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Samenvatting
Bijdehuidigetablet-envloerverwarmingssystemenzijnpot-en
gewastemperatuurnietonafhankelijkvanelkaartebesturen.Doorgebruikte
makenvangeforceerdeluchtbeweging -naasttabletverwarming -zouhet
mogelijkmoetenzijndetotalewarmteafgiftetevergrotenendetemperatuur
vanonderdelenvandeplantbetertebesturen.Eenspeciaalhiervoor
ontwikkeldtabletsysteem isuitgerustmetgeforceerdeventilatie,waarbijeen
uittredendeluchtsnelheidwerdgerealiseerdvan0,3m/svlakbijde
bodemplaat.
Microklimaatmetingenhebbenaangetoond,datbijeenlaaggewasals
Saintpaulia -overeenkomstigdeverwachtingen-detablettemperatuurwerd
verlaagddoorgeforceerdeventilatie,terwijldepot-,lucht-en
planttemperatuurwerdenverhoogd.Debereiktetemperatuurbeïnvloedingwas
echtergering.BijeenhogeropgaandgewasalsFicusbenjaminawerddeluchtenbladtemperatuurzelfsverlaagddoorgeforceerdeventilatie.Bijhet
ongeventileerde tabletnamdeluchtsnelheidtoebijeengroter
temperatuurverschil tussentablet-enbladtemperatuur.Dezerelatiewasbij
hetgeventileerde tabletnietmeeraanwezig,deluchtsnelheidleekhiermeer
eenfunctievandeplaatstezijn.
Geforceerde luchtbewegingbleekgéénbetrouwbare invloedtehebbenopgroei
enontwikkelingvanSaintpauliaenFicusbenjamina.Verondersteldepositieve
effectenopdeproduktiekondenindezeproevenniethardgemaaktworden,
ondanksdetochhoogingesteldegeforceerdeluchtbeweging.Investeringenin
geforceerdeventilatiewordennietterugverdiendmeteensnellereteeltof
betereplantkwaliteitenlijkenvooralsnognietverantwoord.

1.Inleiding
Meteentabletverwarmingssysteemwordthetgewasopeenefficiënteen
gelijkmatigewijzeverwarmd.Bijdehuidigetablet-envloerverwarmingssystemenzijnpot-engewastemperatuurechternietonafhankelijkvanelkaarte
besturen.Doornugebruiktemakenvangeforceerdeluchtbeweging -naast
tabletverwarming -zouhetmogelijkmoetenzijndetotalewarmteafgiftevande
tabletbodemtevergrotenendetemperatuurvanonderdelenvandeplantbeter
tebesturen.Bovendiendenktdepraktijkopvallendpositiefoverluchtbeweging
tussenhetgewasvoordegewasontwikkeling,metnametijdensperiodesvan
'dood'klimaatinhetnajaar.
Ineerderonderzoekmeteeneersteontwerpvanzo'ntabletverwarmingssysteemisgetrachteffectentevindenvaneengeforceerdeluchtstroomop
microklimaatengewasgroei (Rapport48,PBN).Bijdittabletsysteemtraden
echterproblemenopmetdetabletconstructie (lekketabletbodem)ende
warmteoverdrachtvanverwarmingsslangnaarasbestcementtabletbodem.Tevens
wasdegebruikteluchtsnelheidtegeringomaanwezigesterkeluchtbewegingen
indekastedoorbreken.Indehierbeschrevenproefisdaarommeteennieuwe
tabletconstructie gewerkt,waardoorwarmteafgifteenluchtsnelheidsterk
vergrootkondenwordeninvergelijkingmetheteersteontwerp.
Hetnieuwontworpentabletverwarmingssysteemmetgeforceerde luchtbeweging
isuitgetestmettweeproefgewassen.Alseersteproefgewasisgekozenvoor
Saintpaulia,eenwarmteminnendlaagblijvendgewas,waarvaninmiddelsbekend
isdathetuitstekendgeteeldkanwordenopverwarmdetabletten(Vogelezang,
1988).AlstweedeproefgewasisFicusbenjaminagebruikt,eenhoogopgaand
dichtgewasmetinhetnajaarproblemenmetbladval.OokFicusbenjaminais
geschiktvoordeteeltopverwarmdebodems (Vogelezang,1988;VanLeeuwen,
1989).MetnametijdensdetweedeteeltproefmetFicusbenjaminazijnin
samenwerkingmethetIMAGuitgebreidemetingenverrichtaanhetmicroklimaat.
DeresultatenhiervanwordenuitgebreidbehandeldindeIMAG-notaP503.Een
overzichtvandebelangrijksteconclusieswordtinditproefverslag
weergegeven,evenalsderesultatenvandetweeteeltproeven.

