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Stabiliseer de plant en bespaar energie

Temperatuur optimaal aanpassen
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Met een groeimodel kan een komkommerteler bijvoorbeeld een maximale productie nastreven, een paprikateler zijn oogstpieken voorkomen en een
kalanchoëteler kan kiezen tussen aflevertijd, kwaliteit en energiekosten.

De lichtafhankelijke setpointverhoging en de regelingen voor temperatuurintegratie maken gebruik van de mogelijkheid
om een kas zoveel mogelijk door de zon te laten opwarmen. Veel regelingen stellen het klimaat echter centraal terwijl ze
zich vooral op een optimaal functionerende plant zouden moeten richten. Bovendien worden de effecten van wijzigingen
van instellingen pas na verloop van tijd in het gewas zichtbaar. Om te onderzoeken of hierin verbetering mogelijk is, zijn
recentelijk een aantal projecten uitgevoerd.
T E K ST: A N N E E L I N GS

gewasfysiologisch

vegetatieve
ontwikkeling

Al sinds een halve eeuw wordt er nagedacht over het optimaal
aanpassen van de temperatuur aan de straling. Er spelen hierbij
twee zaken:
- Een energetisch aspect. Door het warmteoverschot van zonnige
dagen uit te wisselen tegen het warmtetekort van koude dagen,
is het mogelijk om over het gehele seizoen genomen minder
energie te gebruiken.
- Gewasfysiologische aspecten. Bij een hoge straling maken planten
veel assimilaten aan, zodat er ook veel vraag naar assimilaten
moet zijn om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze assimilaten. Dit kan door de teelttemperatuur te verhogen.
Omgekeerd moet bij een lage straling de temperatuur worden verlaagd om vraag en aanbod aan assimilaten in balans te houden.
De temperatuur heeft ook invloed op de gewasontwikkeling op
langere termijn. Een verlaagde temperatuur is gunstig voor het
energieverbruik, maar op langere termijn blijft de vegetatieve
ontwikkeling achter. Dit gaat na verloop van tijd ten koste van
de productie. Daarnaast speelt de temperatuur een grote rol bij
de vruchtzetting.

Assimilatenbalans komkommer
Bij komkommer is gezocht naar een klimaatregeling waarin de
stabilisatie van de assimilatenbalans van het gewas centraal
staat. Deze balans is de verhouding tussen het aanbod van en de
vraag naar assimilaten. Deze verhouding is door de etmaaltemperatuur te beïnvloeden.
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Bij een constante etmaaltemperatuur fluctueert de assimilatenbalans van dag tot dag enorm omdat de stralingsintensiteit van
dag tot dag sterk kan variëren. Deze fluctuatie heeft gevolgen
voor de vruchtzetting, uitgroeiduur, vruchtgrootte en vruchtkwaliteit, en uiteindelijk op de plantbelasting en productie. Het
is daarom aantrekkelijk om de assimilatenbalans te stabiliseren.
Bovendien biedt de koppeling van de straling en de temperatuur
de mogelijkheid om energie te besparen.
De assimilatenbalans is op een energiezuinige manier te stabiliseren door het warmteoverschot van de ene dag uit te ruilen
tegen het warmtetekort van een andere dag. Er is dan per seizoen minder energie nodig om dezelfde gemiddelde temperatuur en een ongeveer gelijke productie te behalen. Simulaties
met het INTKAM-komkommermodel en het KASPRO-kasmodel
geven voor alle drie teelten in een jaar een lager gasverbruik met
dezelfde productie. Ook is het mogelijk om bij het zelfde energieverbruik een productiestijging te realiseren. Uiteraard hangt
het van de prijs van energie en de komkommer af welke combinatie van de twee mogelijkheden het meest gunstig is. In de tabel
is aangegeven wat volgens berekeningen, die zijn gebaseerd op
een praktijksituatie, haalbaar zou moeten zijn.

Energiezuinige paprika
In 2005 is een theoretische studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiezuinige productiesturing in de paprikateelt. Het
golvende verloop van de vruchtzetting, door een samenspel van

plantbelasting

productiestijging
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aan de straling
Tabel. Effect van energiezuinig telen bij komkommer
Het effect van energiezuinig telen bij komkommer door het warmteoverschot van de ene dag uit te ruilen tegen het warmtetekort van een andere dag. Ook is het mogelijk om bij hetzelfde energieverbruik een productiestijging te realiseren. Er wordt dan op het scherpst van de snede geteeld; om eventuele risico’s te vermijden kan een combinatie van energiebesparing en productiestijging kiezen.
Doel

