Effecten van buisligging bij
de teelt van chrysanten
onderzoek naarverticale temperatuur- en
vochtverschillen, energiegebruik en groei
Fase4, Naaldwijk:november 1996-maart1997
Fase5,Horst:december 1997-maart1998
Fase6,Horst:december 1998-maart1999
IMAG:
F.L.K.Kempkes
N.J.vandeBraak
PBG:
C.M.J.Bloemhard
Project 1701

Rapport 238 Prijsƒ25,00

„

IMAG

'WD
MEER U I T E N E R G I E

IMAG / PBG rapportage

IMAG

(
~

Effecten van buisligging bij de teelt van chrysanten

Voorwoord
Voor hetverkrijgen van een homogeen gewas moet de horizontale temperatuurverdeling inde kas
gelijkmatig zijn. Hierdoor is het mogelijk om planmatig tetelen en een maximale energie-enarbeidsefficiency te krijgen. Indeverticale richting dient detemperatuur optimaal tezijn voor het gewasdeel dat
zichdaar bevindt. Afhankelijk van de plaats en het type gewas kunnen dit groeipunten, scheuten,
knoppen of bloemen zijn. Bijvruchtgroenten komen hier nogdevruchten bij. Bij bloemisterij gewassen
zoals bijvoorbeeld chrysant en roos,vind men over een afstand van 1meter inverticale richting van
boven naar beneden opeenvolgend deverschillende stadia. Bij rozen die niet 'op snee'worden geteeld
vindt mendeverschillende stadia binnenéén bed,bijchrysanten per plantvak. De verschillende
plantonderdelen en hunontwikkelingsstadia hebben ieder een eigen temperatuurrespons. Dit betekent
dat opverschillende hoogten andereoptima voortemperatuur kunnen heersen. Degewastemperatuur op
een bepaalde hoogte iste beïnvloeden door ligging,diameter entemperatuur vandeverwarmingsbuizen.
Doelvandit project was hetformuleren van richtlijnen,gebaseerd op eenfysisch model en de
gewasreactie,voor de optimale hoogteligging en gebruik van deverwarmingsbuizen omtot een hoge
energie-efficiency te komen bijeen goede productkwaliteit. Alstoetsgewassen isgekozenvoor chrysant.
Naeenoriënterende proef indewinter van 1996/97op de PBG-locatiete Naaldwijk, werd het onderzoek
voortgezet indewinters van 1997/98en 1998/99opde PBG-locatiete Horst. Het onderzoek is
uitgevoerd door Frank Kempkesen Nico vande Braak van het IMAG insamenwerking met Chantai
Bloemhard van het PBGte Naaldwijk en Karin Bartels- Schouten van het PBGte Horst.Het onderzoek
werd mogelijk gemaakt door medefinanciering door NOVEM en het Landbouwschap.

Guus vanden Berg
Hoofd sectie Kasklimaat& Techniek
Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Juli 1999
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Samenvatting
Ditrapportgeeftdeteeltresultatenweervandeinfase4,5en6vanhetproject"Onderzoeknaar
verticaletemperatuur envochtverschillen,energieverbruik engroei"uitgevoerdeproevennaardeeffecten
vanbuisliggingbijdeteeltvanchrysanten.
Infase4(november '96-maart'97)iseenoriënterendeproef uitgevoerd.Hierbijlaghetaccentlagophet
verzamelenvandataominzichtteverkrijgeninaardengroottevandetemperatuur-envochtverschillen
inhetgewas.Opbasisvandezegegevensiseenopzetvoorfase5(december '97-maart'98)gemaakt,
waarindrieverschillendeconfiguratiesvanbuisliggingenzijnuitgetest. Infase6(december '98- maart
'99)tenslottezijnderesultatenenconclusiesvanfase5nadergetoetst.
Deinfase5getestesystemenzijn:(1)Hetvoordechrysanttraditioneleverwarmingssysteem.Dit
bestaatuiteenvastprimairverwarmingsnethoogindekaseneenverplaatsbaar secondairnet
(hijsverwarming),incombinatiemethetgaas,tussenhetgewas.(2)Eenhijsverwarmingalsprimairnet,
die50tot75cmbovendekopvanhetgewas'meegroeide'eneensecundair net,incombinatiemethet
gaas,hijsbaartussenhetgewas.(3)Eencombinatievaneenprimairnetopeenvastehoogtevan15cm
bovendegrondinhetbedeneensecundairhijsbaarverwarmingsnet dat50tot75cmbovendekopvan
hetgewas'meegroeide'.Zowelhetprimaire-,alshetsecundaireverwarmingsnet bestondinalle
afdelingenuit4buizenvan027 mmperkapvan3.2m.Deafdelingenhaddeneengelijke
klimaatinstellingvoortemperatuur,luchtvochtigheid,schermingenbelichting.
Tijdensdeteeltzijneengrootaantalgewaswaarnemingenuitgevoerd,dievoornamelijk gericht
warenopLAI,lengteentakgewicht.Tussendeteeltsystementradengeen statistischbetrouwbare
gewasverschillenoptijdensdekasperiode.Ookheteindproductverschildekwalitatiefenkwantitatiefniet
betrouwbaar. Bijteeltsysteem(3)methetlaaggeplaatste primaireverwarmingsnet,waarbijde
buistemperatuurbegrensdisop60°C,tradingeringematebladverbrandingopbijdebladerendie
contactmaaktenmetdeverwarmingsbuizen.Doordelagebuisliggingvanditnetendusookdegeringe
hoogtevandezeverbrandebladeren,werdendezebladerenbijhetafsnijdenvandepottijdensdeoogst
verwijderd.Deverbrandebladerenhaddengeeninvloedopdekwaliteitvandebos.Bijdeanderetwee
configuratieskwamgeenbladverbrandingvoor,omdatdebuistemperatuurwasbegrensdop38 °C.
Tussendeverschillendeconfiguratieszijnforseverschilleninklimaattussendeplantenwaargenomen.
Bijconfiguratie(3)methetlaaggeplaatsteprimairenetmeteenmaximumvan60°Cwashetonderinhet
gewaswarmerendrogerdanbijdeanderetweeconfiguraties.Vanuitplantenziektekundigoogpuntisdat
eengrootvoordeel.
Aandehandvandegerealiseerdebuis-enluchttemperaturen ishetenergiegebruikberekend.
Hieruitbleekdatertenopzichtevanhettraditionelesysteemzoalsdatbijeenchrysantenteelt gebruikelijk
is,tot9%openergiekanwordenbespaard.Eriseenmodelontwikkeldwaarmeeeenvoorspellingvande
planttemperatuur indenachtgemaaktkanworden.Deparametersdiehetmodelnodigheeftomde
planttemperatuurtekunnenvoorspellenzijn:detemperaturenvandebodem,dakofscherm,kasluchten
verwarmingsbuizen,degemiddeldevochtigheidvandekaslucht,deLAIverdelingvandeplantper
gewaslaagendeplaatsvandeverwarmingsbuizen.Indeonderstegewaslagenkaneengoede
voorspellingvandegewastemperatuurwordengemaakt.
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1 Inleiding
Hetproject"Realisatievangewensteverticaletemperatuur-envochtigheidsprofielen inkassen" omvat
tweehoofdonderdelen.Heteerstehoofdonderdeelbetreft hetonderzoek aangroentenenhettweedehet
onderzoekaansiergewassen.Heteerstehoofdonderdeelisafgerondmethetrapport"Effectvan
buisliggingbijdeteeltvantomaat"(Kempkesetal.,1998).
Hetvoorliggenderapportbetreftdeopzetenderesultatenvanhetonderzoek bijsiergewassen
uitgevoerdbijchrysant.Inditonderzoekzijndriefasenteonderscheiden:
Fase4;Indeperiodenovember 1996- maart 1997isophetproefstationinNaaldwijk eenoriënterende
proefnaardeverticaletemperatuurenvochtprofielenbijchrysantuitgevoerd
Fase5;.Aandehandvandeinfase4verkregengegevensisindeperiodedecember 1997- maart1998
eentweedeproefuitgevoerdopdeproeftuinteHorst.Hetonderzoek binnendezefaserichttezichop
gewasresponsenenergiegebruik,omtekomentotaanbevelingenvoordeoptimaleinzetvande
verwarmingbijchrysant.
Fase6;Indeperiodedecember 1998- maart1999zijnineenlaatsteproefopdeproeftuinteHorstde
aanbevelingenuitfase5getoetst.
Indevolgendehoofdstukkenwordenachtereenvolgensbehandeld:dewerkwijze(hoofdstuk2),de
resultatenophetgebiedvanklimaatenmodelberekeningen,energiegebruikengewas(hoofdstukken3
t/m6)endeconclusiesenaanbevelingen(hoofdstuk7). Deinhoudelijkerapportagewordtafgesloten
meteendiscussieeneenvertaalslagnaaranderegewassen(hoofdstuk8).Tenslottewordteenliteratuur
overzichtgegevenalsmedeeenoverzichtvandekennisoverdrachtsactiviteitendieuitditprojectzijn
voortgekomen.
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2 Proefopzet
2.1 Oriënterende proef Naaldwijk (fase 4)
Inkas206-6ophetproefstationinNaaldwijk isindeperiodevan13november 1996totenmet2maart
1997ineenchrysantengewasvanhettypeReagan(wit)zonderassimilatiebelichtingeenoriënterende
proefgedaanomverticalevocht-entemperatuurverschillentebepalen.Dekasisuitgerustmettwee
verwarmingssystemen,teweteneenhijsverwarmingvan4buizenvan027 mmperkapvan3.2men
eenvastehoogliggendeverwarmingvantwee051 mmbuizenperkapvan3.2m.Dezevaste
verwarmingligtopeenhoogtevan3.2m.Dehijsverwarmingwordtafhankelijkvanhetteeltstadium
omhooggebracht.Omdataandehijsverwarming hetgaasisgemonteerddatdeplantenmoet
ondersteunen,kantijdensdeteeltdehijsverwarmingwelwordengehesen,maaromgewasbeschadiging
tevoorkomennietwordengevierd.Detemperatuurvandehijsverwarming isbegrensdopmaximaal45
°Commogelijkebladverbrandingtevoorkomen.Debeidenettenwordengelijkopgestookttotde
hijsverwarmingzijnmaximumtemperatuur heeftbereikt,waarnabijmeerwarmtevraaghetvastebovennet
totmaximaal95°Cwordtopgestookt.
Deafdelingisuitgerust meteenverduisteringsscherm. Ditschermistijdensdeteelttot 17februari
dagelijksvanzonsondergangtotzonsopganggeslotengeweestenfunctioneerdealsenergiescherm.Na
17februariishetschermopengeblevenommeer(onderverschillendeomstandigheden)gegevenste
kunnenverzamelen.Tevensisnadezedatumdebegrenzingvandehijsverwarmingverhoogdvan45°C
naar60°Cenisditverwarmingsnetprimairgestuurd,waarbijhetbovennetpasbijkomtalsde
hijsverwarmingdemaximalebuistemperatuurbereiktheeft.Hierdoorwordtzoveelmogelijkwarmteonder
inhetgewasingebracht.
VoordetemperatuurwaarnemingenisgebruikgemaaktvanhetAcurexmeetsysteem.Voordebepaling
vandeluchttemperatuurzijn98envandeplanttemperatuurzijn60thermokoppelsgebruikt. Deopzetvan
hetmeetnetvoordeluchttemperaturenisgrotendeelsgelijkaanhetinFiguur2weergegevenmeetnet,
metalsgrootsteverschildatindrieinplaatsvanintweekolommen(ineenhalvekap)bovenhetgewasis
gemeten.Inhetgewasisinvijfkolommengemeten.Dewaarnemingenaandeplanttemperaturenzijn
gestartop3januariomdathetgewasopdiedatumeenzodanigeontwikkelinghaddaterzonder
plantbeschadiginggemetenkon worden.
Voordebepalingvandeluchtvochtigheidzijn4psychrometerzenders opgehangenopeenhoogtevan
respectievelijk 0.15,variabeltussen0.4en1 meter,1.5en2.5meter.Metdepsychrometerzender dieop
variabelehoogtenheeftgehangenishetklimaatgeregeld.Dehoogtedaarvanhangtsamenmet de
hoogtevanhetgewas.
Waterismetbehulpvaneen"bovenover"regenbuisgegeven.
2.2 Onderzoek buisligging te Horst (fase 5)

2.2.1 Experimenten
InhetonderzoekteHorstnaardeeffectenvandebuisligging(fase5),zijnuitgebreidefysischemetingen
(lucht-enbladtemperatuur enluchtvochtigheid)gecombineerdmetintensievegewaskundige
waarnemingen(bladoppervlak (LAI),gewasgroeien-ontwikkeling).Gekozenisvoor3behandelingenmet
betrekkingtotdebuisliggingennietvoorvierzoalsindeprojectbeschrijving oorspronkelijk beoogd.Na
bestuderingvanderesultatenvanhetonderzoek aantomaatendiscussiemetdegewasonderzoeker
chrysant,isgekozenvoortweealternatievebehandelingennaastdehuidigestandaard
praktijkbehandeling.Meerbehandelingen(anderebuisliggingen) naastdestandaardzoudengeenextra
energetischevoordelenbieden.Dooreenbehandelingmindertenemen,maardezeweluittevoerenin
groterekassendanoorspronkelijk debedoelingwas,iseenbeterebenaderingvandepraktijksituatie
gerealiseerd.
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InHorst op de proeftuinZuid Nederland, is inde periode 15december 1997- 9 maart 1998 in de
afdelingen 19,20 en21een chrysantenteelt uitgevoerd om deverticale vocht entemperatuurverdeling te
bepalen. Degebruikte cultivars zijn Sunny- en Red-Reagan. Bijdeteelt isgebruik gemaakt van
assimilatiebelichting (SON-T-plus)zoals die inde praktijk algemeen wordt toegepast. Het geïnstalleerde
vermogen van deze lampen is9.2 W/m2, hetgeen overeenkomt met een lichtniveau van4000 Lux/m2. De
assimilatie belichting is inhet algemeen van 6:45 uurtotdat het buitenstralingsniveau boven de200W/m2
komt ingeschakeld. Bijzonsondergang isde assimilatiebelichting inieder geval altijdweer uitgeschakeld.
Opdonkere dagen (globale straling minder dan 200 W/m2) zijnde lampen dus aangeschakeld tot
zonsondergang. Zie ook tabel 1(bladzijde 11).
Deafdelingen hebbenvier kappen (Venlo),zijn 307 m2groot enzijn uitgerust met twee
verwarmingssystemen, een hijsverwarming (elektrisch hijsbaar) van4 buizen van 027 mm per kap van
3.2 men een vast liggende (met de hand verplaatsbaar) verwarming van vier buizen van 027 mm per
kapvan 3.2 m. Per kapzijntweeteeltbedden aangelegd. Per teeltbed (halve kap) zijn er twee
verwarmingsnetten (boven-en ondernet genaamd) met iedertwee buizen aanwezig. De
verwarmingsnetten, bovennet inafdeling 20en 21en hetondernet inafdeling 19en 21,zijn afhankelijk
van hetteeltstadiumomhoog gebracht. InFiguur 1A (afdeling 21, variabele buisligging), Figuur 1 B
(afdeling 20,vaste buisligging) en Figuur 1C (afdeling 19,traditionele buisligging)zijnde toegepaste
buisliggingen aangegeven.

