
 

 

 

Slechte luchtkwaliteit in de serre?... breng het samen in beeld! 
Glitch 
 
Het doseren van CO2 in de serre is reeds jaren ingeburgerd in de groenteteelt onder glas. Deze 
koolstofbron is een cruciaal sleutelelement voor een vlotte fotosynthese en dus de opbouw 
van biomassa. De CO2 die in de serres gedoseerd wordt is overwegend afkomstig van 
rookgassen van een ketel of WKK. Praktijkervaringen leren echter dat de kwaliteit van deze 
rookgassen vaak onvoldoende is. Schadelijke gassen zoals NOx, ethyleen, … zijn naast CO2 
aanwezig in deze rookgassen. Het is gekend dat deze gassen voor schade kunnen zorgen aan 
uw gewas.  
 
Heeft u ook reeds eerder schade gezien aan uw gewas zonder dit te kunnen verklaren? Bent 
u ook geïnteresseerd in welke mate deze schadelijke gassen aanwezig zijn op uw bedrijf? 
Welke concentraties van deze gassen zijn tolereerbaar voor uw teelt zonder schade? 
 
Dankzij het project Glitch brengen we dit samen in beeld. Glitch biedt u de mogelijkheid om 
via geavanceerde technologie de verschillende gassen in uw serre in kaart te brengen. Op 
basis van de metingen en ervaring van deskundigen kunnen we specifiek voor uw bedrijf de 
knelpunten in kaart brengen. Adviezen en maatregelen voor een betere luchtkwaliteit worden 
samen geformuleerd zodat u met een gerust hart CO2 kan doseren. 
 
Bent u geïnteresseerd om dit voor uw bedrijf in kaart te brengen? Dan kan u het formulier in 
bijlage invullen en toesturen naar onderstaande contactgegevens.  
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