eenheid

winter

zomer

herfst

m3/m2

2.25

1.50

1.50

meer versproductie

2

kg/m

1.50

1.90

1.00

minder gas, meer productie,
laag risico

m3/m2
kg/m2

1.10
0.95

0.75
0.75

0.75
0. 50

minder gas

zettingsgolven

modelmatige
benadering

vraag en aanbod van assimilaten en de ontwikkelingssnelheid van
vruchten en vegetatieve delen, zorgt voor oogstfluctuaties.
Een paprikamodel dat was ontwikkeld om deze dynamiek te
voorspellen, werd gekoppeld aan het KASPRO-kasmodel om het
verband tussen kastemperatuur en energiegebruik te optimaliseren. Er werden twee benaderingen onderzocht:
a. de zettingsgolven afvlakken binnen één afdeling;
b. in twee afdelingen de vluchten precies te laten afwisselen.
In beide gevallen bleek het mogelijk te zijn om met behoud van
productie een gelijkmatiger afzetpatroon te combineren met
energiebesparing.
Op een energiezuinig bedrijf met een geschat gasverbruik per jaar
van 36 m3/m2 bleek 10% besparing haalbaar. Het berekende gasverbruik bij enkele extreme strategieën bleek zelfs uit te komen
onder de 'magische' grens van 30 m3/m2. De conclusie van de theoretische studie was dat het mogelijk is om de assimilatenbalans
en het oogstpatroon gelijkmatiger te maken, én met behoud van
productie energiezuiniger te telen. Momenteel wordt er in drie
proefafdelingen van PPO Naaldwijk onderzocht of een paprikagewas zich onder extreme strategieën inderdaad blijft gedragen
zoals het model dat voorspelt. Verwacht wordt dat de modelmatige benadering in de praktijk tot een beter beheersbare gewasontwikkeling leidt en dat het planbare oogstverloop op arbeidstechnisch gebied voordelen biedt.

Planmatig telen kalanchoë

plantbalans

Er is voor Kalanchoë bestudeerd of afstemming tussen gewasprocessen is te gebruiken om energiebesparing te combineren
met planmatig telen. In het algemeen geldt: licht = groeikracht;
temperatuur = teeltsnelheid.
De verhouding tussen groeikracht en teeltsnelheid (de plantbalans) bepaalt hoe fors een plant uiteindelijk uitgroeit. Die plantbalans heeft bij veel bloeiende potplanten grote invloed op de hoeveelheid biomassa die beschikbaar is voor het laten uitgroeien van
bloemen en zijscheuten, en daarmee op de kwaliteit (sierwaarde).
In een proef is geprobeerd via het sturen van de kastemperatuur
de plantbalans, gebaseerd op drie verschillende streefwaarden,
constant te houden. De meest extreme strategie leverde uiteindelijk de beste planten. In deze strategie werd tot bloeistadium 3
Deze recentelijk uitgevoerde projecten, met het stabiliseren van fysiologische processen als uitgangspunt, zijn gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, het ministerie van LNV en (het
kalanchoëproject) door SenterNovem. Het onderzoek is uitgevoerd door Anne Elings, Eldert van
Henten en Feije de Zwart (Plant Research International, PRI) en Fokke Buwalda (Praktijkonder-zoek
voor Plant en Omgeving, PPO).

een ‘lichte’ plantbalans aangehouden, waarna de planten werden afgeteeld bij een ‘zware’ plantbalans. Het hogere temperatuurniveau in het begin zorgde voor een snelle bladontwikkeling, die de plant in de hele rest van de teelt wat extra groeikracht gaf. Tijdens de rustige ontwikkeling in de tweede helft
van de teelt gaf dit compacte, goed gevulde planten die bijzonder rijk bloeiden.

snelle bladontwikkeling

Gewasontwikkelingsmodel
Kennis van de processen over assimilatenbalans (komkommer,
paprika) en plantbalans (kalanchoë) opent de weg om nieuwe
teeltstrategieën te ontwerpen. Het biedt mogelijkheden om
gedurende de teelt gericht te sturen op een bepaalde eindkwaliteit of een gepland aflevermoment, en de energie-efficiëntie
van de teelt te verbeteren.
In de hiervoor genoemde projecten is geen blauwdruk voor de
teelttemperatuur gebruikt. Deze is elke dag berekend met
behulp van een groei- en ontwikkelingsmodel. De input voor
deze berekeningen bestaat uit gewaswaarnemingen, gegevens
over de teelthistorie en gewasgerelateerde doelen. Zo was bij
komkommer een evenwichtige gewasontwikkeling het doel. Bij
paprika ging het om het beheersen van de zettingsgolven en bij
kalanchoë werd een bepaalde plantopbouw nagestreefd.
In de praktijk staat het teeltdoel natuurlijk in het teken van de
bedrijfseconomie. Bij komkommers zou het maximaliseren van
de versproductie per m3 gas het doel kunnen zijn. Bij paprika
zou het aantrekkelijk kunnen zijn om het gewas anti-cyclisch te
sturen en dus de oogstpieken te laten plaatsvinden in perioden
waarin de paprika’s duur zijn. In de potplantenteelt geven de
ontwikkelde regelmethoden mogelijkheden om een goede afweging te maken tussen afleverdatum, kwaliteit van het gewas en
de benodigde energiekosten.
De centrale plaats van het gewasontwikkelingsmodel zorgt
ervoor dat het uiteindelijke stookregime niet teveel, maar zeker
ook niet te weinig energie in het gewas investeert.

energieefficiëntie

maximale
productie

Modellen die de gewasgroei en -ontwikkeling goed kunnen voorspellen zijn
vanuit het onderzoek beschikbaar (komkommer, paprika), of zijn in ontwikkeling (kalanchoë). Gekoppeld met een kasklimaatmodel kunnen ze worden
geïntegreerd met een regeling, of kunnen ze dienen om de teler van advies
te dienen.
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