2.Opzetvanhetonderzoek
Deproefisuitgevoerdmetnieuwetabletboderas,waarbijdeconstructie
ditmaalgeëntisgeweestophetverkrijgenvandebeoogdeklimaatomstandighedenennietzozeerophaalbaarheidvoordepraktijk.Ineenkasophet
Proefstation (150m )zijntwaalfverrolbaretablettengeïnstalleerdmet
daaropdeexperimentelebodems (figuur 2.1).Iedertabletbestaatuiteen
vlakkeeb/vloedbodemmetdaaropeenaluminiumgolfplaat (figuur2.2).De
polyetheenverwarmingsslangen (doorsnede14mm)liggenopdealuminium
bodemplaatingeulen.Luchtinbrengvindtplaatsinhetmiddenvandetabletten
middelseenfolieslang,waarbijdeluchtineendichtekokeroverdeaanwezige
spouwentusseneb/vloedbodemenaluminiumgolfplaatverdeeldwordt.Degrootte
vandespouwentussendetweebodemplatenzijnzodanigberekend,datookaan
heteindevaniedertablet (4,5meterlang)voldoendeluchtnaarbuitenkan
treden.Tussende20cmsmallealuminiumgolfplatenzijnmetklemmetjeskieren
aangebrachtvooreenregelmatigeluchtuittreding.Despouwenzijnaande
uiteindenvanhettabletafgedicht.Tijdenshetwatergevenwordendespouwen
gevuldmeteenvoedingsoplossingenwordtdegeforceerdeluchtstroomtijdelijk
onderbroken.
Detwaalftablettenzijngeïnstalleerd inviergroepenvandrie,waarbij
tweegroepenvoorzienzijnvangeforceerdeluchtbeweging.Deventilatorenzijn
continugebruiktenbrachtenieder20m .m .uur luchtin.Dezeluchtisaan
dezijgevelsvandekassenweggezogen.Deluchtverplaatsingresulteerde ineen
uittredendeluchtsnelheidtussendespletenvan0,3m/sec.Rookmonsters
toondenaan,datdeluchtinderdaadgelijkmatigoverhettabletverdeeldwerd.
Indeproefkaszijndrieafzonderlijkregelbareverwarmingsnettenaanwezig
(figuur2.1).Devloerverwarming (slangenineenzandpakket)isgebruiktomin
eenbasislasttevoorzieninafhankelijkheidvanhetbuitenklimaat;bijeen
hogebuitentemperatuurenbijveelinstralingwordtdewatertemperatuurvande
vloerverwarming (proportioneel)verlaagd,zodathettabletverwarmingssysteem
optimaalkanbijdragenindekasverwarming.Demaximalewatertemperatuurvan
devloerverwarming isgevarieerdinafhankelijkheidvandetotalewarmtevraag,
meteenminimumvan30Cinhetvoorjaareneenmaximumvan50Cinhetnajaar
endewinter.Hetaanwezigezijgevelnet-bestaandeuitvierstalenbuizenmet
eendiametervan76mm -isgebruiktomenigszinstecompenserenvoorde
buitengeveleffectenmeteenmaximalewatertemperatuurvan40of50C.Het
tabletverwarmingsnet isgeregeldopdekastemperatuur(40cmbovenhet
tafeloppervlak)meteenmaximalewatertemperatuurvan50C.Tercontroleop
hetgerealiseerdekasklimaatzijnzesuursgemiddeldenverzameldmetde
klimaatcomputer (multilevel-systeem).
TijdensdeeersteteeltproefmetSaintpauliazijninbepaaldegewasstadia
microklimaatmetingenverrichtmeteenafzonderlijkmeetnetgekoppeldaaneen
datalogger (HP-85).Opdemiddelstetafelvaniederegroepvandrietabletten
iseenmeetnetaangebrachtbestaandeuiteengeventileerdemeetbox
(2xPt-100),eenpottemperatuurvoeler (pT-100),eentablettemperatuurvoeler
(pT-100)entweethermokoppelsvoorgroeipunt-enbladtemperatuur.Tevensis
deaanvoer-enretourtemperatuurbepaaldvanhettabletverwarmingssysteemen
detemperatuurvandeingeblazenlucht.Detablettemperatuurvoeler isaande
bovenzijdegeïsoleerd.Demetingenzijniedere5minutenverzameld,waarnaer
gemiddeldisopuurbasis.
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Figuur2.2Tabletverwarmingmetgeforceerdeluchtbeweging