Scherm

^ \ ^ /

Scherm

^

'
Bovennetmax.95°C

Bovennetmax.95°C

Bovennetmax.95°C

0,5tot0,75 meterboven kop

0,5tot0,75 meter bovenkop

V Hijsverwarming hijsenA 4^
max.38°C
^ j

Y//////////////*
Figuur 1AAfd.21variabel

Gaas

Gaas

Gaas
V

Hijsverwarmingvast
max.60°C

A
I

VZZZßZZ22Z2Zm
Figuur 1BAfd.20vast laag

Hijsverwarminghijsen
max.38 C

A
A l

Y/M////Z/77Z77À
Figuur 1CAfd.19 traditioneel

Het gaas isafhankelijk vande lengtevan hetgewas enkele malen handmatig omhoog gebracht.
Deteelt is intweefasen opgedeeld,de startfase,waarbij hetgewas geplant wordt endegroei moet
krijgen (16 december 1997,tot 26januari 1998), ende proeffase diedoorloopt van26januari tot de oogst
op 9en 10maart 1998. Inde proeffase zijn degewas- enklimaatwaarnemingen verricht.
Inde startfasezijn deverwarmingsnetten zodanig gestookt dat erzomin mogelijk klimaatverschillen
(temperatuur envochtniveau inde meetbox)tussen de afdelingen ontstaan,ondanks de verschillende
buisliggingen. De hijsverwarming is indezefase inalle afdelingen begrensd op maximaal 38°C om
mogelijke bladverbranding tevoorkomen. De beide nettenworden gelijk opgestookt tot de hijsverwarming
zijn maximumtemperatuur heeft bereikt,waarna bij meer warmtevraag het(vaste) bovennet tot maximaal
95°Cwordt opgestookt.
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Indeproeffaseisinafdeling20hetondernetprimairgestookttot60°C,waarnahetbovennet bijzal
mengen.Indeafdelingen 19en21bleefdehijsverwarmingop38°Cbegrensd.
Deafdelingenzijnuitgerustmeteenverduisterings/energiescherm(SLSObscuraA/B). Hetscherm
wordttijdensdegeheleteeltdagelijksvanzonsondergangtotzonsopganggeslotenenfunctioneertdan
alsenergiescherm.
Eriseenlichtafhankelijkesetpointverhogingvan1 °Cingesteldopdeluchting.
Voordeaanvullendewaarnemingenvantemperatuur envochtigheidzijniniedereafdelingnaastde
meetboxwaarophetklimaatwordtgeregeld,opnogtweehoogtenextrameetboxengeplaatst.Dehoogte
vandemeetboxwaarophetklimaatwordtgeregeld'groeit'zoalsindepraktijkgebruikelijk is,metdekop
vanhetgewasmee.Delaaggeplaatstemeetboxvoordeklimaatmetingenbleefdehelemeetperiodeop
0.15meterendehooggeplaatstemeetboxop2.2meterhoogte.
Voordeaanvullendelucht-enplanttemperatuurmetingenisgebruikgemaaktvantweeDtl1232
dataloggersdiemiddelseenPCaandenetwerkcomputervandeproeftuinHorstzijnverbonden.
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Figuur2Overzichtmeetnetvoortemperatuurwaamemingen

Voordeluchttemperaturenenoverigetemperatuurwaamemingen(zoalsglas-,bodem-,buis-en
schermtemperaturen)zijn60thermokoppelsgebruiktopdeplaatsen,zoalsinFiguur2aangegeven.
Voordeplanttemperatuurwaarnemingenisgebruikgemaakt van56thermokoppels. Hiervoorzijnzeven
groepenvan8thermokoppelsgevormddieovereenlengtevan3meteroverdevollebreedteenhoogte
vanhetmeetbed,zijnverdeeld.Indatvolumezijnookdeluchttemperaturengemeten.Delocatievanhet
meetnetinafdeling20isinFiguur3weergegeven.
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2.2.2 Modelvorming
Tijdenshetonderzoek aandeeffectenvandebuisliggingbijdeteeltvantomaatisereenrekenmodel
ontwikkeldomdetemperatuurverdelinginhetgewastevoorspellenaandehandvandewaargenomen
luchttemperaturen ('Effectenvanbuisliggingbijdeteeltvantomaat, onderzoeknaarverticaletemperatuur-en
vochtverschillen,energiegebruikengroei',1998).Ditmodelisaangepastvoordeteeltvanchrysantenzoals
dieindevoorgaandeparagraafisbeschreven.
Hetaangepastemodelisgeëvalueerdaandehandvandewaarnemingeninafdeling20tijdensfase5
vanhetonderzoek.
2.3 Toetsing aanbevelingen te Horst (fase 6)
Detoetsingvandeaanbevelingenheeftplaatsgevondenindeperiodeeindnovember 1998totbegin
maart 1999,dusindedonkersteenkoudsteperiodevanhetjaar.Dezeperiodemeteenplantinginweek
48wordtookindepraktijkookgezienalsdemoeilijksteteeltperiode.
Gedurendedevegetatievefasenemendandelichtintensiteitenbuitentemperatuur af.Tegendebloei
neemthetlichtweertoe,maardebuitentemperatuur islaag.
Doordelampenvandeassimilatiebelichting komtuiteraardookwarmteindekas,metnameindevorm
vanstralingswarmtedirectophetgewas.Zonderassimilatiebelichtingzullendeverwarmingssystemen
meermoetenbijkomenenzullennaarverwachtingdeindeeersteproefgeconstateerdeeffectensterker
naarvorenkomen.Deenergiebesparingbijlagebuisliggingzaldaardoornaarverwachtingtoenemen.
Omdatvanhethuidigeareaalchrysantenvan750haslechtsongeveer 150hawordtbelicht,iservoor
gekozenindezelaatsteproefgeen(minder)assimilatiebelichtingtegebruiken.Delampenzijn
voornamelijkgebruiktvoordagverlenging.Dagverlenggingistijdensdewinternodigomtesnellebloei
vanhetgewastevoorkomen.
Voortsisextraaandachtbesteedaandevochtsituatierondomhetwatergeven.Bijeenvastelage
buisliggingmeteenmaximumtemperatuurvan60°Cdroogthetgewasnaeengietbeurtveelsnellerdan
bijeengroeibuisvan38°Cdiemethetgaasmeeomhooggaat.Indeeerstesituatiehebben
vochtminnendeschimmelsals"Japanseroest"duidelijk minderkansomtotontwikkelingtekomendanin
detweedesituatie.
Voorhetoverigeisdeproefopzetgelijkgeblevenaandieinparagraaf2.2isbeschreven.Degewasen
teeltspecifiekemaatregelenzulleninparagraaf3.3beschrevenworden.
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3 Gerealiseerde teeltomstandigheden
3.1 Oriënterende proef Naaldwijk (fase 4)
Deteelt is inweek 46 (12-november-1996)gestart met het ras Reagan white. Dekorte dag periode is
gestart op 24december 1996en op 3maart 1997isgeoogst. Er iseen standaard teelt uitgevoerd,
waarbij geen bijzonderheden zijnopgetreden.

3.2 Onderzoek buisligging te Horst (fase 5)
Intabel 1iseen overzicht gegeven van de belangrijkste teelthandelingen zoalsgroeiremmen, belichten
e.d., met de datum waarop de behandelingen zijnuitgevoerd.
tabel 1Overzichtteelthandelingenzoalsplanten,remmen,belichtene.d..
Datum/ bijzonderheden
16-17/12/97(week51.2-3)
20uurlicht1'/4uurdonker
09/01/98(week2.5),gewaslengte35-40cm;23dagennaplanten11uurlicht1)/13 uurdonker
26/1(2dagen)
12/01/98(week3.1)60g/1001Alar,gewaslengte40-45cm;3dageninkortedag
22/01/98(week4.4)60g/1001Alar,gewaslengte50-55cm; 13dageninkortedag
28/01/98(week5.3) 120g/1001Alar,gewaslengte60-65cm; 19dageninkortedag
18-20/2
knoppen
^assimilatiebelichting:vanaf6:45uurbelichtingaantotzonsondergangbijglobalestraling<200W(buitendekas
gemeten)
actie
planten
langedag
kortedag
tussenlicht
remmen

In Figuur 3 isaangegeven hoedetwee cultivars over deafdelingen zijnverdeeld bijeen plantdichtheid
van 35 stuks/m2. Per kapzijntwee beddenaangelegd.
afdeling21

afdeling20

afdeling19

variabelsvsteem

vastlaagsysteem

t idtoneelsvsteem

SunnyReagan

|

|

|RedReagan

meetviak

Figuur 3Overzicht vandeindeling vandeafdelingenmetde cultivars SunnyenRedReagan.
De planttemperatuurwaamemingen zijn gestart op26januari,omdat hetgewas opdiedatum een
zodanige ontwikkeling had dat erzonder plantbeschadiging gemeten konworden.
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Intabel 2 iseen overzicht gegeven van de uitgangspositie van de meetboxen,deverwarmingsnetten en
hetgaas op25januari 1998. Intabel 3zijn dedata ende bijbehorende wijzigingen optabel2
weergegeven

tabel 2Positie incm bovengrondniveau van de meetboxen,verwarmingsnetten en hetgaas op25januari 1998
afdeling
gaashoogte
bovennet
ondernet
meetbox laag
meetbox regel
meetbox hoog
'*boven het gewas

19

20

35
265
35
15
90
220

35
±501>
10
15
90
220

21
35
±501)
35
15
90
220

tabel 3Wijzigingen opde uitgangsposities vantabel2en datum van ingang
datum
26/1
26/1
16/2

wijziging inde afdelingen
bovennet inafdeling 20en21opgehesen tot ± 75cm boven de kop
van hetgewas entot het eindevandeteelt niet meer verplaatst
gaas (+ondernet) naar ± 45 cm
meetbox van klimaatregeling naar 110cm

Afhankelijk van de behoefte van hetgewas ismet behulp vaneen hooggeplaatste regenleiding water
gegeven. Hiervoor is pertralievan6,4 meen streng metroterende sproeiers met lekstop aanwezig
(Eindor, afgifte 1601/h,dopafstand 1,25 m).
Intabel4 iseenoverzicht gegeven van de setpointinstellingen van de kasluchttemperaturen.Tijdens de
teelt isgeen gebruik gemaakt vanminimumbuis instellingen, uitgezonderd perioden direct na het
watergeven,om hetdrogenvan hetgewasteversnellen. Detotaleteeltduur bedroeg 82dagen.
tabel4Setpointinstellingenkasluchttemperatuur
periode(teeltweek) dagTC] nacht["C] opmerkingen
1
2-3
4-7
7 - einde teelt

17,5
17,5
18
18,5

19,5
21
20,5
20

0,5°Cverlaging inde periodezonoptot 2,5 uur nazonop
0,5°Cverlaging inde periodezonoptot 2,5 uur nazonop

3.3 Toetsing van deaanbevelingen te Horst (fase 6)
Indezefase (6) is indezelfde afdelingen als infase 5een laatsteteeltronde met chrysant uitgevoerd,
waar deaanbevelingen vanfase 5zijn getoetst. Intabel 5iseen overzicht gegeven vande belangrijkste
teelthandelingen zoals groeiremmen,e.d.,met de datumwaarop de behandelingen zijnuitgevoerd.
tabel5Overzichtteelthandelingenzoalsplanten,remmen e.d.
actie
planten
korte dag
tussenlicht
remmen
knoppen

Datum / bijzonderheden

26/11/98 (week 48.4)
26/12/98 (week 52.6),gewaslengte 52cm;30dagen na planten minimaal 13uur donker
16/1/99 (3 dagen)
29/12/98 (week 53.2) 25 g/100 IAlar, 3dagen in korte dag
07/01/99 (week 1.4) 40 g/100 IAlar, 13dagen in korte dag
14/01/98 (week 2.4) 200 g/100 IAlar, 19dagen inkorte dag
15-16/2
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InFiguur 4 isaangegeven hoedetwee cultivars over de afdelingen zijn verdeeld bijeen plantdichtheid
van 27.5 stuks/m^cas. Per kap zijn twee beddenaangelegd.
afdeling21

afdeling20

afdeling19

vastlaagsysteem

variabelsysteem

traditioneelsysteem

HHHSunnyReagan

|

|

|RedReagan

3

Figuur4OverzichtvandeindelingvandeafdelingenmetdecultivarsSunnyenRedReagan
Intabel6 zijnde hoogten vande meetboxen, deverwarmingsnetten enhet gaas gedurende deteelt in
1999weergegeven.
tabel6Positieincmbovengrondniveauvandemeetboxen, verwarmingsnettenenhetgaastijdensdeteelt
gaashoogte

bovennet
ondemet

meetbox laag
meetbox regel
' meetbox hoog

datum / afdeling
30/11/1998
17/12/1998
30/12/1998
14/01/1999
30/11/1998
01/12/1998
17/12/1998
30/12/1998
14/01/1999
geheleteelt
30/11/1998
25/01/1999
30/11/1998
08/02/1999

19
5
20
40
50
265
5
5
20
40
50
15
60
70
150
200

20
5
20
40
50
±501)
5
5
20
40
50
15
60
70
150
200

21
5
20
40
50
±501)
5
10
10
10
10
15
60
70
150
200

''bovenhetgewas,iswekelijksaangepast
Afhankelijk van de behoefte van het gewas ismet behulpvaneen hoog geplaatste regenleiding water
gegeven
Intabel 7is eenoverzicht gegeven van de setpointinstellingen vande kasluchttemperaturen. Tijdens de
teelt isgeen gebruik gemaakt van minimumbuis instellingen, uitgezonderd perioden direct na het
watergeven, om hetdrogen van het gewasteversnellen. Detotaleteeltduur bedroeg 95dagen.
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tabel7Setpointinstellingen kasluchttemperatuur
periode(teeltweek) dag[UC] nacht["C] opmerkingen
1-2
3
4-6
7-8
9-11
12-einde teelt

18
17
17
18
17,3
18

19
20
19,5
20,5
19
19

1,5°Cverlagingindeperiode1 tot4,5uurnazononder
0,5°Clichtverhogingtussen150en250W
1°Clichtverhogingtussen 150en300W
0,5°Clichtverhogingtussen300en500W
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4 Klimaat
Uitde metingen isgebleken dat er in hetgewas groteverticaletemperatuur- en vochtverschillen
voorkomen. De ligging en het gebruik van deverwarmingsbuizen heeft een duidelijke invloed op de
verticale temperatuur- envochtverschillen.
*

