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Samenvatting

Plantmonitoring

Bij de inrichting van de kas is alle aandacht gericht geweest op het creëren van optimale

omstandigheden met name in de groeifase van de teelt van amaryllis. Van de plantsensoren bleek de

infra rood camera een zeer goed hulpmiddel om de waterbalans te monitoren. Daarmee kon de inzet

van de verneveling en het zomerscherm verbeterd worden. Met name de verneveling blijkt een

enorme goed instrument om te voorkomen dat het gewas waterstress ondervindt bij hoge instraling.

Door de inzet van de verneveling te intensiveren bleek het mogelijk om veel meer licht toe te laten. Dit

heeft in 2011 er toe geleid dat het aantal schermuren met het diffuse zomerdoek sterk is terug

gebracht. In 2012 is nogmaals een stap gezet om het licht nog meer te benutten door vanaf april het

kasdek te voorzien van een diffuse coating ( Redufuse 1 : 6 ). Het gebruik van het zomerscherm kon

hierdoor tot een minimum worden terug gebracht.

Met behulp van de verneveling is er ook veel minder gelucht waardoor de CO2 verliezen sterk beperkt

zijn gebleven. Hierdoor was het mogelijk om met een dosering van ongeveer 10 kg CO2 per Ha per

jaar een CO2 niveau in de kas te handhaven van 600 ppm, zelfs bij hoge lichtintensiteiten.

Er kan dus geconcludeerd worden dat tijdens de groeifase door middel van plantmonitoring tijdens het

project grote stappen zijn gezet in het creëren van een optimaal groeiklimaat dat is samengegaan met

een beperking van CO2 verliezen.

Verneveling levert in de amaryllisteelt extra rendement op omdat de installatie ook in de koelfase

ingezet kan worden als adiabatisch koelinstrument.

Daarnaast biedt de amaryllisteelt goede mogelijkheden om met dubbele schermen de negatieve

effecten van uitstraling volledig op te vangen omdat vochtproblemen in de nacht nauwelijks voor

komen. Dit speelt met name een rol tijdens de oogstfase ( natslaan van de bloemen en breekstelen )

en in het begin van de groeifase ( glazigheid in het blad ). Betere groeiomstandigheden gaan dan

hand in hand met energiebesparing.

Het gewas heeft in de afgelopen 2 teeltjaren zeer positief gereageerd. Allereerst is in beide teeltjaren

het bladpakket tot het einde van het groeiseizoen vitaal gebleven. De productie heeft een stijgende lijn

laten zien in de afgelopen 3 teeltjaren. De kwaliteit is ook verbeterd door meer bloemen met vier

kelken in plaats van 3 kelken.
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1 Inleiding

Dit project is door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie in het leven geroepen omdat Amazone Amaryllis een voorbeeld bedrijf is voor duurzaam
telen. In 2009 is een nieuwe kas gebouwd waarbij de inrichting is gericht op optimale groei
omstandigheden met een zo laag mogelijk energiegebruik.
Hiervoor is een kas gebouwd zonder gasaansluiting. De energievoorziening vindt plaats met een
warmtepomp in combinatie met aquifers. Deze worden gebruikt om de kas zowel te verwarmen als te
koelen met luchtbehandelingkasten ( LBK ). Ook de slangen in het teeltbed worden gevoed door de
warmtepomp om de bollen te verwarmen en te koelen. Uiteraard is er een energiescherm
geïnstalleerd.
Om de teeltomstandigheden verder te optimaliseren is een zomerscherm, vloeibare CO2 en een
vernevelingsinstallatie aanwezig.
Voor een optimale ruimtebenutting wordt geteeld in rolbedden gevuld met kleikorrels.
Met deze vorm van duurzaam telen wijken zowel de energiestromen als de groeiomstandigheden in
de kas af van de standaard teeltomstandigheden. De energiestromen zullen in kaart gebracht worden
door John van de Sande van de Firma Certhon.
Peter Geelen van Plantmonitoring.NL heeft het kasklimaat en de reacties van het gewas gevolgd.