Demicroklimaat-enluchtsnelheidsmetingendieuitgevoerdzijnindetweede
teeltproefbijFicusbenjaminawordenuitvoerigbeschreveninIMAG-notaP503
(VanSchijndel,1990).Opeengeventileerdenongeventileerd tabletzijnop
vijfmeetplaatseninhetgewastemperaturengemetenvantabletbodem,pot,
lucht (allenPt-100)enblad (thermokoppels),alsmededeluchtsnelheidoptwee
hoogtestussenhetgewasenbovenhetgewas (Dantecluchtsnelheidsopnemers).
Tevenszijngemetendeaanvoer-enretourtemperatuurvanhet
tabletverwarmingssysteem endetemperatuurvandeinblaasluchtophet
geventileerdetablet.Demetingenzijnuitgevoerdmetgeopendengesloten
schermdoek ('s nachts).Hetgeventileerdetabletiseveneensdoorgemeten
zondergeforceerdeventilatie.Voordeinterpretatievande
microklimaatmetingenisgebruikgemaaktvandegemiddeldewaardesinde
periodevan10uur 'savondstot4uurdevolgendemorgen.
DeeersteproefmetSaintpaulia isgestartinweek13enisafgeslotenin
week221988.Beworteldestekkenvancultivarnr.49zijnopgepotineen9-cm
potineeneb/vloedmengselmet0,5kgPG-mixen3kgDolokalals
voorraadbemesting.Eriswatergegevenvanuiteencentraalopgestelde
voorraadbakmeteenECvan0,9 indevoedingsoplossing (samenstelling:bijlage
1). ErisgestreefdnaareenECvan0,6 indepotgrond (onderstetweederde
deel)eneenpHvan5,5-6,0.Erisgemiddelddriemaalperweekwatergegeven
meteentotalewatergeefduurvanongeveer20minuten.Eriseendag-eneen
nachttemperatuurvan20Cingesteld.Hetcombinatiedoek (LS16)is 'snachts
gebruiktalsenergieschermenoverdagalszonweringvanaf300W.m globale
stalingbuiten.Vanafhetverschijnenvandeeerstebloemknopisdebloei
wekelijksgevolgd.Aanheteindevandeproefperiodeheefteeneindbeoordeling
plaatsgevondenopgewasgroei.
DetweedeproefmetFicusbenjamina isgestartinweek381988enis
afgesloteninweek131989.Beworteldestekkenzijnopgepotineen14cm
ES-potineeneb/vloedmengselmet0,75kgPG-mixen3,5kgDolokalals
voorraadbemesting.DeECvandevoedingsoplossingbedroeg1,7mS/cm
(samenstelling:bijlage 2). ErisgestreefdnaareenECvan1,1enpHvan
5,5-6,0indepotgrond.Erisgemiddelddriemaalperweekwatergegevenmeteen
totalewatergeefduurvanongeveer25minuten.Eriseendag-eneen
nachttemperatuur ingesteldvan22C.Hetcombinatiedoekis'snachtsgebruikt
alsenergieschermenoverdagalszonweringvanaf600W.m globalestraling
buiten.Tijdensdeproefzijnnaastmicroklimaatmetingenookmetingenverricht
aandeverdamping.Aanheteindevandeproefperiodeheefteeneindbeoordeling
plaatsgevondenopgewasgroei.