4.1 Oriënterende proef Naaldwijk: standaard buisligging (fase 4)
Vanuit de praktijk (landelijke chrysanten commissie) isaangegeven dat ermet name inde perioden rond
het openen en sluiten van schermen gewasproblemen zoudenvoorkomen zoals het natslaanvan het
gewas. Dit heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het gewas en deziektedruk (Japanse roest).
Tijdens de metingen is hieraan extra aandacht besteed.
De indit hoofdstuk aangegeven hoogten van (met name) de planttemperaturen, kanvariëren. Dit is het
gevolg van het uitmiddelenvan een aantalwaarnemingen opverschillende hoogten,zieook uitleg bij
Figuur 16en Figuur 17.
4.1.1

Luchttemperatuur

Tijdens de meetperiode is de luchttemperatuur onder inhetgewas (15 cm boven de grond) lager dan in
de kop van het gewas en daarmee de relatieve luchtvochtigheid hoger. Het temperatuurverschil is
gemiddeld over de periode van 3januari tot 28februari 1997 1,4°C.
buitentemperatuur[°C]

luchttemperatuur [°C]

tbuiten

1210-

14:00

«

scherm
gesloten
geopend

000

10:00

•8

20:00

6:00

16:00

Figuur 5Luchttemperatuurop4 hoogten
van 970105 14:00tot970107 16:00
<#*
In Figuur 5 is hettemperatuurverloopvan de kaslucht overtwee dagen weergegeven. De
buitentemperatuur varieert tussen -1.5 en-8°C. Inde nachten,als het scherm gesloten is,ontstaat er
een groot luchttemperatuurverschiltussen de bodem en 55centimeter hoogte (gewashoogte). Tussen
het gewas ontstaat dan een luchttemperatuurverschil vanongeveer 3°C. Boven hetgewas,tussen de
0.55 en2.5 meter hoogte ontstaat een relatief gering luchttemperatuurverschil van ongeveer 1°C. Bij
opening van het scherm wordt hettemperatuurverschil door opmengingvan de lucht sterk gereduceerd.
Hetgroteretemperatuurverschil bijgeopend scherm opdetweede dag (7januari) is het gevolgvan een
watergift om 9 uur 's morgens. Hierdoor daalt de ruimtetemperatuur verder dan de dag ervoor. Door de
dichtheid van hetgewas duurt het langervoordat ook onder inde kasde luchttemperatuur bijkomt.
Intabel 8 is een overzicht gegeven van degemiddelde temperaturen van de buis- en luchttemperaturen
en de RV's op4 hoogten inde kas. Deaangegeven hoogten intabel 8zijn de gemiddelde hoogten
waarop de luchttemperaturen gedurende de meetperiodegemeten zijn. Doordat het gewas groeit isde
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meetbox, die inde kop van hetgewas hangt enwaarmee het klimaat geregeld is,regelmatig hoger
gehangen (gemiddelde hoogte tijdens deteelt 0,62m).

tabel 8Gemiddeldedag/nachttemperaturenenRVsopverschillende hoogtenindekastijdensdegeheleteelt
hoogte
[m]
0,15
0,40
0,62
1,5
2,5
3

4.1.2

luchttemperatuur
[°C]
17,4

RV
[%]
79

temperatuur bovennet
[°C]

temperatuur hijsverwarming
[°C]
38

18,8
19,2
19,3

78
78
78
42

Planttemperatuur

In Figuur 6 isde plant- en dauwpunttemperatuur op 2 hoogten van970105 14:00tot 970107 16:00
weergegeven. De planttemperatuur ligt ongeveer 0.6 °C onder de luchttemperatuur.
temperatuur [°C]

planttemperatuur [°C]

buitentemperatuur [°C]

tplant0.55 m

tbuiten

12
10-

scherm
gesloten
geopend

scherm
gesloten
geopend

14:00

0:00

—1 i
_l

U
10:00

1_

20:00

6:00

16:00

14:00

0:00

i. .r
10:00

20:00

6:00

16:00

Figuur 6Plant-endauwpunttemperatuurop 2hoogten(A) endeplanttemperatuurop4hoogten (B)
van 970105 14:00tot970107 16:00
De planttemperatuur tussen voet en kopvan de plant verschilt met name inde nacht. Dan kan het
verschil oplopentot zo'n 3°C.Ook dedauwpunttemperatuur verschilt vooral inde nacht sterktussen de
kopen voet van de plant. Naopening van het scherm verdwijnt het grootste verschil in planttemperatuur
tussen kop envoet van de plant. Bij het openen en sluiten van hetscherm komt de dauwpunttemperatuur
niet inde buurt van de planttemperatuur op deverschillende hoogten. Er isdusop die momenten geen
gevaar voor natslaan.
Detweede ochtend stijgt dedauwpunttemperatuur echter zeer sterk als gevolg van eenwatergift. Het
gewas isdan uiteraard natvan de watergift.
In Figuur 6 Bis hettemperatuurverloopvan de planttemperatuur op4 hoogtenweergegeven. Opvallend
is hetgeringe temperatuurverschil tussen de hoogten 0,25 en0,41 meter. Dit ismogelijk het gevolg van
deaanwezige hijsverwarming indat gebied.Aan het eind van de middag daalt zowel de luchttemperatuur
(zie ook Figuur 5) als de planttemperatuur. Door de lage buitentemperaturen heeft de ruimtetemperatuur
overdag hettemperatuursetpoint (19°C) nietgehaald. Met anderewoorden de verwarmingscapaciteit
schiet te kort. Omdat dezon aan heteindvan de middag snel in kracht afneemt, daalt de
buitentemperatuur en omdat deverwarmingscapaciteit zijn grens bereikt heeft, dalen dan de ruimte-en
planttemperatuur. Na het sluiten van het scherm nemen dewarmteverliezen van de kaszo sterk af dat de
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ruimtetemperatuur doorschiet. Het kasklimaat isgeregeld op de luchttemperatuur op een hoogte van 55
centimeter uit Figuur 5.

4.1.3

Natslaan gewas

Vanuit de landelijke commissie chrysant, isaangegeven dat er indechrysantenteelt problemen zijn met
het natslaan van hetgewas inde perioden rondom hetopenen en sluitenvandeschermen.
Om ditte onderzoeken iser bijeen standaard buisligging voor twee bladlagen,de onderste bladlaag (op
16cm hoogte) en de bovenste bladlaag (op 68 cm hoogte) de dauwpunttemperatuur gemeten.In Figuur
7A en Bzijnvoor respectievelijk deonderste bladlaag ende bovenste bladlaag de lucht-, plant- en
dauwpunttemperatuur van 11februariweergegeven.
temperatuur [°C]

temperatuur [°C]

scherm
geopend
gesloten
Watergift
0:00

8:00

16:00

kOO

0:00

8:00

*

4,
16:00

24:00

Figuur 7Lucht-plant- endauwpunt-temperatuurverlooponderinhetgewas (A)enindekop van hetgewas (B)
bijeen watergiftom10:00u. op 970211
Deplant-en luchttemperatuur verschillen inde kopvande plant nauwelijks vanelkaar. Onder inhet
gewas (Figuur 7A) iser, met name als het scherm gesloten is,eenverschil inde plant- en
luchttemperatuur. Op het moment van openen om 8 uur inde morgen dalen de lucht- en
planttemperatuur inde kopvan hetgewas metongeveer 2°C. Hierbij daalt echter de
dauwpunttemperatuur ook sterkzodat ergeen enkelgevaar van natslaan is.Ook onder inhet gewas
dalen de plant- en luchttemperatuur maar inminder sterke mate (ongeveer 0.75 °C),Onder in het gewas
stijgt de dauwpunttemperatuur, terwijl de planttemperatuur daalt. Hierbij isechter geen gevaar van
natslaan omdat er nog eengroottemperatuurverschil tussen de plant- en dauwpunttemperatuur is.Om
tien uur inde morgen iser echter zowel bijde bodem als indekopvan het gewas een sterke stijging van
de dauwpunttemperatuur (Figuur 7A en B). Hierbij komt dedauwpunttemperatuur op eengelijk niveau te
liggen als de planttemperatuur. Op dat moment iserwater gegeven met behulpvan een
beregeningsbuis. Hierbijwordt hetgewas dus geheel nat. Inhetverdere verloop van dedag iswel een
duidelijk verschil te zientussen het dauwpunttemperatuurverloop inde kop en onderin in het gewas.
Onderin inhet gewas daalt de dauwpunttemperatuur veel langzamer dan inde kop. Doordat het grootste
deel van deverwarmingscapaciteit (het bovennet) boven inde kashangt, mengt de lucht onder de
verwarmingsbuizen slecht op. Daarnaast heeft hetgewas een dichte structuur zodat erweinig
luchtbeweging tussen het gewas, endaardoor ook geen vochtafvoer is.Inhet gewas hangtwel een
hijsverwarming op een hoogtevan45 cm,maar de capaciteit hiervan iszeer beperkt (ca.20 %van de
totale warmtetoevoer). Hierdoor iser geruimetijd nodig om ook onder in het gewas vocht aftevoeren.
Doordat het onderin langer vochtiger blijft dan inde kopvan hetgewas, komt de dauwpunttemperatuur
onder inhet gewas na het sluiten van het scherm gevaarlijk dicht inde buurt van de gewastemperatuur
(een verschil van ongeveer 0.3 à0.4 °C). Dit integenstelling tot dekop van hetgewas waar de plant- en
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dauwpunttemperatuur tijdens dezefase nog altijd 1à 1.5 °Cverschillen. De plant- en luchttemperatuur
stijgen bij het sluiten van het gewas inde kop ruim 3°Cterwijl dit onder inhet gewas slechts 0.8 °Cis.
temperatuur|°C1

temperatuur|°C1

0:00

8:00

16:00

Figuur8Temperatuurverloop van delucht-plantendauwpunttemperatuurop2hoogtenopeensombere dag
(1februari) (A) enopeenzonnigedag(14 februari) (B)
In Figuur 8A is hettemperatuurverloop van de lucht- plant-en dauwpunttemperatuur op2 hoogten op
een sombere dag (1februari)weergegeven. Op dezedag iserweinig instraling,terwijl de
buitentemperatuur laag is (ongeveer 3°C). Inde nacht isereentemperatuurverschil tussen de
planttemperatuur inde kop en bijde bodem van 1.5°C. Na hetopenen van het scherm daalt de
planttemperatuur inde kop en stijgt deze bijde bodem. Door interne (de buistemperatuurwordt hoger om
de ruimtetemperatuurte handhaven) en externe omstandigheden (zoals instraling,windeffecten en
horizontaletemperatuurverschillen) zal bijgeopend scherm inde kas meer luchtbeweging zijn .waardoor
zowel de plant- als luchttemperaturen inde kopen bijde bodemvan het gewas overdag dichter bij elkaar
komen te liggen. Dedauwpunttemperatuur opeen hoogte van 15en 56centimeter in hetgewas, liggen
de gehele dag ruim onder de planttemperaturen zodat ergeen sprake isvan natslaan van hetgewas.
In Figuur 8 Bis hettemperatuurverloop van de lucht- plant en dauwpunttemperatuur op 2 hoogten op een
zonnige dag (14februari) weergegeven. Op dezedag stijgen de lucht- en planttemperatuur overdag als
gevolg van de instraling. Door de hoge instraling zal het gewas ook meer gaan verdampen. Om
omstreeks 11uur indeochtend is inFiguur 8 Beensterke stijging van de dauwpunt-temperatuur tezien.
Dit is het gevolg van eentoenemend vochtgehalte van de kaslucht zoals in Figuur 9tezien is.Tot 11uur
iser niet gelucht. Doordat de kasluchttemperatuur boven de setpointtemperatuurvoor luchten komt,
wordt er een kleine raamkier ingesteld. Hierdoor daalt de kasluchttemperatuur iets. De
dauwpunttemperatuur komt echter gevaarlijk dicht bijde planttemperatuur. Het kleinste verschil in planten dauwpunttemperatuur op dat moment is0.4 °C. Nadat er een raamkier isingesteld dalen het
vochtgehalte (Figuur 9) ende dauwpunttemperatuur langzaam.
In Figuur 9 iste zien dat bij het sluiten van hetscherm omstreeks 16:00 uur hetvochtgehalte van de
kaslucht sterk stijgt. Dit ishet gevolg van de sterkevermindering van devochtafvoer door condensatie
tegen het kasdek, of afvoer via de luchtramen als het scherm sluit (zie de piek tussen 16:00en 18:00 uur
in Figuur 9),terwijl het gewas nogverdampt. Deze verdamping zal bij het sluiten van hetscherm snel
afnemen doordat het donker wordt.
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vochtgehalte [kg/rrf]

0.013
14februari
0.012

0.009

0:00

8:00

16:00

24:00

Figuur 9 Verloop vanhetvochtgehalteopeensomberedag(1 februari)
eneenzonnige dag (14 februari)
Intabel 9 iseen overzicht gegeven van degemiddelde plant- endauwpunttemperatuur ende RV's op 4
hoogten inde kastijdens deteelt. Dehoogtenwaarop deplant- endauwpunttemperatuur zijn gemeten is
degemiddelde hoogte waarop dezetijdens deteelt zijn gemeten. Doordat het gewas groeit isde
meetboxwaarmee het klimaatgeregeld isen die inde kopvan het gewas hangt regelmatig van hoger
gehangen.

tabel9Gemiddeldedag/nachttemperaturenenRVs
opverschillendehoogtenindekastijdensdegeheleteelt
hoogte
[m]
0,14
0,28
0,48
0,62
1,5
2,5

planttemperatuur
[°C]
16,8
17,2
18,1
18,2

dauwpunttemperatuur
[°C]
13,7
149
15,1
14,7

RV
[%]
79

78
78
78

Degemiddelde planttemperaturen uittabel 9zijn nietvolledig betrouwbaar omdat het met de gebruikte
meetmethode mogelijk is datthermokoppels, die direct door zonlicht aangestraald kunnen worden,een te
hogetemperatuur aangeven. Daarmee kan de berekende dauwpunttemperatuur ook beïnvloedworden.
Het isdan ook beter om gemiddelden uitde nachtperiode te gebruiken. Dit geldt nietvoor de intabel 8
gegeven luchttemperaturen, omdat dezeafkomstig zijnvan psychrometers diegeventileerdworden.
Intabel 10 iseen overzicht gegeven van de gemiddelde temperaturen van de buis-, lucht-, plant-, en
dauwpunttemperaturen ende RV's op4 hoogten inde kastijdens de nachten gedurende de gehele teelt.
De hoogten waarvoor de lucht-, plant- en dauwpunttemperaturen zijn gegeven,zijn de gemiddelde
hoogtenwaarop dezegemeten zijn. Degegeven temperaturen en RV'szijn degemiddelden van de
nachtperioden.
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tabel 10GemiddeldenachttemperaturenenRVsopverschillende hoogtenindekastijdensdeteelt
hoogte luchttemperatuur planttemperatuur dauwpunttemperatuur RV Temp.bovennet Temp.hijsverwarming