1.1 Leeswijzer

In dit rapport wordt verslag gedaan van de plantmonitoring en energiemonitoring van het project
Het Nieuwe Telen van Amaryllis.
Daarvoor is het verslag opgebouwd uit twee delen :

Deel 1 bevat de algemene informatie van het bedrijf en de Plantmonitoring met de hoofdstukken
1 t/m 9 en de bijlagen I t/m XV.
De leerpunten en conclusies uit hoofdstuk 6 zijn genummerd en in het rapport makkelijk terug te
vinden met een groen kader in de rechter kantlijn :

Deel 2 bevat de Energiemonitoring met de hoofdstukken 10 t/m … en de bijlagen XI t/m ……

De verslaglegging van het consultancy project met betrekking tot de horizontale temperatuurverdeling
is terug te vinden in deel 1, hoofdstuk 5.1

1.2 Medewerking

Aan dit project is medewerking verleend door :

 Amazone Amaryllis voor de locatie waar het project heeft plaats gevonden
 Lets Grow voor plantsensoren en digitaal platvorm
 Multi Meet voor de meting van horizontale temperatuurverschillen
 WUR – Wageningen Universiteit en Research voor destructieve bol analyse

leerpunt ….
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2 Kasuitrusting en teeltgegevens

Het bedrijf van Amazone Amaryllis bestaat uit 18.000 m
2

waarin zonder tussenwanden elf
verschillende soorten snij amaryllis geteeld worden.
De substraatbedden zijn onderverdeeld in 31 kraanvakken en de klimaatregeling is gescheiden in 4
afdelingen.
De plantmonitoring heeft plaats gevonden in afdeling 3, kraanvak 14. Hierin wordt het ras Mont Blanc
geteeld.

De kasuitrusting ziet er als volgt uit :

Amazone Amaryllis

 Bouwjaar 2009
 18.000 m

2

 Kapbreedte 8 meter
 Goothoogte 6 meter
 5 rolbedden per kap = 1 looppad per kap

 Rolbedden met kleikorrels 100 l / m
2

 35 bollen / m
2

( bij vaste bedden zijn dat 27 bollen / m
2

)
 10 rijen per bed ( bij vaste bedden zijn dat 8 rijen per bed )
 Verwarming- en koelslangen in het bed
 Verwarmingslangen 2 op elk bed
 Luchtbehandelingskasten bovenin de kas, 1 per tralie = 1 per 500 m

2

Koelvermogen : 100 Watt / m
2
.

Verwarmingsvermogen : ……Watt / m
2
.

Hierdoor zijn geen aparte ventilatoren boven in de kas meer nodig.

 Helder energiescherm XLS 10
 Diffuus zomerscherm Harmony 35 % afscherming

 Hoge druk vernevelilng 300 cc / m
2

. uur met onthard leidingwater

 Vloeibare CO2

 Warmtepomp
 Aquifers

 Ras : Mont Blanc
 Plantdatum : januari 2010
 Vervanging : zomer 2013

 Plantmonitoring :
o I4All meetpaal met :
o Meetbox Temperatuur, RV, CO2

o Bodemtemperatuur
o Infra Rood planttemperatuurmeter
o PAR meter
o Huidmondjesmonitor

 Pyrgeo meter
 Buiten RV meting
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Figuur 1 : overzicht van de inrichting van de kas van Amazone Amaryllis
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3 Plantmonitoring

3.1 Groeifasen

De amaryllis teelt bestaat uit 3 fasen.
Voor het vak Mont Blanc dat gevolgd is ziet dat er als volgt uit :

 1 : Groeifase : van oktober tot juli
o Van oktober tot januari valt deze periode samen met de oogstperiode ( fase 3 ).
o In deze fase vindt de uitgroei van blad plaats.
o De bol groeit door aanleg van nieuwe bladeren ( bolrokken )
o In deze fase wordt ook na elke 3 bladeren ( +/- 1300 groeigraaddagen ) een nieuwe

bloemknop aangelegd.
o Tussen half december en begin februari wordt in de donkerste periode van het jaar de

boltemperatuur terug gebracht naar 20 °C.
o Vanaf 1 februari tot 1 april wordt de boltemperatuur verhoogd van 20 °C naar 23 °C.

Daarna wordt gedurende het hele groeiseizoen de boltemperatuur constant op 23 °C
gehouden, onafhankelijk van de lichtsom die gerealiseerd wordt.

 2 : Koelfase : 10 weken van half juli tot eind september
o De boltemperatuur wordt gekoeld op 13 °C.
o Door de koude graaduren wordt de rust van de bloemknoppen, groter dan 20 mm,

doorbroken.
o Na de koelperiode wordt het blad van de bol gesneden

 3 : Oogstperiode : van eind september tot begin januari
o De boltemperatuur wordt verhoogd naar 22 °C gebracht.

