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Tomaat (2010 – 2014: 3x)
Komkommer (2006 – 2012: 3x)
Paprika (2008 – 2009: 1x)

Hemisferische transmissie

Haze en Hortiscatter

Licht (PAR)

Haze:

● % van loodrecht invallende licht dat meer dan 2%
afbuigt
Reflectie neemt toe
Glas

● Zegt niets over mate van spreiding

Absorptie

Hortiscatter:
Transmissie

neemt af

● Verdeling van de verstrooiingshoeken
● Welk effect op gewas?

1 – Absorptie – Reflectie = Transmissie

Hortiscatter
LH
Licht (PAR)

mat/mat

MH

Diffuus structuur

LH-HH
geetst

Glas

Transmissie

HH

Lichtverstrooiing in de ruimte

prismatic
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Haze 20%

Direct licht
LH

Hortiscatter
5%

matt/matt

1000 µmol/m2/s in bovenste gedeelte
van het gewas → veel licht per
bladoppervlak op deel van het gewas

Diffuus licht
1000 µmol/m2/s verdeeld over
meerdere lagen van het gewas →
hetzelfde licht verdeeld over een groter
bladoppervlak

Haze 80%

HH+

MH

etched

Hortiscatter
60%
Haze 70%

HH
Hortiscatter
35%

prismatic

Direct licht

Diffuus licht

Diffuus licht tomaat
50%

100%

50%

0%
Lichtverdeling over 2 bladlagen
Direct (1x1000 µmol + 1x0 µmol)
Fotosynthese = 28 µmol CO2
Diffuus (1x500 µmol + 1x500 µmol)
Fotosynthese = 40 µmol CO2

Productie tomaat diffuus 2011
Transmissie
(hemisf.)

Productie
(kg/m2)

Productie t.o.v.
referentie (%)

Referentie (helder)

82

62

100

45% haze

82

67

108

62% haze

85

68

109

71% haze

83

69

111

Coating (50%)

78

65

105

Productie diffuus glas: + 8 tot 11% vooral door
zwaardere vruchten
Hogere haze

Cumulatieve productie t.o.v. Ref
(kg/m2)

8
7

Diff45

6

Diff62

5

Diff71
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Coating

3
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Week nr

Productie onder diffuus glas al vanaf ‘t begin hoger

meer productie

In de proef lijkt coating (begin mei – begin sept) positief
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Meerproductie diffuus glas en coating

Bij diffuus glas:

(Proefcentrum Hoogstraten)

Hemisferische transmissie diffuus en coating t.o.v.
standaard resp. -3 en ca. -6%, haze resp. 58 en 50%
% meerproductie t.o.v. standaard glas:
Jaar

Glas

Coating

2011

+5%

.

2012

+1%

-1%

2013

-1 tot -3% (ras)

-2%

Betere horizontale lichtverdeling
Bij zon diepere lichtdoordringing in gewas
Meer suikerproductie middelste blad
Lagere koptemperatuur

minder stress

Minder stengeluitval tegen einde teelt door Botrytis
Iets (+ 1 dag) kortere uitgroeiduur vruchten

2016 haze 20% + transmissie gelijk aan ref: +3%
meerprod. door hogere prod. in zomer (+7%)

Diffuus continu
hogere productie
Einde teelt 5% meer productie

Diffuus glas en belichting tomaat aug 2012 - 2013
Hybride belichting bij diffuus en helder glas

Modelberekening: ca. 60% door meer licht en ca.
40% door diffuus
Ook in winter is diffuus glas dus positief

Diffuus komkommer PTG Naaldwijk 2006

Glas beplakt met folie: 52% haze, maar 4% lichtverlies
Teelt april t/m juli, traditioneel systeem

Diffuus glas komkommer

Resultaten:

● Meer lichtonderschepping middelste bladeren
● Hogere fotosynthesesnelheid middelste blad
● 4% meer kilo’s en 8% meer stuks
● Stel geen lichtverlies
nog hogere productie!
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Diffuus komkommer hogedraad (2008)