3.Resultaten
3.1Microklimaatmetingen
TijdensdeeersteteeltproefmetSaintpauliazijnklimaatmetingenverricht
tijdenstweegewasstadia,namelijkineendichtgewas (70planten/m )enin
eenmeeropengewasvlaknahetwijderzetten (40planten/m ).Infiguur3.1
zijnvoorbeidegewassituatiesrepresentievemeetsituatiesweergegeven
(stabielenachtperiodevan22.00-4.00).Inbeidesituatieswerd,zoals
verwacht,detablettemperatuurverlaagddoorgeforceerdeventilatie.Pot-,
lucht-enplanttemperaturenwerdenverhoogddoorgeforceerdeventilatie,in
hetdichtegewassterkerdanineenmeeropengewas.Debereiktetemperatuurbeïnvloedingwasechtergeringinbeidesituaties.
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Figuur3.1Invloedvangeforceerdeluchtbewegingopmicroklimaat in
tweegewassituatiesbijSaintpaulia.
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De belangrijkste conclusies tijdens de tweede teeltproef met Ficus
benjamina:
* Hetniveau v a ntablet- enpottemperatuur issterk afhankelijk v a nde
aanvoertemperatuur vanhetverwarmingswater, terwijl de luchttemperatuur boven
het gewas datinveel mindere mate is.De lucht bovenin hetgewas mengt zich
met dekaslucht enisdaardoor sterk gecorreleerd metde kasluchttemperatuur.
Voor hetbestuderen vanbijvoorbeeld heteffect vangeforceerd ventileren is
gekeken naar situaties metgelijke aanvoertemperatuur.
* Tengevolge v a nhetventileren neemt de tablettemperatuur af (1C),de
pottemperatuur verandert nauwelijks, terwijl debladtemperatuur ende
luchttemperatuur boven enonderin hetgewas ookafnemen (ca.2C,zie figuur
3.2). Eenverklaring hiervoor kanzijn daterbijhetongeventileerde tablet
minder uitwisseling ismetdekaslucht, waardoor (geringe) luchtstromingen
binnen hetgewas onstaan endeopgewarmde lucht onderinhetgewas blijft
hangen. De temperatuur tussen hetgewas isdanook2Choger dande
kasluchttemperatuur. Bijhetgeventileerde tablet wordt dewarmte omhoog
geblazen enisdeopgewarmde lucht blijkbaar niet genoeg opgewarmd omvoor een
temperatuurstijging inhetgewas tezorgen. Deuitgevoerde rookproeven
ondersteunen deze theorie: erkonduidelijk worden waargenomen datbijhet
ongeventileerde tablet derook niet uithetgewas omhoog kwam; door het blazen
onstond binnenhetgewas eenopgaande luchtstroom welke netbovenhet gewas
werd omgezet ineenhorizontale stroming.
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* Bij het ongeventileerde t a b l e t i s een r e l a t i e aanwezig tussen de gemeten
luchtsnelheid en het v e r t i c a l e temperatuurgradiënt. Deze r e l a t i e i s b i j het
geventileerde t a b l e t n i e t meer aanwezig (zie figuur 3.3). De gemeten