[mi

0,14
0,28
0,40
0,48
0,62
1,5
2,5
3

4.2
4.2.1

[°ci

17,1

eg

16,5
17,0

rçj

13,0
15,0

[%]

78

[°c]

rei
39

19,0
19,4
19,5

17,9
18,2

15,3
14,7

78
77
74
41

O n d e r z o e k buisligging te H o r s t (fase 5)
Metingen tijdens koude dagen

In Figuur 10Aen Ben Figuur 11A iseen overzicht gegeven van het luchttemperatuurverloop op3
hoogten inde kasgedurendetwee koudedagen. Figuur 11Btoont hetverloop vande buitentemperatuur
en deglobale straling opdezetwee dagen. Deeerste dag iszonnigzodat deassimilatie belichting tussen
10en 16uur zalzijn uitgeschakeld. Op detweede dag isdeglobale straling zo laagdat de assimilatie
belichting de hele dagtot zonsondergang isaangebleven.
InFiguur 10A is hettemperatuurverloopweergegeven voor de meetbox op2.2 mhoogte.
Inafdeling 21met hetvariabele systeem (Figuur 1A)ishet opeen hoogtevan 2.2 minde nacht het
warmst van de3afdelingen.
luchttemperatuur f C ]

luchttemperatuur f C ]

B

Zonweg
afd 20

Figuur 10Luchttemperatuurop2.2meterhoogte(A) enop0.15meterhoogte(B) in3afdelingenvan
26januari17:00tot28januari17:00
Dat afdeling 21op deze hoogte meer daneengraadwarmer isdande andere afdelingen is als volgt te
verklaren. Afdeling 21 isdeenige situatiewaar onder de meetbox op deze hoogteforsgestooktwordt. In
afdeling 20wordt meer onder inhet gewas,vlak boven de bodem,gestookt enmaar zeer beperkt met het
bovennet en inafdeling 19hangt het bovennet nogver bovende meetbox dieop2.2 mhangt. Overdag
zijn op gelijke hoogten detemperatuurverschillen tussen de afdelingen kleiner dan 's nachts.
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Detemperatuurmetingen in Figuur 10A en Figuur 11Azijn afkomstig van meetboxen die boven het gewas
hangen,waar met name overdag door de luchtcirculatie een goede opmengingvan de lucht kan
plaatsvinden. Deeerste dag ishetzeer zonnigweer, waardoor de luchttemperatuur overdagflink oploopt.
Aan heteind van de middag daalt de ruimtetemperatuur sterk (zie opmerking "zonweg"in Figuur 10A en
B en Figuur 11A). Dit ishet gevolg van dedaling van de zonwaardoor er minder straling inde kas komt,
terwijl de buitentemperatuur gelijktijdig sterk daalt. Detweede dag is het bewolkt, waardoor de
kasluchttemperatuur overdag rond hetsetpoint van 18.5°Cschommelt. Opde hoogte van 0.9 meter
(Figuur 11A) iser enig verschil tussen deafdelingen.
luchttemperatuur FC)

buitentemperatuur [oC]

globalestraling[w/m']

Figuur 11Luchttemperatuurop0.9meterhoogte (A) in3afdelingenendebuitentemperatuurenglobale straling (B)
van 26januari17:00tot28januari 17:00
Dit is het gevolg van decorrectie van demeetboxwaarop het klimaat geregeldwordt van afdeling 19. Bij
controle van de meetboxen is namelijk gebleken dat de meetbox waarop het klimaat geregeld wordt in
afdeling 19een afwijking van 0.4 °C heeft (geeft te hogetemperatuur). Allewaarnemingen van deze
meetbox zijn met0.4 °Cverlaagd.Zonder dezecorrectie lagende lijnenvrijwelopelkaar, hetgeen te
verwachten is,omdat inalle afdelingen eengelijk klimaat is ingesteld. Het achterblijven van de
temperatuur op 0.9 m inafdeling 19inhet begin van detweede avond, ismede hetgevolgvan de hoge
buisligging van het bovennet. Dieavondzijn detemperaturen van de beide netten inafdelingen 19en 21
gelijk. Doordat het scherm gesloten is,iser minder opmenging van de lucht. Het kost bijde hoge
buisligging van afdeling 19 meer tijd om dewarmte bijde meetbox te krijgen. Deeerste avond iser vrijwel
geen verschil tussen deze afdelingen omdat inafdeling 19de buistemperaturenhoger (gemiddeld 4°C)
zijndan inafdeling21.
Deondernetten van de afdelingen 19en21wordenvrijwel gelijk gestookt en liggen ook op vergelijkbare
hoogte inhet gewas. Op 0.15 mhoogte (Figuur 10 B) isdan ook weinig verschil tussen deze twee
afdelingen.Afdeling 20,waar het ondernet primair gestookt wordt tot 60°Cendit net op 10cm hoogte
ligt, isdan ook hetwarmst onder inhet gewas. Degemiddelde drogeboltemperatuurvan de afdelingen 19
en 21 op 15cm hoogte over deze twee dagenverschilt meer dan 2.5 °C met afdeling 20. Dit heeft
uiteraard ook gevolgen voor de RV opdeze hoogte, diedan ook 7% lager isdan inde afdelingen 19en
21. Het absolute vochtgehalte isop 15cm inafdeling 20juist het hoogst, gemiddeld 11g/m ,in de
afdelingen 19en 21 isdit gemiddeld 10g/m3. Doordat deverwarmingsbuizen inafdeling 20zo laag
liggen endit lageverwarmingsnet primair wordt gestookt, isde bodemtemperatuur indeze afdeling wat
hoger, waardoor meer water uitde bodem verdampt.
Bijeen vergelijking van het energieverbruik tussen de 3afdelingen op dezetwee dagen, blijkt dat afdeling
19(traditionele buisligging) de grootste warmtebehoefte heeft. Wordt het energiegebruik inafdeling 19op
100gesteld danverbruiken afdeling 20 en21 respectievelijk 86 en89%. Het omlaag brengenvan de
verwarmingsbuizen heeft zoals verwacht een positief effect op het energieverbruik.
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Metingen tijdens warme dagen

Figuur 12en Figuur 13zijn vergelijkbaar met Figuur 10en Figuur 11maar nuvoor een periode met twee
wat warmere dagen (1 maart 17:00t/m 3maart 17:00),waarop minder gestookt wordt.. Detrend in
Figuur 12Ben Figuur 13A isvergelijkbaar met die in Figuur 10Ben Figuur 11A. Indetweede nacht is
om 4 uur inde morgenwatergegeven. Dit isgoed zichtbaar inFiguur 13A, op dat moment daalt in alle
afdelingen de ruimtetemperatuur met ongeveer 0.5 °C.
luchttemperatuur [°C]

luchttemperatuur f C ]

B

26 .

schermgesleten
" Y geopend

j~

17
üjd[uren]

X

Figuur 12Luchttemperatuurop2.2meterhoogte (A) enop0.15meterhoogte (B) in3afdelingen
van1 maart 17:00tot3maart 17:00
Inde hoog geplaatste meetbox (Figuur 12A) istussen deafdelingen vrijwelgeenverschil. De
gemiddeldetemperatuur verschilt slechts 0.1 °C.De hoogtevandemeetbox waarop het klimaat geregeld
wordt, isop 3maartverhoogd naar 1.1 meter, inverband met degroeivan hetgewas.
Deverschillen intemperatuur inde lage meetbox (Figuur 12 B)zijn vergelijkbaar met deonder koude
omstandigheden gemeten verschillen (Figuur 10B)enzijndusblijkbaar minder afhankelijk van het
buitenklimaat (Figuur 13B).Ook nu isafdeling 20gemiddeld bijna 3°Cwarmer danafdeling 19en21 op
15cm hoogte. Doordat inafdeling 20 het ondernet primair gestookt isendit 10cm boven de bodem
hangt, zal de bodem van afdeling 20 ook warmer zijn danvan afdeling 19en 21. Hierdoor zal de bodem
inbepaalde perioden als warmtebronfungeren.
luchttemperatuur [°C]

buitentemperatuur [°C]

Q

globalestraling[vu/ml

Figuur 13Luchttemperatuurop1.1 meterhoogtein3afdelingen (A) en debuitentemperatuurenglobale
straling(B) van1 maart 17:00tot3maart 17:00
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Na dewatergift loopt detemperatuur inde onderste meetboxenvan afdeling 19en 21 duidelijk op als
gevolg van de instelling vaneen hogere minimumbuistemperatuurvan het ondernet direct na watergift.
Deze instelling wordt gebruikt om het drogen van hetgewas te bevorderen.
Inverticale richting zijn inafdeling 20 detemperatuurverschillen kleiner dan inde afdelingen 19en 21. In
afdelingen 19en21 kunnendeze oplopentot 3.5 à4 °C inhetgewas,terwijl dit inafdeling 20 ongeveer
1.5 à2 °C is.Boven het gewas zijn ervrijwelgeen verticale temperatuurverschillen.
Door de hogeretemperatuur onder in hetgewas isdeRV ook nuweer het laagst inafdeling 20,
gemiddeld 83%.Indeandere afdelingen isde RVgemiddeld 9 1 % over deze periode.Voor de bepaling
van deze RV-gemiddelden is de periode van 1maart 17:00tot aan dewatergift genomen.
Het absolute vochtgehalte isonder inhetgewas inafdeling 20juist weer hoger, gemiddeld 12g/m3, ten
opzichte van gemiddeld 11g/m3indeafdelingen 19en 21.

4.2.3

Planttemperaturen

Inafdeling 20 iseen uitgebreid meetnet geïnstalleerd voor extrawaarnemingen aan plant- en
luchttemperaturen. InFiguur 14Aen Bis hetverloop van de dauwpunt-, de drogebol-en de
planttemperatuur weergegeven voor twee niveaus (onder en boven) in het gewas van afdeling 20voor de
periodevan26t/m 28januari. Detwee niveausworden bepaald door de hoogtevande meetboxen. Voor
eengoede vergelijking van plant- en dauwpunttemperatuur isdedichtstbijzijnde meetbox genomen. De
lage meetbox is altijd op een hoogte van 0.15 meter blijven hangen, maar de middelste meetbox (waarop
het klimaat isgeregeld) ismetde kopvan hetgewas meegegroeid. Deze meetbox heeft eindjanuari op
een hoogte van 0.9 metergehangen (tabel2).
De planttemperaturen zijn op diverse hoogten gemeten.Vervolgens zijn er 6 hoogteklassen (bladlagen)
gemaakt (<15- 30- 45- 60- 75<). ledere meting isaaneen bepaalde hoogteklassetoegekend,
waarna voor iedere hoogteklasse eengemiddelde bladtemperatuur is berekend. De bladlagen met een
hoogte nabij een meetbox zijn samen met de meetwaarden van die box inéén figuur getekend. Het
gewas hadeindjanuari een hoogtevanongeveer 75centimeter zodat er maar 5klassen zijngevormd.
De bovenste 5centimeter van hetgewas heeft geen blad maar alleen knoppen en scheuten waarvan de
temperatuur niet gemeten is.
temperatuur [°C]

temperatuur [°C]

A
planttemp. 0.36m
A

B

/ drogebol 0,9 m

planttemp. 0,55 m

planttemp. 0.24m
20 .

20

f/\

1 drogebol 0,15m H

/planttemp.0,06m\

/ ^

If/Y^j^W^

18

16

. dauwpunt 0,15 m

14

/

12

•

/ \N^^ ^
\/

V

10

tijd [uren]

tijd [uren]

Figuur 14Drogebol-, dauwpunt-enplanttemperaturen onderinhetgewas(A)enboven inhetgewas(B) in
afdeling20van1 maart 17:00tot3maart 17:00
In Figuur 14Azijn de bladtemperaturenvandeonderste 3 bladlagen in het gewas met dedrogebol- en
dauwpunttemperatuur op 15cm hoogte weergegeven. De onderste bladlaag (op ca.6cm) is duidelijk
kouder dan de drogeboltemperatuur. De bladlagen opeen hoogte van 24 en 36 cmverschillen nauwelijks
intemperatuur. Inde nachtzijn erduidelijketemperatuurverschillen tussen de blad- ende
luchttemperatuur, maar overdag zijn deze verschillen zeer gering. In Figuur 14 Bzijn de
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bladtemperaturen van de bovenste twee bladlagen inhet gewas met dedrogebol- en
dauwpunttemperatuur op 90 cm hoogteweergegeven.
Degemiddelden over deze periode zijn weergegeven intabel11.
tabel11Gemiddeldeblad-dauwpunt-endrogeboltemperaturenenhet absolutevochtgehalteinhetgewasvoor
deperiode26januari 17:00tot28januari17:00
drogebolabsoluutvochtgehalte
dauwpuntbladtemperatuur
[°C]
[gram/kg]
temperatuur
[°C]
temperatuur[°C]
hoogte[m]
gemeten gebruikt
gemeten gebruikt '
gemeten gebruikt
gemeten
19,3
11,3
15,8
18,4
0,06
19,3
11,3
15,8
0,15
19,3
11,3
15,8
19,6
0,24
19,3
11,3
15,8
19,6
0,36
19,7
13,8
9,9
19,4
0,55
19,7
13,8
9,9
18,8
0,64
19,7
9,9
13,8
0,90
" Degegevensonderdekolom"gebruikt"zijngebruiktvoordebepalingvanheteventueelnatslaanvanhetgewas
envoordeberekeningvandeverdamping(inhetmodel)
Bijeentoenemende hoogte inhetgewas daalt de planttemperatuur Inde nacht iser een duidelijk
temperatuurverschil tussen deverschillende bladlagen Overdag isdat niet of inveel mindere matehet
qeval Inde nacht als het scherm gesloten is,zal de luchtcirculatiemdeafdelingen veel geringer zijndan
overdag Overdag iserdus ook meer opmengingvan de lucht,waardoor er kle.nere
S S S E ï ï ï ï Ï Ï ^ ^
houder is,is hetgevolg,van de buisligging. Inafde.ing 20 ligt het
primaire verwarmingsysteem op 10cm hoogte enwordtto 60 °Cgestookt.Vrijwel allewarmte komt
hierdoor onder in het gewas omdat bijgesloten scherm het bovennet (ruim 50cm bovende kopvan het
gewas) niet bijkomt. Dekopvan het gewas heeft echter wel stral.ngsverliezen naar het scherm dat mde
nacht aande onderkant eentemperatuur van 18à 18.5 °Cheeft De>gewas^ P ^ r j « « r t ^ g y n
enkel moment inde buurt vandedauwpunttemperatuur. Op deze dagen zal hetgewas dan ook niet
nstslssn
In Figuur 15is het verloop van de dauwpunt-, de drogebol-ende planttemperatuurweergegevenvoor
twee niveaus in het gewas van afdeling 20 indewarmere penodevan 1tot 3maart (zieook Figuur 12
Figuur 13).

