ppb 8hrs gem.) in de kas ophopen.
De bronnen van schadelijke gassen in de glastuinbouw zijn verbrandingsprocessen, pulsfog systemen,
schoorstenen (te laag of uitlaat te dicht bij inlaat), bladblazers, tractors, heftrucks, grasmaaiers,
vrachtwagens in laadstations, etc.
Maar ook CO2-dosering met behulp van ketel en gereinigde rookgassen van de WKK is een bron. Het
luchtdicht aanleggen en luchtdicht houden van CO2-doseerinstallaties is een punt van aandacht. Het
overschakelen op deellast draaien van een WK-installatie heeft gevolgen voor de kwaliteit van de CO2
bij weinig ventileren. Dosering tijdelijk staken wanneer de deellast wordt gewijzigd.
Effect van uitstoot van rookgassen uit de schoorsteen van WK-installatie zonder RGR moet niet worden
onderschat (aandacht voor: werking RGR, plaatsing installatie, hoogte schoorsteen, windsnelheid,
raamstand).
Aanbeveling
Door minder ventileren is het risico op de aanwezigheid van pieken van schadelijke gassen voor planten
in de kas verhoogd. Daarom is een permanent meetsysteem voor gasconcentraties op kasluchtniveau op
verschillende hoogtes in de kas belangrijk om preventief te kunnen handelen. Maar ook monitoring voor
controle op ‘veroudering’ van systemen, zoals verloop van alarmgrens/setpoint. Kasluchtmetingen moeten
een onderdeel zijn van het risicomanagement in de kas. Meer kennis moet worden gekregen over effect
van verschillende ontwikkelstadia gewas, dichtheid gewas in de kas (concentratie verschil onder/boven)
en klimaat effect (instraling, schermen).
Vervolg AirQ5
Verdere bewustwording bij de telers moet plaatsvinden; Hoe kan de kennis verdeeld en uitgebreid worden?
Dit kan door workshops, demonstratieprojecten, bedrijfsbezoeken te organiseren. Er moet meer gericht
advies zijn voor de teler. Nieuwe bedrijven en kennisinstellingen hebben zich aangesloten bij het
projectteam. Dit is een volgende stap naar kennisbundeling, -verdieping en –verspreiding.
Het AIRQ-team bestaat uit o.a.: Blgg AgroXpertus, CropEye, EMS, growTechnology, Interpolis, IRAS-UU, Jenbacher, tuinbouwbedrijven
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