luchtsnelheidlijkthiermeereenfunctievandeplaatstezijn.Deopeningen
indetabletbodem,waardeventilatieluchtdoorheengeblazenwordt,zijnniet
allemaalgelijkvangrootteensomsstaanerpottenop.Ditzoukunnen
verklarenwaaromdeluchtsnelhedenbijhetgeventileerdetabletvanplaatstot
plaatssterkverschillen.
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Figuur3.3 Luchtsnelheidalsfunctievanhettemperatuurverschiltussen
tabletenbladvoorhetongeventileerdeengeventileerdetablet.
3.2Verdampingsmetingen
TijdensdeproefmetFicusbenjaminazijntweemaalverdampingsmetingen
uitgevoerddoorpottenmétenzonderplantentussentweewatergifteninte
wegen.Detotaleverdampingisbepaaldvandertigplantenperbehandeling,
terwijlvantwaalfplantenperbehandelingdeverdampingvanuitdepotgrondis
bepaald.Deplantverdampingisdaarnaberekenddoordetotaleverdampingte
verminderenmetdeverdampingvanuitdepotgrond (tabel3.1).Uitdeze
metingenblijkt,datdeverdampingvanuitdepotopbeidemeettijdstippen
betrouwbaarverhoogdwerddoorgeforceerdeluchtbeweging.Deplantverdamping
daarentegenwerdtijdensdelaatstemetingjuistverminderddoor
luchtbeweging.Hierbijmoetverondersteldwordendatdemetingenmeteen
voldoendeaantalplantenuitgevoerdzijnomeengoedbeeldtekrijgenvanpotenplantverdamping.Verrewegdebelangrijkstemotorvoorplantverdamping isde
openingstoestandvandehuidmondjes.Éénmaligisgetrachtmeteenporometer
verschilleninhuidmondjesweerstandvasttestellentussendebehandelingen.
Depositievanhetbladaandeplantbleekvangroteinvloedtezijnopde
openingstandvandehuidmondjes;vooreengoedevergelijkingisdaaromvan
tienplantenperbehandelingeennietoverschaduwdbladgemeten(derde,
volgroeidebladvanbovenaf).Geforceerdeluchtbewegingbleekgééninvloedte
hebbenopdeopeningstoestandvandehuidmondjesvandegemetenbladeren.
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Tabel3.1Invloedgeforceerdeluchtbewegingoptotaleverdamping (n=30),potverdamping(n=12)enplantverdamping(alleningram/dag)optwee
meettijdstippenbijFicusbenjamina. ns=nietsignificant
verschillendbij5%onbetrouwbaarheid.
Teeltweek Luchtbeweging Totaleverdamp. Potverdamp. Plantverdamp.
»
+

13
(20-22dec.)

Stat. analyse
.
+

18
(23-25jan.)

Stat. analyse

17.6
18.3

8.4
10.2

9.2
8.1

ns

sign.

ns

35.1
34.5

21.9
24.3

13.2
10.2

ns

sign.

sign.

3.3Teeltproeven
3.3.1 Saintpaulia
Intabel3.2wordthetgerealiseerdekasklimaatweergegevenvoorbeide
teeltproeven.Inbeideproevenisdeingesteldekastemperatuurvanresp. 1
voorSaintpauliaen22CvoorFicusbenjaminagoedgerealiseerd.
Tabel3.2Zesuurs-enetmaalgemiddeldenvankasluchttemperatuur(C)en
relatieveluchtvochtigheid (%) overdegeheleproefperiodevan9
teeltwekenbijSaintpauliaen27teeltwekenbijFicusbenjamina.
Gewas

Tijdsinterval

Saintpaulia

16.00-22.00
22.00- 4.00
4.00-10.00
10.00-16.00

21.1
19.7
22.2
25.3

71
75
69
60

16.00-16.00

22.1

69

16.00-22.00
22.00- 4.00
4.00-10.00
10.00-16.00

21.9
21.8
21.9
22.9

67
64
66
73

16.00-16.00

22.1

67

Ficusbenj.

Kasluchttemp.

Rel.luchtv.

VanafdederdeteeltweekisbijSaintpaliawekelijksdeontwikkelingvanhet
aantalbloemsteeltjesperplantgevolgd.Hetaantalveilrijpeplantenis
éénmaligaanheteindevandeproefperiodebepaaldvan200plantenpertafel.
Erzijngéénbetrouwbareverschillenaangetoondinbloemontwikkelingen
veilrijpheidaanheteindevandeteelt(tabel3.3).Ookdegerealiseerde
gewasgroeigafgéénbetrouwbareverschillentezientussenwelofniet
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geforceerdeluchtbeweging (tabel3.3).
Tabel3.3 Invloedgeforceerdeluchtbewegingopbloemontwikkeling(gemiddeld
aantalbloemstelentijdensdeontwikkeling),veilrijpheiden
gewasgroeibijSaintpaulia (n=30).ns=nietsignificant
verschillendbij5%onbetrouwbaarheid.
Luchtbeweging Gem.aantal
bloemstelen

Stat.analyse

Veilrijp Aantal
VersBladDrogeheid
bladeren gewicht oppervlak stofperc.
(%)
(g)
(cm2)
(%)