Hierdoor komt de aanleg van nieuw blad en nieuwe bloemknoppen ook weer op gang.
En de bloemknoppen die aan het begin van de koelperiode kleiner waren dan 20 mm
kunnen doorgroeien om in het volgende jaar te bloeien.

o De bloemknoppen gaan strekken, de bloemen groeien uit en kunnen geoogst worden
in december.

o In deze periode vindt de start van de opbouw van het nieuwe bladpakket ook plaats

Voor de gehele kas van Amazone Amaryllis geldt dat de eerste vakken al in mei in de bodemkoeling
gaan. Begin augustus wordt hiervan het blad gesneden, waarna de oogst in september op gang komt.
Aangezien in de kas geen afdelingen gescheiden zijn door tussengevels, vindt de klimaatregeling
plaats op basis van de grootste gemene deler. Dat betekent dat tot augustus de klimaatsturing gericht
is op de groeifase. Vanaf begin augustus staat het grootste deel van de tuin in de bodemkoeling en
zijn de gewaswerkzaamheden gericht op blad snijden. Vanaf dan wordt de klimaatregeling gericht op
de koelperiode. Dat betekent dat vanaf begin augustus het scherm juist zo veel mogelijk dicht ligt en
dat de verneveling, onder andere ook voor een prettig werkklimaat, niet meer intensief ingezet wordt.
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Figuur 2 : verschillende fasen van de teelt

Schematisch ziet het teelverloop voor een kerstvak ( het vak dat gemonitored wordt )
eruit als in figuur 3.
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3.2 Bloemknopverdroging

In de amaryllisteelt, en met name bij het ras Mont Blanc, is aandacht nodig om te voorkomen dat
bloemknoppen die aangelegd zijn in de bol al worden afgestoten voordat ze kunnen gaan bloeien. In
de praktijk wordt dit bloemknopverdroging genoemd.
Het is echter niet duidelijk of dit veroorzaakt wordt door een onevenwichtigheid van de waterbalans
( verdroging ) of door een onevenwichtigheid van de assimilatenbalans ( bloemknopabortie ).
Om meer inzicht hierin te krijgen is tussen 2010 – 2012 een uitgebreide proef gedaan bij het
Improvement Centrum in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research ( WUR ). Omdat er
meerdere parallellen waren tussen het monitoringsproject bij Amazone Amaryllis en de proef zijn
Maarten Sonneveld en Peter Geelen gaan deelnemen aan de begeleidingscommissie van de proef
vanaf 2011.

Tijdens de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie zijn de volgende hypothesen ontstaan voor
het optreden van de afstoting van bloemknoppen in Mont Blanc :

 1 : Groeifase
Tussen maart en juli is de periode dat de instraling, en dus de verdamping snel toeneemt.
In deze periode kunnen mogelijk bloemknoppen afgestoten worden door een te hoge
vochtonttrekking. Dan is dus sprake van echte bloemknopverdroging.

 2 : Koelfase : 10 weken van half juli tot eind september
Tijdens de koelfase is de opname van water sterk beperkt door de lage worteltemperatuur,
terwijl de instraling, en dus de verdamping nog hoog kunnen zijn. De bloemknoppen zijn koud
waardoor de ademhaling er laag is. In deze fase ligt het voor de hand dat afstoting van
bloemknoppen plaats kan vinden door uitdroging, vanwege te koude wortels, en niet door een
tekort aan assimilaten.

 3 : Oogstperiode + begin Groeifase: van eind september tot begin maart
Tussen oktober en maart wordt een vrij hoge temperatuur aangehouden voor de bol ( 20 °C )
terwijl de aanmaak van assimilaten nog zeer beperkt is door een gering bladoppervlakte in
combinatie met een lage instraling. Hierdoor zou afstoting in deze periode kunnen optreden
door een tekort aan assimilaten. Tevens moeten de jonge bloemknoppen in deze periode
concurreren voor assimilaten met de uitlopende bloemen. Onbekend is of in deze periode het
“tekort” aan aanmaak van assimilaten aangevuld kan worden door reserves uit de bol te
mobiliseren ( hetgeen juist weer makkelijker gaat bij hogere boltemperaturen ).
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3.3 Hypothesen