en

temperatuur[°C]
temperatuurf°C]
planttemp.0,67 m
planttemp.0.24 m

watergift
09

"M

U

?

i

09

17

01

09

tijd[uren]

tijd[uren]

Figuur 15Drogeboi-, dauwpunt- enplanttemoeraturen onderinhetgewas(A) enboveninbetgewas (B)
9
inafdeling20van 26januari17:00tot28januan 17.00
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weergegeven voor de periode van 1 maart

17 00 tot 3 ma9art 03:00. Dit is net voor het moment van water geven.
tabe. 12 Gemiddelde blad- dauwpunt- endrogeboKemperaturenen het absolute vochtgeha,te in hetgewas voor de
periode van 1maart 17:00tot 3maart 03:00
hoogte [m]

dauwpunttemperatuur [°C]
qemeten
gebruikt

bladtemperatuur [°C]
gemeten

0,06
0,15
0,24
0,36
0,55
0,64
0,79
0,90

-

19,6

VHT^
17,2

17,2
17,2
15,9
15,9
15,9

20,1
20,1
20,0
19,5
19,6

drogeboltemperatuur [°C]
gemeten
gebruikt1>
20,3
20,3
20,3
20,3
20,0
20,0
20,0
20,0

absoluut vochtgehalte
[gram/kg]
gemeten
gebruikt
12,3
12,3

12,3
12,3
11,3
11,3
11,3
11,3

«i m M , o o n mpt die in Fiauur 14 A en B. Omdat het in deze
De trend in Figuur 15 A en B ^
^
^
^
^
^
%
^
11 B met Figuur 13 B) wordt er
periode duidelijk warmer .s geweest dan ^ n d j a n u a n ^ g ^
y
^
^
D e ^
minder gestookt. De ^
^
^
^
^
^
d
^
en planttemperaturen te zien, maar een
omstreeks 4 uur (watergift) .s ^ ^ ^ S ^ a ^ a vele uren nodig om de
enorme stijging van de * ^ Ä f ê ^ ' p e r a S u r te krijgen, zodat het gewas de mogelijkheid krijgt
dauwpunttemperatuur weer o n d * ^ ™ * Ï Ï £ n i n F i g u u r 14). m de afdelingen 19 en 21 zal deze
om weer op te drogen (z'e aangegeven gebeden in g
' n i j s v e r w a r m i n g daar begrensd is op 38 °C
ongunstige situatie langer duren dan in afdeling zu, on.ua
in plaats van 60 °C.
, Q r,i^ht neaeven van de gerealiseerde temperaturen in de drie
a
In tabel 13 en tabel 14 .s eer. overzicht i sgeve
k | i m a a t j n s t e l l i n g e n v o o r d e v e r schillende afdelingen
afdelingenvan respectievelijk de starnase w
regelprioriteit van de verwarmingsnetten en de
gelijk zijn geweest en de £ * " ^ S f g S tussen de'drie afdelingen,
maximum buistemperaturen onderscheia is gen

tabel 13 Gerealiseerdetemperaturen inde startfase

21
hoogte meetbox
[m]
laag 0,15
regel 0,3-0,75
hoog 2,25

drogeboltemp.

[°C1
18,0
19,4
19,5

RV
_[%]_
88,6
73,5
72,3

drogeboltemp.

19,3
19,7
20,4

83,6
72,5
71,6

drogeboltemp. RV
[°C1
J%]_
85,8
18,7
75,3
19,7
73,8
20,2

tabel 14Gerealiseerde temperaturen inde proeffase
afdeling
hoogte meetbox
[m]
laag 0,15
regel 0,75-1,2
hoog 2,25

19

21
drogeboltemp.

r°ci

RV
[%1
91,0
76,5
74,9
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Zoals uittabel 14blijkt zijn ergroteverschillen tussen de afdelingen. Hierbij isdeafwijking van afdeling
20 het duidelijkst. Met name onder in hetgewas isook opde langeretermijnde luchttemperatuurb.jna
3°Choqer dan inde andere 2 afdelingen. De RV onder inde kas isinafdeling 20duidelijk lager. De
meetboxenwaarop het klimaat geregeld is (0.75tot 1.2 m)geven een gelijketemperatuur aan omdat de
setpoint temperatuurinstellingenvan de afdelingen gelijk is geweest.
Aan de handvan de buis-en kasluchttemperatureniseen energieverbru.ksvergel.jk.ngvoor de drie
afdelingen gemaakt. Daarvoor iseerst eenvergelijking van alle meetboxengemaaktDaaru.t is gebleken
dat de meetboxwaarop het klimaat inafdeling 19isgeregeld 0,4 °Cte hoog aangeeft. Hiervoor «s dan
ook gecorrigeerd.
4.2.4

Modelresultaten

Indeverzamelde gegevens vanfase 5 is met behulp vanzoekopdrachtengezocht naar vergelijkbare
,n h e t
situaties inhet klimaat, omdaarmee het modeltekunnen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
gewas berekent. Devoorwaarden waarop geselecteerd is,z.jnbltabel 15weergegeven.

tabel 15Voorwaardenwaaropgegevensvoormodelvalidatiezijngeselecteerd.
voorwaarde

omschrijving

globalestraling <3W/m

Hetmoetdonkerzijn(nacht)

scherm=100
lampen= 0
ondernettemperatuur(eigenmeting)>45 CQ
&ondernettemperatuur (eigenmeting) <50°C
&bovennettemperatuur(eigenmeting)<25°C
indeteselecterenmeetperiodemagdeafdelingstemperatuur niet
meerdan0,4°Cvariërenineenperiodevan2uur.

Hetschermmoetgeslotenzijn
Assimilatielampenmoetenuitzijn
Ermoetgestooktwordenviahetondernet
Deafdelingstemperatuurmoetstabielzijn

Indiendezevoorwaarden worden toegepast opdeverzamelde datasets vande periode25januari 1998
o?5maart 1998 k u n n e n 13stukken geselecteerd worden.Van .edereselecte isvan alle relevante
wLrnemingen het gemidde.de bepaald. Deze^ ^ ^ J ^ ^ t Z ^ dTarafische
r e m X t u ' e n om de opbouw van de hiernavolgendefiguren uitte leggen.
hoogte[om]

1
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figuur 16 basisfiguur vandeplant-enluchttemperatuur figuren
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In Figuur 16 is een dwarsdoorsnede van een deelvan een kap metdaarin eengewasbed weergegeven.
De breedte inde kap loopt van 0tot 160cm,waarbij 0cm recht onder de nok en 160cm rechtonder de
goot ligt De hoogte isvan - 5 cm (bodem) tot +105cm aangegeven omdat dit deel het meest .nteressant
is

De luchttemperatuur is opde plaatsvan de blauwe stippen gemeten. Indevolgende plots zal op de
plaatsvande rode stippende planttemperatuur gemetenzijn Dewaarnemingenv,n de
planttemperaturenzijn niet homogeen over hetgewas verdeeld omdat ditmoeilijk te realiseren is (er is

45 60 60 75 en <75)waardoor eengemiddelde waarnemingshoogte binnen .edere modellaag ontstaat.
Het ondernet van deverwarming (028 mm) ligt opeenvaste hoogte van 15cm.
m Fiauur 17A iseen beeld qeqeven van de meetwaarden van 22februari 19:14tot 22februari 22:04. Het
S
M
?
S
S
^
K
van gelijketemperatuur) van de planttemperaturen. De
5 ™ k a
inde bijgevoegde kleurenbalk worden opgezocht. Erzijnook nog contourlijnen Inde plot
v i e w e r ^ S é z e h j n e n vormen de isothermen vande kaslucht. Demdezecontourl.jnenopgenomen
qetaS ? feSriWeergegeven) geven hettemperatuurniveau aan. Dezegetallen horen dus n.et b.jde
S S 5 3 S r r S S K K S

S

S

S

Ä

^ze,d 9 e 9 hoogte liggen, (dewaarnemingen op

een breedte van 0 en 160< ^ ^ J ^ T S S S m m m « m van 2maart 1998 0:14 tot 2 maart
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Figuur 17Plant-en

iucnttemoeratuurvaarnemingen van 22februari(A) en 2maart(B)1998
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Van de in Figuur 17Aweergegeven meetperiodezijn intabel 16de belangrijkste randgegevens
weergegeven. Intabel 17zijn de randgegevens van de in Figuur 17opgenomen contourplots
weergegeven.
tabel 16Randgegevensvanwaarnemingenvan22februari1998
gemiddelde
6,3UC
20,1°C
79,5 %
20,4°C
84,2 %
20,1°C
17,0°C
46,7°C
19,0°C
9, 25,36,56,67, 78cm

variabele
buitentemperatuur
kasluchttemperatuur regel meetbox
RV regel meetbox
kasluchttemperatuur lage meetbox
RV lage meetbox
bodemtemperatuur
schermtemperatuur
buistemperatuur ondernet
buistemperatuur bovennet
hoogten planttemperatuur waarnemingen

opmerking
hoogte 1,15 m
hoogte 0,15 m

2maart 1998

tabel 17 Randgegevens van waarnemingen van

gemiddelde
5.3ÜC
20.0°C
73.9 %
20.3°C
79.3 %
19.9°C
16.1°C
47.8°C
19.3°C
11,24,37,56,67, 79cm

variabele
buitentemperatuur
kasluchttemperatuur regel meetbox
RV regel meetbox
kasluchttemperatuur lage meetbox
RV lage meetbox
bodemtemperatuur
schermtemperatuur
buistemperatuur ondernet
buistemperatuur bovennet
hoogten planttemperatuur waarnemingen

opmerking
hoogte 1.15m
hoogte 0.15 m

Degegevens behorende bij Figuur 17zijn inhet gewaslagenmodel ingevoerd,waarna aan de hand van
de LAI-verdeling per gewaslaag, buis-,lucht-, bodem-en schermtemperaturen degewastemperaturen
zijn berekend. Degemeten bladtemperaturen (individuele metingen), aangegeven met een stip in Figuur
18A en Bgeven eengrote spreiding aan. Inhet midden van hetgewas op een hoogte van 0,4 a 0,5
meter lijkt de spreiding wat kleiner tezijn. Dit kanomdat het blad indeze lagen alleen ander bladziet en
geen randvlakken als de bodem en het scherm of kasdek zoals de bladeren uit respectievelijk de bodemen koplaag van het gewaswel hebben. In Figuur 18A isde berekende gewastemperatuur van 22februari
afgebeeld.
Temperatuur
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Figuur 18berekende bladtemperatuurop22februari(A) envan 2maart (B)
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Intabel 18zijn de resultaten enverschillen tussen de berekende engemeten waarden opgenomen.
tabel 18Gemetenenberekendetemperaturenvan22februari
laagnr.
Tlucht gemeten
Tblad berekend
Tblad gemeten
Tblad gemeten - berekend

1
20,1
20,2
20,3
-0,08

2
20,4
20,2
20,2
0,06

3
20,4
20,1
20,2
-0,12

4
20,2
19,8
20,1
-0,37

5
20,2
19,6
20,0
-0,43

6
19,7
' 19,3
19,6
-0,28

In Figuur 18 Bzijn de berekende bladtemperatuur van 2 maartweergegeven.
Intabel 19zijnde resultaten enverschillen tussen de berekende engemetenwaarden opgenomenvan 2
maart.
tabel 19Gemetenenberekendetemperaturenvan2maart
laagnr.
Tlucht gemeten
Tblad berekend
Tblad gemeten
Tblad gemeten- berekend

1
20,2
20,2
20,2
0,02

2
20,4
20,2
20,1
0,11

3
20,4
20,0
20,0
0,02

4
20,3
19,7
20,0
-0,33

5
20,3
19,5
20,0
-0,49

6
19,7
19,1
19,8
-0,72

Uit Figuur 18A en Bentabel 18entabel 19isopte maken datde berekende bladtemperaturenin de
onderste helft van hetgewas (lagen 1t/m 3)goed overeenkomen met degemeten bladtemperaturen. De
bovenste gewaslagen geven een redelijke (Figuur 18A) tot matige (Figuur 18B)voorspelling van de
bladtemperatuur. De reden vande afwijking tussen devoorspelling ende meting inde kopvan het gewas
is niet helemaal duidelijk. Een mogelijke reden isdat de bovenste gewaslagen eente sterke koppeling
hebben met het koudere scherm.
Deschermtemperatuur isgemeten,maar kanook met behulpvan omgevingstemperaturen zoals
luchttemperatuur bovenen onder het scherm berekend worden. Deberekende schermtemperatuur wijkt
niet noemenswaardig afvandegemeten schermtemperatuur.
De invloedvande gewasverdamping op detemperatuur isook gecontroleerd, maar dezeis slechts
beperkt en ligt indeordegrotevan0.2tot 0.4°C.
Deberekende bladtemperatuur zou sterker aande luchttemperatuur gekoppeld kunnenworden door de
alfa (convectie) van het bladteverhogen. De inhet modeltoegepaste alfawaarden zijn met behulp van
formules (Stanghelini, 1987) berekend envariëren tussen de4 en 11W/m2,waarbij de luchtsnelheid is
aangenomen op 5cm/s voor luchtlagen onder deverwarmingsbuizen en op25 cm/svoor luchtlagen
boven deverwarmingsbuizen. Intabel20 iseenoverzicht gegeven van eenaantal door het model
berekende parameters.
tabel20Doorhetmodelberekendeparametersvoordebladtemperatuurberekeningvan2maart
bladlaagnr.
2

alfa convectie [W/m ]
luchtsnelheid [m/s]
LAIH
verdamping [gr/m2.h]

1
4,3
0,05
0,33
1,83

2
8,6
0,25
0,43
2,51

3
7,4
0,25
0,60
3,40

4
7,0
0,25
1,07
5,75

5
8,6
0,25
0,73
4,05

6
10,5
0,25
0,20
1,06

Om eenvergelijking te kunnen maken voorverschillende datasets tussen de berekende bladtemperatuur
en degemeten bladtemperatuur kande somvan de kwadraten van de afwijking worden genomen. In
tabel 21 iseen overzicht gegeven van alle bijdezoekopdracht gevonden stukken dataset metde daarbij
behorende modelresultaten inde vorm vande som van de kwadraten van deafwijking.Voor eenjuiste
vergelijking isook het aantalgewaslagen indetabelopgenomen. Degrijsgekleurde ID-nummerszijn in
Figuur 17Aen Figuur 18A respectievelijk Figuur 17Ben Figuur 18Buitgewerkt.
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tabel21Resultatenvan13geselecteerdecases
ID_nummer
98012601
98020201
98020901
98021601
98021602
98021603
98021604
98022301
98022302
98022303
98022304
98030201
98030202

van
98012919:46
98020521:50
98021120:19
98021819:14
98021820:54
98021900:09
98022219:14
98022619:29
98022705:24
98022722:59
98030200:14
98030219:29
98030300:59

tot
98013006:25
98020604:00
98021205:14
98021823:39
98021823:44
98022104:14
98022222:04
98022701:39
98022804:59
98022805:59
98030206:04
98030304:04
98030422:04

ngewaslaag
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

afwijking
0,63
0,78
1,35
1,00
1,06
0,90
0,43
0,75
1,10
1,19
0,88
1,05
1,16

Uittabel 21 wordtduidelijkdatdevoorspellingenvandebladtemperatuurmethetbladlagenmodelinhet
algemeenca. 1°Czullenafwijkenvandewerkelijkoptredendebladtemperaturen.
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4.3 Toetsing aanbevelingen te Horst (fase 6)
Eenvergelijkingmeteersteteeltjaar inHorst(fase5)leverteenpaaropmerkelijkeverschillenopten
aanzienvansetpointinstellingen(tabel4paragraaf 3.2entabel7paragraaf 3.3)endedaarmee
gerealiseerdeteelttemperaturen.Intabel22iseenoverzichtgegevenvandegerealiseerde
teelttemperaturenenRV'sgedurendedegeheleteelt.Degemiddeldeteelttemperatuur(inde
regelmeetbox)is0,9°Clageruitgevallendaninfase5.Ditismetnamehetgevolgvanhetzomin
mogelijkgebruikenvandeassimilatiebelichting.Hierdoormoetervooreengoedegewasontwikkelingin
dezedonkereperiodevanhetjaar rustigerwordengestooktomeenmeervegetatievegroeitecreëren.
tabel22Gerealiseerdetemperaturentijdensdeteelt
afdeling
hoogte meetbox
[m]
bodem-0,15
laag 0,15
regel0,3-0,75
hoog 2,25

19
drogebottemp.