3.3
3.1

85.4
84.2

19.7
20.0

63.8
61.4

385
373

3.88
3.87

ns

ns

ns

ns

ns

ns

3.3.2 Ficusbenjamina
AanheteindvandeproefperiodeisdegerealiseerdegewasgroeivanFicus
benjaminabepaald (tabel3.4).
Tabel3.4Invloedgeforceerdeluchtbewegingopgerealiseerdegewasgroeivan
Ficusbenjaminaaanheteindvandeproefperiode (n=30).
ns=nietsignificantverschillendbij5%onbetrouwbaarheid.
Luchtbeweging Plant- Aantal
VersDrogelengte scheuten gewicht stofperc.
(cm)
(g)
(%)
90.1
92.1
Stat.analyse ns

41.1
39.7
ns

88.6
88.5
ns

21.9
21.7

ns

EvenalsbijhetgewasSaintpauliawerdengéénbetrouwbareverschillengevonden
ingewasgroei.Ookbladvalinhetnajaarwerdnietmerkbaarbeïnvloeddoor
geforceerdeluchtbewegingtussenhetgewas.
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4.Discussie
DemicroklimaatmetingendieuitgevoerdzijnbijSaintpauliaenFicus
benjaminagavenenigszinsafwijkenderesultatentezien.Inbeidegevallen
werddebodemplaattemperatuurverlaagd,maardesituatieopgewasniveaugaf
eentegenovergesteldbeeldtezien.BijSaintpauliawerdenpot-,lucht-en
bladtemperaturenverhoogd,terwijlbijFicusbenjaminametnamedelucht-en
bladtemperatuurverlaagdwerden.Indemeestegevallenbetrofhetoverigens
geringetemperatuursveranderingen indeordevan1tot2C.Eenverklaring
voorhetverschiltussenbeidegewassenkandemeethoogtezijn,diesamenhing
metdegewashoogte.
Inbeideteeltproevenzijngéénbetrouwbareverschilleningewasgroei
geconstateerdalsgevolgvanhettoepassenvangeforceerdeluchtbeweging.
Verondersteldepositieveeffectenkondenindezeproevendusniethardgemaakt
worden,ondanksdetochhoogingesteldegeforceerdeluchtbeweging.
Investeringeningeforceerdeluchtbewegingwordennietterugverdiendmeteen
snellereteeltofbetereplantkwaliteitenlijkenvooralsnognietverantwoord.
Demicroklimaat-enluchtsnelheidsmetingenhebbenaangetoonddatde
aanwezigheidvantabletverwarming indecontrole-situatiereedszorgdevoor
eenhoeveelheidluchtbewegingwelkegecorreleerdismethettemperatuurgradiëntbovenhettablet.Hetisdenkbaardatbijeenvergelijkingtussenwel
ofnietverwarmenvanonder (tabletverwarmingofopenbodemmetbuisverwarming
eronder)-bijgelijkeoverigeklimaatomstandigheden -erwéleeneffectvan
luchtbewegingopdegewasgroeiis.
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Bijlage1
Voedingsoplossing Saintpaulia
Per50liter

lOOxgeconcentreerd

A
Kalksalpeter

2,0kg

Kalisalpeter

0,35kg

Ammoniumnitraat

0,13kg

Fe9%

46,6gr

B
Kalisalpeter

0,83kg

Monokalifosfaat

0,68+0,34kg

Kalisulfaat

0,15+0,22kg*

Bitterzout

0,62kg

Borax

4,75gr

Natriummolybdaat

0,60gr

Mangaansulfaat

4,25gr

*
=inverbandmetextraK-giftvoorSaintpaulia
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Bijlage2
Voedingsoplossing Ficusbenjamina
Per50liter

lOOxgeconcentreerd

Kalksalpeter

3,0kg

Kalisalpeter

0,52kg

Ammoniumnitraat

0,20kg

Fe9%

46,6gr

B
Kalisalpeter

1,25kg

Monokalifosfaat

1,02kg

Kalisulfaat

0,22kg

Bitterzout

0,93kg

Borax

4,75gr

Natriummolybdaat

0,60gr

Mangaansulfaat

4,25gr
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