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monitoringsproef:

Verhoogde daglichtbenutting Alstroemeria door 

gebruik diffuuscoating?

Govert Trouwborst
Sander Hogewoning
Reinder van der Spek

9 maart 2017

 Team: 

 Dr. ir. Sander Hogewoning, Dr. ir. Govert Trouwborst & ing. Reinder van der Spek 

 Expertise o.a.:

 fotosynthese, verdamping en CO2

 plantreacties op lichtkleur

 lichtbronnen (o.a. LED) en stuurlicht

 phenotyping

 Wij doen onderzoek voor:

 tuinders & veredelaars

 toeleveranciers

 overheid en belangenorganisaties

wetenschap

praktijk

Missie : Vertaling wetenschappelijke kennis naar praktijk-innovaties



2

Waarop is gedachte nut diffuus-coating gebaseerd?

Twee pijlers:

1. Betere horizontale en verticale lichtverdeling
 geen ‘hotspots’ dus minder fotosynthese-stress

 gunstig voor fotosynthese gewas
• zo’n 10% meer gewasfotosynthese bij komkommer

• bij Alstroemeria meer te verwachten vanwege snelle afbuiging fotosynthese-
lichtrespons

2. Beter klimaat
 minder stress voorkomt sluiten huidmondjes

 daardoor VPD niet te hoog: Gewas koelt zichzelf

 ramen mogen daardoor langer dicht: CO2 blijft in de kas en vochtgehalte 
zakt niet in elkaar 

 Dus vooral zinvol bij veel instraling!

-2

2

6

10

14

18

22

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

C
O

2
-o

p
n

a
m

e
 (

µ
m

o
l/
m

2
/s

)

PAR (µmol/m2/s)

Fotosynthese-respons op licht, 
Alstroemeria

Pink Floyd

Helder glas vs. Diffuus coating bij H.M. Tesselaar

 Twee afdelingen met en zonder coating, cultivar ‘Pink Floyd’

 D-GREE  (Hermadix) t.o.v. controle:

• 0.5m lagere kas

• twee jaar jonger gewas (2014 wk13 t.o.v. 2012 wk18)

• 25% minder vernevelingscapaciteit

 D-GREE coating 17 mei 2016 tot 3 augustus: 12-13% lichtverlies

 Door verschil in schermtype uiteindelijk 11% verschil in lichtsom
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Onder coating minder piekerig verloop lichtintensiteit

 Onder coating (blauwe lijn) minder piekerig verloop lichtintensiteit

 Op 19/20 juli is verschil in schermtype tussen beide kassen goed zichtbaar

Meting fotosynthese



4

Zonnige dag tijdens coatingsseizoen (7 juni)

 Klimaat buiten:

 49 mol/m2/dag PAR

 Tbuiten, max 24 °C; Tgem overdag 19.5 °C

 Controle: veel meer spreiding, dus behoorlijk wat bladeren die over het 

randje zitten en huidmondjes gedeeltelijk sluiten

 Fotosynthese onder D-GREE niet beperkt, wel onder controle
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Overzicht fotosynthese-metingen op stress-momenten

 Daggemiddelden van de metingen

 1000 μmol licht

 450 ppm CO2

 Conclusie:

 Juni-meting laat positief effect van coating zien: minder fotosynthese-stress

 Juli-meting laat positief effect verneveling zien

• alleen coating, zonder luchtbevochtiging, niet afdoende voorkomen stress

 Augustus-meting laat zien dat het zonder coating toch nog goed kan gaan bij 

voldoende RV.

• In mei-juli behoud RV lastiger…

maand periode verneveling
PAR / max temp 

buiten
Fotosynthese

D-GREE (afd11)
Fotosynthese

Controle (afd15)

mei voor coating aan 40 mol / 26°C 16.6 16.6

juni
tijdens 
coating aan 49 mol / 24°C 17.3 15.3

juli
tijdens 
coating uit 45 mol / 26 °C 13.2 13.7

augustus na coating aan 45 mol / 32°C 17.9 18.3
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Knolgewicht: eind augustus 50 gram toegenomen onder coating

 hgjghjgjg’

D-GREE
Mei

D-GREE
augustus

Controle 
mei

Controle
augustus

DW ondergronds (g) 102 183 (+81) 117 146 (+29)

Wortelstok 47 73 (+26) 64 87 (+21)

‘Knol’ 56 109 (+53) 53 59 (+6)

Oogst ‘Pink Floyd’

 Nauwelijks verschil in productie: 

 geen zichtbaar positief effect van toegenomen ‘knol’gewicht op oogst 

 11 weken lang gemiddeld 11% minder licht onder coating!

 toont aan dat je licht mag missen!

 waarschijnlijk voornamelijk toe te schrijven aan positief effect diffuus licht op 

gewasfotosynthese

 aantal stress-momenten was redelijk beperkt door milde zomer (6% minder straling) en 

gebruik verneveling

 wat zou effect coating zijn in een (boven)gemiddeld zonnige zomer?
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Cumulatieve productie 'Pink Floyd'
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Balans wel/niet coaten zomer 2016 (18 mei-3 augustus):

 Diffuus licht sowieso gunstig

 11% lichtverlies geen probleem gebleken (gelijke oogst in ‘moeilijke’ afdeling)  diffuus licht 

is dus positief

 Klimaat

 Beïnvloeding klimaat door gewas viel tegen (mogelijk ook door kasverschil uitgevlakt)

 Zomer 2016

 6 % minder instraling

 Meer effect coating in (boven)gemiddeld zonnige zomer?

 Cultivar:

 cultivar ‘Pink Floyd’ (deze proef) is veel sterker dan bijvoorbeeld ‘Lucero’ 

Dank voor uw aandacht!

Sander Hogewoning

Govert Trouwborst

Reinder van der Spek

030 75 12 069

info@plantlighting.nl

www.plantlighting.nl

Plant Lighting BV

Veilingweg 46

3981 PC Bunnik (NL)