PC]

RV
[%]

17,6
17,6
18,0
18,2

87,6
75,5
76,9

20
drogeboltemp.

PC]

RV
[%]

16,9
17,3
18,1
18,6

85,0
73,0
73,2

21
drogeboltemp.

PC]
17,2
18,1
18,2
18,1

RV
[%]
82,3
75,8
78,9

Opvallendzijndeverschilleninbodemtemperatuur,waarvoorgeenduidelijkeverklaringis.Metnamein
afdeling19isdebodemtemperatuur opvallendhooginvergelijkmetafdeling20en21. Deverschillenzijn
tijdensdeteeltvrijwelconstantgeweest.Voordedezeteeltrondeisdegrondgestoomd.Tijdensdeteelt
isdebodemtemperatuur danookvrijwelcontinuegedaaldtoteinddecember,waarnade
bodemtemperatuurzichgestabiliseerdheeft.Debodemtemperatuurwordtduidelijk beïnvloeddoorde
weersomstandigheden (buitentemperatuur).Gedurendeeenvorstperiodeisdebodemtemperatuurin
afdeling 19en20ongeveer0,5°Cgedaald.Inafdeling21waardeverwarmingsbuizen10cmbovende
grondliggen,blijftdezedalingbeperkttotenkeletienden.Debodemtemperatuur inafdeling21isdoorde
buisliggingwelconstanterdaninafdeling 19en 20.
Devochtgehaltenlateneenvergelijkbaar patroonzienalsinfase(5),zietabel 13entabel 14inparagraaf
4.2.3
Deverschilleninluchttemperatuur enRVtussendelage-enhoge-meetboxzijntijdensdezeteeltkleiner
geweestdaninfase5,watonderanderehetgevolgkanzijnvandelagereteelttemperatuur waardoorer
rustigergestooktis.
DoordelagereplantdichtheidisdeLAIooklager(vergelijk Figuur27Auitparagraaf6.2metFiguur33A
uitparagraaf6.3),waardooreenopenerstructuur inhetgewasontstaat metalsgevolgdatde
luchtcirculatieinhetgewasbeteris.Hierdoorzullenkleineretemperaturenenvochtverschillenontstaan.
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5 Energie
5.1 Oriënterende proef Naaldwijk (fase 4)
Indeperiodena18februaritoteindeteeltisdehijsverwarmingalsprimairverwarmingsnetgebruikt,met
eenmaximalebuistemperatuurvan60°C.Omdatvanuitdeliteratuurbekendisdateenhogebuisligging
extraenergiekost,isaandehandvandegemetenbuis-enluchttemperaturenmetbehulpvan
vuistregelshetbijbehorendeenergiegebruik berekend.Omdatdewaarnemingensteedsindezelfde
afdelingzijnuitgevoerd,isdevergelijkingvanhetenergieverbruik berekendmetgecorrigeerdewaarden
voordebuitentemperatuur.Voordeberekeningzijneenpaarnachtenmethijsverwarmingbegrensdop
45°Cgenomeneneenpaarnachtenmetdehijsverwarmingbegrensdop60°C.Doordehijsverwarming
alsprimairnettegebruikenendetemperatuurbegrenzingteverhogenwerdervoordegeselecteerde
nachten8a10%minderenergiegebruikt.

5.2 Onderzoek buisligging te Horst(fase 5)
BijdeberekeningvanhetenergiegebruiktijdenshetonderzoekteHorstaandeeffectenvande
buisliggingzijnalleendegegevensgebruiktvandemomentenwaaropbijalledriedeafdelingen
gelijktijdigmeetgegevensbeschikbaarzijn.Iserbijvoorbeeldineenafdelingeenmetinguitgevallen,dan
zijndemetingenvandeanderetweeafdelingenooknietmeegenomenindeberekening.Hetisook
voorgekomendatkleppenvandemenggroepnietgoedzijnafgeslotengeweest opmomentenzonder
warmtevraag.Doorgeringelekzaldaneendeelvandetransportbuisachterdeklepwarmkunnen
worden.Aangeziendebuistemperatuurvoelershierdoorbeïnvloedkunnenzijn,ishiermeerekening
gehoudendoordegegevensvandedoordeklimaatcomputerberekendebuistemperaturentegebruiken
omtebepalenoferwelofgeenwarmtevraagindeafdelingenis.Deklimaatcomputer berekentop
momentenzonderwarmtevraageengewenstebuistemperatuurvan0°C.
Hetweekeindevan19januariisnietmeegenomenbijdeberekeningen,omdatinafdeling20,in
tegenstellingtotindeafdelingen 19en21, hetschermnietgeslotenisgeweest.
Bijdeberekeningvandeenergieverbruikeniseencorrectievoordegevelverliezenuitgevoerdomdat
afdeling 19aanéénzijdegrenstaaneencorridor,diewelvorstvrijwordtgehouden,maarnietophet
temperatuurniveauligtvandeafdelingenzelf.Degevelszijnindenacht,enzelfseendeelvandedag
geschermd,ombeïnvloedingvandeassimilatiebelichting opandereproeventevoorkomen.
Alsdecorridorevenwarmzouzijnalsdeafdelingen,zouergeenwarmteverlies naardecorridorzijn.
Evenzogeldtdatbijeencorridortemperatuurgelijkaandebuitentemperatuur dewarmteverliezenvande
afdelingevenredigzoutoenemenmetdecorridorgeveloppervlaktenopzichtevanhettotale
buitenoppervlak (achtergevelendek).Degemiddeldecorridortemperatuur tijdensdeteeltisberekendop
11 °C,degemiddeldbuitentemperatuur was4,9°Cendegemiddeldeafdelingstemperatuurwas 19,8°C.
InFiguur 19isdesituatievandeafdelingen,metoppervlaktengeschetst.
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kastemperatuurafdeling22(amaryllis)vrijwelgelijkaanafdeling21

11

Figuur19overzichtenergieverliezen van deafdelingen

Vanuitafdeling20,zijnerverliezennaardebuitengevel,hetkasdekendemiddencorridor. Erisgeen
warmteverliesnaardeafdelingen 19en21omdatdezeopgelijketemperatuur gestooktworden.De
verliezendooreengevelwordenbepaalddoorhettemperatuurverschiltussendeafdelingende
aangrenzenderuimte/randen(buitengevel,kasdek,corridor)endek-factor1 Hettemperatuurverschil
kas-buitenis14.9°Cenkas-corridoris8.8°C.Dek-factorisonderandereafhankelijkvande
luchtstromingenlangsdegevel.Aandebuitengevelisdusmeerwarmteverlies,doordat diegevelaan
windenregenblootstaat. Hetkleinereverliesvandeafdelingnaarcorridortenopzichtevanafdelingnaar
buitenwordtop5%geschat.Alshettotaleenergieverliesvanafdeling20op100%wordtgesteld,danis
deverdelingvandezeverliezenoverkasdek,buitengevelencorridor respectievelijk 82, 11.5en6.5%.
Voorafdeling 19ishetgebruikgecorrigeerdvoordeverliezennaardezijcorridor(Verveer,J.B.,1995).
Dezezijcorridorleverteenmeerverbruikopvan 11%tenopzichtevanafdeling20enafdeling 21.
Degecorrigeerdeenergiegebruiken zijnintabel23weergegeven,waarbijhetgebruikvanafdeling19op
100isgesteld.
tabel23Energieverbruikfase5
afdeling
proeffase
totaalproef

19
100,0
100,0

20
89,0
92,7

21
89,0
90,5

Uittabel23blijktdathetenergieverbruikvanafdeling21hetlaagstis.Eenmogelijkeverklaringvoorhet
verschilinenergieverbruiktussenafdeling20en21isdatinafdeling21zowelhetboven-alsondernetin
debuurtvandemeetboxhangeneninafdeling20alleenhetbovennet.Meteendeelvandeenergievan
hetwarmeondernetinafdeling20isdegrondextraopgewarmd.

1

Voorberekening,ziebijlage1
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5.3 Toetsing aanbevelingen te Horst (fase 6)
Hetenergieverbruik indezefaseisopchronologischewijzeberekendalsinparagraaf5.2,metals
belangrijksteverschillendatergedurendedegeheleteelthetzijgevelschermmetdecorridornaast
afdeling 19,zieookFiguur 19inparagraaf5.2,geslotenisgeweestomenergieverliezentebeperken.
Daarnaast isgeprobeerdomdezecorridor beteroptemperatuurtehouden.Doordebeperkte
verwarmingscapaciteit eneenanderschermtype(zonneschermintegenstellingtothetverduisterings/
energiedoek indeafdelingen)vandezecorridorisdegemiddeldecorridortemperatuur 1,5°Clager
uitgevallendanafdeling 19.Decorridorvoordeafdelingen 19,20en21vrijwelvergelijkbaar metde
afdelingstemperaturen,waarbijdenachttemperatuurwatlagerisdanafdelingstemperatuurende
dagtemperatuurwathogerligt.
Intabel24zijndegecorrigeerdeenergieverbruikenweergegeven,waarbijafdeling 19alsreferentieop
100isgesteld.
tabel24Energieverbruikfase6
afdeling
relatiefenergieverbruik

19
100,0

20
97,3

21
96,4

Deverschilleninenergieverbruikzijnindezefase6kleinerdaninfase5.Hiervoor isgeeneenduidige
verklaringtegeven.Mogelijkeoorzakenhiervanzijn:
• deietsmilderewinter 1998- 1999dandewintervan1997- 1998
• lagereteelttemperatuurwaardoor mindergestookthoefttewordenendaarmeeenergiebesparings
effctenverminderdworden
• lagereLAIvanhetgewasendaardooreenopenerstructuurinhetgewaszodatermindergrote
verticaletemperatuurverschillenzijnontstaan,diedanookmiddelshetstokenvanonderuit(afdeling
21)ooknietopgelosthoeftteworden.
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6 Gewas
6.1 Oriënterende proef Naaldwijk (fase 4)
De waarnemingenaanhetgewaszijngedaan,nadatdehijsverwarming inzijnhoogstestandvan43,5
cmwasgeplaatst.Ditistijdensderestvandeteeltzogehandhaafd.Ditwasvanaf 17januari,waarna
eindjanuarigestartismetdebladmetingen.Ominzichtindeplantopbouwtekrijgenzijnerteroriëntatie3
LAIbepalingengedaan.HierbijisdetotaleLAIbepaald,deverdelingvanhetbladoppervlak perbladlaag
van15cmendespreidingtussendeplanten.Deplantdichtheidwas35plantenperm2. De
waarnemingenzijngedaanbijWhiteReagan.
LAI\nf blad/m2Kasopp]
1.2 -,

t—

—
0.2

n,

0
0-1E

15-3 0

2 0-4 5

4 5-6
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e

0-7 5
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bladla ag(cmg

Figuur20LAIverdelingperbladlaagsectievan 15cmop28februari1997
LAI[m2blad/m2Kasopp]

0-15

15-30 30-45 45-60 60-75

>75
bladlaag[cm]

Figuur21 DeLAIverdelingperbladlaagsectievan 15cmvan 11afzonderlijkeplantenop28februari1997
Op30januariwasdegemiddeldeLAI2,78m2perm2kasoppervlak. Deplantenhaddenopdatmoment
eengemiddeldelengtevan72cm.Demetingenzijngedaanbij20planten.Hierbijwerdeenvariatie
coëfficiënt inbladoppervlak gevondenvan14%.Eenmaandlater,op28februari,werdereen
gemiddeldeLAIvan3,4gemeten.Deplantenzijnhierbijinbladsectiesvan15cmopgedeeld.InFiguur
20isteziendatdedichtstebladlaagzichbevindtindesectie45-60cm.IndezesectiewerdeenLAIvan
1,0gemeten.Dehijsverwarming hingopdatmomentop43,5cm.Vanhetoverigebladbevondzich 48%
onderdezelaag.Bovende60cmbevondzichnog22%vanhetblad.
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Van 11extra planten isop 28februari van iedere plant afzonderlijk de LAIverdeling per bladsectie
bepaald om inzicht te krijgen van de spreiding binnen een secties. Figuur 21geeft deze resultaten weer.
Binnen een bladsecties iseen grote spreiding in bladoppervlak te zien. Per bladsectie ligt het verschil
tussen het kleinste engrootste bladoppervlak rondde50%.
Hetjaargetijde waarin de proef is uitgevoerd veroorzaakt dergelijke spreidingen indewaarnemingen.
Degegevens werden gebruikt om eengerichte opzetvoor eenteeltexperimentte maken,waarbij
fysische metingen gecombineerd werden met intensieve gewaskundige waarnemingen.
6.2 O n d e r z o e k buisligging te Horst (fase 5)
Zie Figuur 3 paragraaf 3.2voor eenoverzicht van de indelingvan deafdelingen en de cultivars.
Tijdens deteelt isdrie keer een uitgebreide analyse van degewasopbouw verricht.
Deeerste plantbeoordelingen zijn voor aanvang van de extra meetwaarneming aan lucht- en
bladtemperaturenop 19januari 1998gedaan. De planten hadden opdat moment een lengte van
ongeveer 50cm.
De plantdichtheid was 35 planten per m2.De LAI bepalingen zijngedaan aan de handvan 30 planten per
afdeling. Dewaarnemingen zijn gedaan bij het ras Sunny Reagan.
LAI[m2 blad/ m2kasopp.]