Meerproductie bij 30 en 70% haze t.o.v. helder glas: 6
tot 10% (ondanks 3% lichtverlies bij hoog diffuus!)
Snellere vruchtuitgroei (0.5 tot 1 dag)

Diffuus komkommer 2012

(traditioneel systeem)

Teelt dec – april, diff. 71%
Gelijk kasklimaat

Lagere koptemperatuur bij veel zon (ca. 2 °C)
Betere lichtdoordringing onderin het gewas

Bij veel zon 2 °C lagere koptemperatuur
Minder bladverbranding

0%

30%

70%

Diffuus komkommer 2012

4% meer vruchten, 10 g zwaarder
6% meer kilo’s
Door meer condens: + 2.5% licht in kas

Diffuus glas paprika

Diffuus licht paprika WUR (2009)

Haze 70% (-3% licht) vs. helder glas

Diffuus licht paprika (Proefcentrum Hoogstraten)

Licht dringt minder diep in gewas door dan bij tomaat:
dichter gewas
Diffuus glas zou nauwelijks effect op productie hebben....

Bij veel zon ca. 4 °C lagere vruchttemperatuur
Ca. 5% hogere productie door diffuus glas

In principe bij diffuus glas minder snel noodzakelijk om
te schermen (vruchtkwaliteit)
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Diffuus licht en sla

Plastic folie is vaak diffuus
Folie laat UV door: geeft rodere kleur

Diffuus licht bladgewassen

Onder diffuus glas meestal ook roder
Diffuus glas zal voor groei sla ook
positief zijn

DIFFUUS GLAS AARDBEI

Meerproductie diffuus t.o.v. standaard glas
Hangt af van haze/hortiscatter en lichttransmissie glas!
Tomaat en komkommer:

Voorzover bekend geen onderzoeksgegevens aardbei
Wel enkele positieve ervaringen in de praktijk met
diffuus glas (o.a. Joost van Oers NL/Canada)

Investeringsruimte diffuus glas

Lichttransmissie gelijk: per 10% meer diff.

ca. +1.5%

Haze gelijk

ca. +0.8%

: per

1% meer licht

Bij paprika lijkt effect diffuus op productie geringer: per
10% meer haze
ca. +1% (NL-onderzoek)
Effect diffuus glas vooral bij veel direct licht (zon!)

Diffuse coating

Op basis van KWIN, afschrijvingstermijn kas 15 jaar
Meeropbrengst op basis van WUR-proeven
Tom tros
Omzet = kg * kostprijs
Gem. opbrengstverhoging

Komk (kg)

Vooral geschikt voor generatieve gewassen/rassen
maakt gewas vegetatiever/groeizamer
Komk (stuks)

59.35

57.64

57.64

9%

8%

5%

Meeromzet

5.35

4.61

2.88

Meerkosten (afzet+arbeid)

1.93

2.14

1.33

24.92

17.10

10.60

Investeringsruimte

Met diffuus glas 3% zwaardere komk
gewichtsklasse

deels in hogere

Minder kans op neusrot (paprika - praktijkervaring)
Geeft altijd lichtverlies: hangt af van mate van
verdunning
Lagere kas- en planttemperatuur (geen meetgegevens)
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Diffuus scherm

In onderzoek is er geen goede productievergelijking

Conclusies diffuus licht (vruchtgroenten)
Gewenst: diffuus glas met hoge (>50%) haze en géén
lichtverlies
5 tot 10% meer productie bij min. gelijke transmissie

geweest tussen diffuus scherm vs helder/diffuus glas

Snellere vruchtuitgroei, zwaardere (en meer) vruchten
Diepere lichtdoordringing en hogere fotosynthesecap.
Minder horizontale lichtverschillen
Bij veel zon ca. 2 °C lagere plant/kop/vruchttemperatuur
Planten sterker tegen Botrytis/uitval
Voor mens aangenamer werkklimaat
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