bladlengte (cm]

(A)

30-45

15-30

30-45

bladlaag [cm]

bladlaag(cm]

Figuur 22LAIverdelingperbladlaagsectie van 15centimeterin3afdelingen (A) endebladlengteperbladlaag
sectie van 15centimeterin2afdelingenop19Januar, 1998(B).
in
Fiauur22
22A
A is
is per
Deraraeiina«
afdeling de LAI-verdeling per bladlaag van 15cm gegeven. Hiervoor isde plant
InFiguur
de
v g n a||eb | a d e n jn d e z e sectje
opgedeeld m . 9 ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ bepaald. Degrootste LAI bevindt zich inde bladlaag30SSc°mTowel I n ï ï J Ï Ï S S L ï S ï ï f n ï s a e S de behandelingen geen betrouwbare verschillen. Bij kas
20en21°^n bü6 pa ^ n van e?k b l a d d e bladlengte gemeten. InFiguur 22 Bstaan de gemiddelde
20 en21zijn DIJOp j i n w n ^ "
bladlengte metingen uitgevoerd.
i g y
^ K u ^ ^ v ^ é ^ v J ^ a r ^ ^ voorbeeldgegeven van eengehele bladlengte verdeling van
een Plant K.îbiî?s de grootste lengtevan het blad bepaald. Deze gegevens worden in het model
gebruikt om dewarmteafgiftevan het blad naar de luchtte kunnen berekenen.
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bladlengte [cm]

bladlaag [cm)

Figuur 23 Bladlengte bij eenplant vanhetlageteeltsysteem, afd.20, op 19januari 1998
In tabel 25 zijn de totale LAI en de gemiddelde steellengte per afdeling opgenomen. Deze verschillen zijn
niet significant.
tabel 25 Totale LAIengemiddelde steellengte op 19januari 1998
totaal LAI
[ml
afdeling 19
afdeling 20
afdeling 21

gemiddelde lengte
[cm]
50,8
50,4
50,4

1,48
1,50
1,51

De tweede plantbeoordeling vond plaats op 2 februari 1998 bij een gewaslengte van ongeveer 65 cm. Uit
Figuur 24 A blijkt dat de grootste LAI zich nu bevindt in de bladlaag 45-60 cm. De planten in het
traditionele systeem hebben een iets lagere LAI. Dit zal veroorzaakt worden doordat het gewas iets korter
is. De LAI in de bovenste laag is daardoor lager. Bij het lage en variabele systeem is er geen verschil in
gewaslengte.
LAI [m blad/m kasopp ]

15-30

bladlengte [cm]

<A)

30-45

«5«)

rest
b l a d l a a g [cm ]

45

45 - 6 0
res t
bladlaag [cm]

Figuur 24 LAI verdelingper bladlaag sectie van 15centimeter in3afdelingen (A) en de bladlengte per bladlaag
sectie op 2februari 1998(B)
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Bij alle behandelingen is bij6 planten de lengte, Figuur 24 B,en breedte, Figuur 25A,van alle bladeren
bepaald. Zowel het langste als breedste blad bevonden zich inde laag 30-45 en45-60 cm.In Figuur 25B
isde lengte breedte verhouding van het bladweergegeven.
verh lengte/ breedteM

bladbreedte[cm]

(B)

Figuur 25Bladbreedteperbladlaag sectie van 15centimeterin3afdeling (A) endeverhoudingbladlengte
bladbreedteperbladlaagsectieop2februari 1998(B)
Van het lage systeem,afdeling 20, isinFiguur 26 eenvoorbeeld gegeven vandeverdeling van
bladlengteover de plant. Intabel 26zijndetotale LAIendegemiddeldesteellengte perafdel.ng
opgenomen. Dezeverschillen zijn niet significant.
tabel 26TotaleLAIengemiddeldesteellengteop2februari1998

afdeling19
afdeling20
afdeling21

gemiddeldelengte
[cm]
627T~
64,8
65,2

totaalLAI
[m2]
2,46
2,51
2.82

bladlengte [cm)

30-45

4M0

60-75
bladlaag[cm]

Figuur 26Bladlengte bijeenplantvanbetlageteensysteem, afd. 20, op2februari 1998
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bevindt. De planten inhettraditionele systeem hebben een iets lagere LAI.Dit zal
de bladlaag 45-60 cm
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veroorzaakt worden door het kortere gewas De LAI in de bovenste twee bladlagen is daardoor lager. Bij
het lage en variabele systeem is er geen verschil in LAI en gewaslengte.
LAJ[m2 blad / m*kasopp]

0-15

15-30

bladlengte [cm]

(A)

30-45

45-60

60-75

60-75

rest
bladlaag(cm]

rest
bladlaag[cm]

Figuur 27 LAI verdelingper bladlaag sectie van 15centimeter (A)en de bladlengte per bladlaag sectie in3
afdelingen op 16februari 1998(B)
Bij alle behandelingen is bij 4 planten de lengte en breedte van alle bladeren bepaald, Figuur 27 B en
Figuur 28 A. Zowel het langste als breedste blad bevonden zich in de laag 45-60 cm.
verh. lengte/ breedte [-]

bladbreedte[cm]

(B)

rest
bladlaag[cm]

Figuur 28 Bladbreedte per bladlaag sectie van 15centimeter (A)en de verhouding bladlengte - bladbreedte per
bladlaag sectie in3afdeling op 16februari 1998(B)
Bii de derde beoordeling is tevens het takgewicht meegenomen en opgenomen in tabel 27 bij de totale
LAI en de gemiddelde taklengte. De takken uit het traditionele systeem zijn duidelijk lichter, (korter en een
kleinere LAI). Deze verschillen zijn niet significant.
tabel 27Totale LAI,gemiddelde steellengte entakgewicht op 16februari 1998

afdeling 19
afdeling 20
afdeling 21

totaal LAI
[m2]
3,02
3,33
3,42

gemiddelde lengte
[cm]

7TÖ~~
79,7
80,7

gemiddeld takgewicht
[gr]

48,7
55,1
56,0
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InFiguur 29 isvan
over de plant.

Effecten van buisliacing bij de teelt van chrysanten
het lage systeem,afd.20,eenvoorbeeld gegeven van deverdeling van bladlengte

bladlengte [cm)

30-45

45-60

80-75

'est
bladlaag[cm]

Fig uur 29B,aä,en9te»f eenP,antvennetlageteeltsysteem, afö. 20, op 16 februari 1998

«< i . vanalletakken 3afdelingen à 30takken dieop 16februari zijn geoogst
Inde Figuur 30 enFiguur 31H»£ " ™ £ £ J akgewichï(Figuur 30A),taklengte versus bladoppervlak
voor de plantbeoordelmg deteüdengB^w«« g
^ ^ b , a d | e n g t ev e r s u s bladbreedte
(Figuur 30 B),takgewichtW W S * * * * * £ £ ± ^ e k e n g e e n significant verschiltussen de onderlinge
(Figuur 31 B)« W f 9 « * £ < * 2 £ £ ~ de drie afdelingen bijelkaar gevoegd.
afdelingen aanwezig is, zijnde9 ^ * v «
taklengte versustakgewicht. Bijeen steellengte van 80
Uit Figuur 30A blijkt datereejigrJj»v a ^ J dezwaarste takken meer dan 80gram. Despreiding is indit
centimeter zijnde lichtstetakken^u y » •
geval 100%.Dit duidt opongelijkheid inn a g ^
t a k i e n g t e e n b l a d o p p e r v l a k . E r z i j n d u s ta kken die
^ S ^ e n ° S Z ^ £ e % X ^ ook lange metweinig blad (rank). Hierbij iseen spreiding van
meer dan 50%aanwezig.
bladbreedte|cm]
LAI [cm«m*)
1500

1300

1100

900

700

60

100
80
takgewicht[gr)

Figuur 30Taklengte entakgewicht (A) en

bladlengte[cm]

taklengteenbladoppervlak(B)pertak op16februari 1998
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Dat erweinig spreiding istussen hettakgewicht en het bladoppervlak Figuur 31A, islogisch omdat het
takgewicht voornamelijk door de hoeveelheid (dus ook oppervlak) blad bepaald wordt.
LAI[cm'M»]
takgewicht[gr]

++
+

»

att19
aH. 20
r, aH 21

80

+

+

O

1300

.
+

atd 19
afd 20

o •"•*

+++

++

o > o+o

1100

• A+B+

°

60

•
•

o

+0

o°oçO 6

• •

700

+

o

+ *•

•

500

20

85

85

, »5
taklengte[on]

95
taklengle[cm]

Figuur 31Takgewichtenbladoppervlakpertak(A) enbladlengte enbladbreedte (B) op16februari 1998
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S variatie. Bovendien was ereen duidelijk schaduw effect van de

corridor te zien.
~*~ „„net i* preenvisuele beoordeling gegeven van het gewas. Per
3 » W 5 S Ï ï f i Ï K K lengte en «cel ineenafdelingen» e r s t e n in
bloeistadiumtussen deafdelingen onderling^
was
s t e r k s , D h e ,t r a d i t i o n e l e
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"*
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M -ovariiiwAA/prkinavan constructiedelen inde corridor devoorgevelzijde minder
Inalle afdelingen was door * * * » £ f f i ^ v a r i a bele systeem (afd.21) met lage ligging van de
ver inontwikkeling dar,de r e s U a d e k a * B-J hetv
^
y ^ ^
^
^
zoals * ^
1
bovenverwarming isgeen ongenjKneiuvai
blijkt.
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Foto1Gelijkheidvanbloeiinhetbedinafdeling21.
Indezeafdeling waswel de kas inzijngeheel ietsverder inknopontwikkeling. Door de lage ligging van
het bovennet en de hijsverwarming onder de kopvan het gewas,is het mogelijk dat de kopvan het
gewas wat warmer isgeweest.
Inalle afdelingen was het ras Sunny Reaganwat langer (ruim 5centimeter) dan Red Reagan. Het
gemiddeld takgewicht van 67,9 en69,4 gram/stuk bij het lageenvariabele verwarmingssysteem was op
dat moment (5 maart) respectievelijk 11en 14%hoger dan bij hettraditionele systeem.
Bij het lageverwarmingssysteem bleek inzeergeringe mate bladverbranding onder inhet gewas voor te
komen zoals uit Foto 2blijkt. Dithadechter geen invloed opde productontwikkeling en kwaliteit. De
enkele bladen die verbrandwaren zijn bij het afsnijden van de potautomatisch meegenomen omdat deze
bladeren dicht bijde potzaten.
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Foto2Bladverbrandingtengevolge van warmeondernetinafdeling20
Direct nadeoogst isin4proefvakken perafdeling hetaantaltakken geteld,diedoor achterblijvende
bloetontwikkelinq niet zijn geoogst. Deze proefvakken zyntwee omtweeverdeeld over derassen Sunnyen^Redïeaaan I n t e W 28zijnderesultatenvandezetellingweergegeven. Deweergegeven getallen
z ^ d e sommatie van bede proefvakken. Inieder proefvak stonden216 planten,zodat erintwee
pLfvakken intotaal432 takkenteoogstenzijn. Deverschillen z.jnn.etsign,f,cant.
tabel28Aantaltakkendiebijdeoogstnognietgenoegontwikkeldwarenomte oogsten
totaalachterblijvers
%nietgeoogst
Rs rt Reaaan
SunnyReagan
afdeling
25
107
49
58
19
22
93
40
53
20
12
51
19
32
21
. „ „ i<,„Q ewdppmziin biinatwee maalzoveeltakken achter gebleven alsbij het

S

S

A

S

ï

A

I

M

S

- e e n d u i d * o„dersch*dtussendetweerassen.
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6 3 T o e t s i n g a a n b e v e l i n g e n te Horst (fase 6)
o.o i v o i
a
„ w o r 7 i r h t »ande indelingvande behandelingen en decultivars. In

ingaan van de korte dag, b.jna , < * ^ n j ™ ^ X « » n voor detotaal LAI bepaling beide rassen
te beïnvloeden is. Bijdeze e
w
t
e
^
*
^
b l a d l a a g s e c t i e i s b i j a „ e drie de
Sunny en Red Reagan o e a ^ y s e ^ . V o w c t e L A I ^ J ^ P
p,antdichtheid was 27,5 plant perm2.
raeeia
M
plantwaarnemingenalleen het ras Sunny Reagan™°°
De LAI bepalingen zijn aan minimaal 30 plantengedaan.

(A)

LAI [m2 blad/ nf kasopp)
1

afd 19
afd 20
afd 21

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0-15
15-30

30-45

rest

bladlaaglern)

Figuur 32LAIverdelingperbladlaagsectie van
januari1999 (B) bijhetrasSunnyReagan.

15-30

30-45

45-60

75

rest
bladlaag[cm]

15centimeterin3afdelingen op22december 1998(A) enop29-

• ~ar hiarilaaa sectie gegeven voor het ras Sunny Reagan. De planten
In Figuur 32A isde LAIverde ng per bladlaagsec ^ J J ^ . j s d e t Q t a a | ^ 1 A D e g r o o t s t e LA,
hadden toen eengemiddelde lengtevani<rao _ v ^ . ^ k | e j n e r g n h e e f t e e p t o t g a | [M v a n Q g 5 E r
bevindt zich inde laag 15-30cm. H e t r a s K e " w g a r e ver schillen intotaal bladoppervlak. InFiguur 32B
zijntussen de behandelingen echter geen
2 0 e n 2 1 he bben de grootste bladlaag inde sectie
staat de LAIverdeling van 29J a n u a r ' 1 f~ ' * n V o t e LAIinde sectie 60-75 cm.Intabel 29 zijn detotale
45-60 cm.Afdeling 19heeft hiernaastook eengrote ^
LAI endegemiddelde steellengte per afdeling opgenomen

tabel 29TotaleLAIen gemi
totaalLAI
Afdeling19
Afdeling20
Afdeling21

2,9
2,7
2,6

iddeldesteellengteop29januari1999
Gemiddeldelengte
[cm]
1ST
72.0
71.7
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steellengle[cm]
LAI [m2 blad/ m2kasopp ]

(A)

25-2-99
waarnemingsdatum

22-12-98
0-15

15-30

30-45

45«0

80-75

75-90

rest
bladlaag(cm]

m~*i»Man 15centimeter in3afdelingen op 25-februariFiguur 33 LA/ verdeling per bladlaag sectie ^ " ™f T ™ 6
steellengte vanhetras SunnyReagan gedurende deteelt
|

7999(A)ende

, ,•
„ hat oinHf»van de teelt Afdeling 19 en 20 hebben de grootste
In Figuur 33 A staat de LAI verdeling o> M ^ ^ Z ^ a d [ a a g l sectie 45-60 cm. In tabel 30
bladlaag in de sectie 60-75 cm A l W m g 2 1 h e f ™ * r 0 h e e f t e e n ^ ,
LA,, d a t k o m t d o o r e e n
staat de totaal LA. ^ ^ ^ ^ ^ e ^ v a ï ï t e teelt ontstaan (Figuur 33 B).
wat kortere steellengte. Dit verscnii is op n w en u

tabel 30Totale LAIengemiddelde steellengte op25februari 1999

afdeling 19
afdeling 20
afdeling 21

3,0
3,1
2,8

Gemiddelde lengte
[cm]_
90,6
90,1
84,7

u M . onn«ïtwaarnemingen gedaan, een tussenoogst op 15januari en een
Tijdens de teelt zijn twee W ^ - K S r a s s e n bemonsterd. De waarnemingen zijn aan 400 planten
eindoogst op 25 februari. Hierbij zijn Deiae
onderscheidt gemaakt in de ligging voorin en de ligging
per afdeling gedaan. Bij de tussenoogst is er een u
achterin een afdeling.
tabel 31 gemiddelde taklengte incm en
Afdeling
Sunny Reagan
Red Reagan
SR voor
SR achter
RR voor
RR achter

despreiding op 15januari 1999
spreiding

21
[cm]
61,7
61,5

Spreiding
5,2
4,1

64,3
59,2
62,0
61,1

4,2
4,8
4,6
3,5
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tabel 32gemiddeld gewicht ingram endespreiding op 15januari 1999
Afdeling
Sunny Reagan
Red Reagan

19
[gram]
38,0
36,6

Spreiding
6,4
6,2

20
[gram]
37,5
36,2

spreiding
6,0
5,2

SR voor
SR achter
RR voor
RR achter

37,1
38,8
37,7
35,5

5,9
6,8
7,1
4,9

37,1
37,8
35,8
36,6

21
[gram]

33,1
31,3

spreiding
5,7
6,4

6,4
5,6
5,8
4,6

33,7
32,4
29,4
33,2

5,7
5,8
5,7
6,6

spreiding
5.1
3.8
4.6

21
[cm]
88.6
83.4
86.0

Spreiding
4.3
4.4
5.0

spreiding
14.2
12.9
13.7

21
[gram]
68.4
62.8
65.6

tabel 33 gemiddeldtaklengte incm endespreiding op25februari 1999
Afdeling

SunnyReagan
RedReagan
Gemiddeld

19
[cm]

91.3
86.0
88.6

Spreiding
3.8
3.3
4.4

20
[cm]

90.6
88.5
89.5

tabel 34 gemiddeld gewicht ingram endespreiding op25februari 1999
Afdeling
Sunny Reagan
Red Reagan
Gemiddeld

19
[gram]

69.0
63.7
66.3

Spreiding
11.6
12.3
12.2

20
[gram]

68.7
64.9
66.8

Spreiding

13.9
11.2
13.9

Bijdetussenoogst op15januariisalleeninafdeling20 bijbeiderassendetaklengtevoorindeafdeling
kleinerdanachterindekas.Ditisechternietterugtevindenindegewichten.
Bijdetussenoogst zijnnogverschilleninlengteengewichttezientussende afdelingen.
Voorbeiderassengeldtdatbijdetussenoogstop 15januarideplantlengteinafdeling21 gemiddeldwat
kleinerisdanindeandereafdeling.Bijdeeindoogstzijnergeenverschillenmeerten opzichtevande
standaardbehandelinginafdeling19.
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7 Conclusies en aanbevelingen
Hetenergieverbruik kandooraanpassingvandeplaatsingvanhetverwarmingssysteem metongeveer
10%verlaagdwordentenopzichtevanhettraditioneleverwarmingssysteem.
Bijeenliggingvandebovenverwarmingop50-75cmbovendekopvanhetgewasiserweinigtotgeen
verschilinenergieverbruiktussenprimairstokenviadebovenverwarmingofviadelaagliggende
hijsverwarmingonderinhetgewas.Hetgrootstedeelvandeenergiebesparing ishetgevolgvande
verplaatsingvanhetbovennetvanhoogindekasnaar50-75cmbovendekopvanhetgewas.
Degrotetemperatuurverschillen,zoalsdiebijdetraditionelesystementussendekopendevoetvanhet
gewasgemetenworden,kunnendooraanpassingenvanhetverwarmingssysteem vooreengrootdeel
opgehevenworden.
Bijeenliggingvanhetbovennetop50-75cmbovendekopvanhetgewaswordenverticaleverschillenin
lucht-enbladtemperaturengrotendeelsopgehevenbijprimairstokenviadelaagliggendehijsverwarming.
Primairstokenmetdebovenverwarmingop50-75cmbovenhetgewasgeeftgeenverminderingvan
verschillenvandeluchttemperatuurverdelingtussenhetgewastenopzichtevaneenhoogliggend
bovennet.
Hetinbrengenvanwarmteviaeenverwarmingsnetop50-75cmbovenhetgewasleidtbijdegebruikte
rassenniettotbloeiongelijkheid.
Grotewarmteinbreng,bijeenvoldoendeontwikkeldeplant,viaeenlaagliggendeverwarmingtussenhet
gewasgeeftgeennoemenswaardigeschade(bladverbranding)aanhetgewas.
Deaanpassingeninhetverwarmingssysteem hebbengeennadeligeinvloedgehadopdeontwikkelingen
vanhetgewas.
Doorhetprimairstokenvanhetondernetonderinhetgewasdaalthetabsoluutvochtgehalteonderinhet
gewas,waardoorermindervochtproblemenkunnen ontstaan.
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8 Discussie envertaling naar andere gewassen
Gewasstructuur
Inheteersteprojectnaardeeffectenvandebuisliggingophetkasklimaat,wasdeaaneenhogedraad
geteeldetomaathettoetsgewas(Kempkese.a.,1998).Inhettweedeprojectishetonderzoek uitgevoerd
metchrysantalstoetsgewas. Deredenhiervoorwas,dateenchrysantengewaseengeheelandere
structuurenkasvullingheeftdaneenhogedraadtomaat.Hettomatengewasvultdekastoteenhoogte
vancircadriemetermeteenrelatiefopengewasstructuur.Tussenderijenzijnplukpadenaanwezig.Een
chrysantengewaswordtcircaéénmeterhoogenvormtdaarbijeenzeerdichtegewasstructuur.Naar
matehetgewasinlengtetoeneemt,verdwijnendetochalsmallepadenvrijwelgeheel.Doordedichte
gewasstructuur iserweinigluchtbewegingtussendeplanten.Ditgeldttemeeralsindewinterde
luchtramengeslotenzijn.Ookdewarmeluchtvaneenlaaggelegennetstijgtmindersneldanbijeen
gewasmeteenopenerstructuur. Hierdoorzijndeverticaletemperatuurverschillengroterdanbijeen
gewasmeteenopenerstructuureneenzelfdebuisliggingenbuistemperatuur.Bijdezedichte
gewasstructuur kandeluchtvochtigheidbinnenhetgewasookhogeroplopendanbinneneengewasmet
eenminderdichtestructuur. Ditwordtbijdechrysantnogversterktomdaterindegrondwordtgeteelden
watergegevenmeteenregenleiding,inplaatsvaneendruppelbevloeiingssysteemzoalsbijtomaat.Bijde
teeltinsubstraatwordtdegrondafgedektmetfolie,waardoorerweinigvochtvanuitdegrondverdampt.

Energiebesparing
Uithetonderzoekmetchrysantenheteerdereonderzoek mettomaatblijkt,datzowelbijeenopenals
eengeslotengewasopbouweenalsprimaireverwarminggebruiktlaaggelegenbuizennetenergie
bespaarttenopzichtevaneenhooggelegenprimairbuizennet. Ophetbelangvaneenlaagprimair
verwarmingssysteem omtotenergiebesparingtekomenwerdreedseerdergewezendoorverschillende
autheurs(Nijeboere.a. 1981.Mol,1982.DeGroot,1995.).Afhankelijkvandegewasdichtheid,de
stooktemperatuurenhetbuitenklimaatwerdbijchrysantinditprojecteenenergiebesparingvan4tot9%
behaald.Ditkomtovereenmeteerderonderzoeknaarbuisliggingbijtomaat (Kempkes,e.a.,1998).
Gezienderesultatenvanzowelhetchrysantenalstomatenproject kangesteldworden,datookvoor
anderegroente-enbloemisterijgewassen minofmeergelijkeenergiebesparingenzijnteverwachtenbij
deverschillendebuisliggingen.

Klimaatinhetgewastussendeplanten
Bijdetraditionelebuisliggingtredengrotereverticaletemperatuurverschillen opdanbijeenaangepaste
buisligging.Doorhetondernet(hijsverwarming) nietzoalsgebruikelijk metdegroeivanhetgewasopte
halenmaartelatenliggeneneenmaximumtemperatuurvan60Caantehoudeninplaatsvande
gebruikelijke38°C,werdeendrogerklimaattussendeplantengerealiseerd.Hierligteenmogelijkheid
voornogenkeleprocentenextraenergiebesparing.Delagereluchtvochtigheidheefteenpositiefeffect
opdetranspiratie(Stangellini,1987.,DeGraaf,1993)envoorkomtheteventueeloptredenvan
calciumgebrekindegroeipuntenalsgevolgvaneentegeringeverdamping(DeKrey,1993).Een
belangrijk neveneffect isechtereenmindergebruikvangewasbeschermingsmiddelen omdatde
infectiekansenoponderandereJapanseroestverkleinen(VanderHoeven, 1990). Om
schimmelaantastingdoorvochtminnendeschimmelszoalsbijvoorbeeldJapanseroestenBotrytiszoveel
mogelijktevoorkomen,dienthetgewasnamelijk droogteblijven.Meteenlaaggelegenverwarmingsnet
van60Cisdatmetminderenergietebereikendanmethetindepraktijkgebruikelijkeenhoger gelegen
netvan38°C.Hoegrootdieextrabesparingpreciesis,isnietnauwkeuriguitditonderzoekafteleiden.
Erwerdimmersnietgestooktopbasisvaneenzelfdeluchtvochtigheidinhetgewas,maaropeenzelfde
ruimtetemperatuurbovenhetgewas.
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Hetdrogendeeffectvaneenlaaggelegen60°Cbuisisnietalleenvanbelangvoordechrysant,maar
voorallegewassendieinbeddenwordengeteeldeneendichtegewasstructuur hebben. Eenvochtig
microklimaat tussendeplantenbevordertnamelijk bijveelgewassendeontwikkelingvanplantparasitaire
schimmels.Eengerichtgebruikvaneenlaaggelegenverwarmingsnetomdevochtigheidinhetgewaste
verminderen,biedtdanookeenmogelijkheidomhetgebruikvanchemische
gewasbeschermingsmiddelen indeteeltterugtedringen. Hetmilieumeasnijdtdanaantweekanten:(1)
eenhogereenergie-efficiency en(2)eenverminderdgebruikvangewasbeschermingsmiddelen.

Effect op gewas en eindproduct
Degroeienontwikkelingvandechrysantzijntemperatuurafhankelijk(Heij envanderHoeven,1982).
Omeenhomogeengewastekrijgenisdaaromeengelijketemperatuurverdelingnoodzakelijk. Heteffect
vandeverschilleninbuisliggingophetgewasenheteindproductwaszeergeringennietstatistisch
betrouwbaar. Debossenbloemenverschildennietinkwaliteit.Ookdehoge(60°C)buistemperatuurhad
geennadeligegevolgenvoorheteindproduct. Slechtseenenkelbladdatdirectmetdebuisinaanraking
kwamwasverbrand.Deinvloedhiervanopgroeienontwikkelingwasnihil.Tijdensdeoogstwordtdit
bladsamenmetanderelaagaandestengelgezetenbladerenverwijderd.Vanuithetgewasendeteelt
geredeneerdzijnerdanook geenbelemmeringenomvoordemeestenergie-efficiënte buisliggingen
stookprioriteit tekiezen.Omdaterindeproevengeenziektenvoorkwameninhetgewas,koneeneffect
vanbuisliggingopmetnameJapanseroestenBotrytisnietwordenaangetoond.

Andere gewassen
Tomaatenchrysantvertegenwoordigentweeuiterstenwatgewasstructuur enkasvullingbetreft.Voor
beidengeldt,dateenlagebuisliggingtotenergiebesparingleidttenopzichtvaneenhogebuisligging,
zonderdatdittenkostegaatvanproductieenkwaliteit.Hetisdanookaannemelijkdatderesultatenvoor
watdeenergiebesparingenhetkasklimaatbetreft, inhoofdlijnenookgeldenvoorgewassenmeteen
vergelijkbareoftussenliggendestructuurenkasvulling.Voorsnijbloemenkanmendandenkenaanonder
andereaster,anjer,Bouvardia,Eustoma,lelieenroos.Voorwatdevruchtgroentenonderandereaan
paprika,komkommerenaubergine.Eenuitzonderingzalgemaaktmoetenwordenvoorgewassen
waarbijineenbepaaldeperiodevandeteeltdebodemtemperatuurvangroteinvloedisopdeproductie.
DitgeldtonderanderevoorfresiaenAlstroemeria.Indatgevalkaneenlaaggelegennetmethoge
temperatuurdebodemtemperatuur bovenhetoptimumdoenstijgenentotoogstverlatingen/of
verminderingzorgen.
Bijgewassenmetlooppaden(plukpaden)wordtmeestalgebruikgemaaktvanhetbuisrailsysteemals
primaireverwarming.Hierbijwordthetgrootstedeelvandewarmteonderinhetgewasgebracht. Een
hogergelegensecundairnetwordtalleeningeschakeldalshetprimairenetaancapaciteittekortschiet.
Deresultatenvanhetonderzoekinditenvoorgaandprojecttonenaandatdituitoogpuntvanenergieefficiency enkasklimaateengoedverwarmingssysteemis.
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Bijlage 1Berekening warmteverlies afdeling 19
tabel 35 Berekening warmteverlies afdeling 19door corridor.
Devoor de verlies berekening gebruikte algemeneformule is:
Verlies =Oppervlak x Temperatuurverschil x Kk-cwrectiefacior

Afdeling20heeftdevolgendeverliesposten:
component
waarden
procentueleverlies
kasdek
334x14,9x1 = 82,5
buitengevel
47x14,9x 1 =
tabel36
1,5
corridor
totaalafdeling20

47x8,8x0,95

=

6,5
100%

Afdeling 19heeftdevolgendeverliesposten:
component
waarden
procentueleverlies
kasdek
334x14,9x1 = 82,5
buitengevel
47x14,9x1
= 11.5
corridor
130x8,8x0,95 = 17,5
totaal afdeling 19t.o.v 20

111%
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