De doelen voor de teelt, en daarmee de inzet van de inrichting van de kas, zijn zeer verschillend in de
3 teeltfasen.
Hiervoor zijn de volgende hypothesen opgesteld waarmee Amazone Amaryllis zich kan onderscheiden :

3.3.1 Groeifase

- a : luchtvochtigheid verhogen om waterstress te voorkomen
In deze fase is de focus gericht op een maximale benutting van de natuurlijke instraling. De
verdampingcapaciteit van amaryllis is laag. De inzet van de verneveling moet er voor zorgen dat de
huidmondjes niet in waterstress raken. Doordat de huidmondjes meer en langer open blijven kan CO2

beter opgenomen worden. De fotosynthese zal dan hoger zijn, waardoor het licht beter benut kan
worden.

- b : meer en diffuus licht
Een volgende stap is om meer licht toe te laten door minder schermuren te maken met het
zomerscherm ( Harmony 35 ). Het Harmony doek maakt het licht diffuus. Hiervoor is gekozen omdat
diffuus licht beter door de plant benut kan worden omdat een puntbelasting van het licht voorkomen
wordt. Hierdoor zal minder waterstress ontstaan en verdeelt het licht zich beter in het gewas. Met
andere woorden ook door het licht diffuus te maken kan het licht beter benut worden voor groei.

- c : raamstand beperken voor een hoger CO2 niveau
Een andere doelstelling is om de raamstand overdag zo veel mogelijk te beperken zodat de CO2

verliezen via de luchtramen zo laag mogelijk zijn en een daling van de luchtvochtigheid in de kas
voorkomen wordt ( waardoor de huidmondjes weer beter open blijven ).
Om de raamstand te beperken zullen 2 manieren van kaskoeling ingezet worden :

- Mechanische koeling met de luchtbehandelingskasten
- Adiabatische koeling met de vernevelinginstallatie

Het doel van de koelinstrumenten is dus om een kleinere raamstand te realiseren en niet om een
lagere kastemperatuur te bereiken.

Een hoger CO2 niveau in de kaslucht in combinatie met huidmondjes die meer open staan moet leiden
tot :

 Een hogere fotosynthese
 Een betere bladkwaliteit gedurende het hele groeiseizoen
 Een hogere productie
 Een betere kwaliteit
 Een hogere water- en voedingsopname

- d : energiescherm in de nacht inzetten om energie te besparen

Amaryllis is een gewas waarbij de nachttemperatuur mag zakken naar 12 – 14 °C. Dat betekent dat in
deze fase het energiescherm pas relatief laat in de nacht mag sluiten. De energiebesparing zal bij
Amazone Amaryllis niet snel gerealiseerd worden door een sterke toename van het aantal
schermuren in de nacht De energiebesparing zal komen uit de afwijkende technische inrichting van
het bedrijf met aquifers, warmtepompen en luchtbehandelingskasten.
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3.3.2 Koelfase

De koelfase is bedoeld om de natuurlijke rustfase na te bootsen. Echter de omstandigheden
waaronder dit gebeurt zijn zeer “onnatuurlijk”. De instraling is nog hoog en de daglengte is nog
aanzienlijk. Daarnaast bereikt de buitentemperatuur zijn natuurlijke maximum in deze periode.

In deze fase is de focus dus niet meer gericht op lichtbenutting, maar op rustinductie.
Hiervoor wordt de koelinstallatie ingezet om de boltemperatuur terug te brengen naar 13 °C.
Hiervoor worden slangen in het teeltmedium gebruikt. Het gaat dus niet om de kaslucht te koelen. Om
het energiegebruik voor de koeling te beperken en de streeftemperatuur te kunnen halen wordt de
klimaatregeling wel ingezet om een zo laag mogelijke kastemperatuur te bereiken.

Amazone Amaryllis kan zich in deze fase onderscheiden door :

- a : de kas overdag zo min mogelijk op te warmen
 het zomerscherm wordt overdag maximaal ingezet om de instraling weg te schermen.
 De verneveling kan nu worden ingezet om de kas te koelen. Dit kan zowel overdag als in de

voornacht. Zodra het grootste deel van de kas in de bodemkoeling staat, wordt de
warmtepomp volledig gebruikt om de bollen te koelen. Koelen van de kaslucht met de
luchtbehandelingskasten is dan niet meer mogelijk.

 De luchting wordt nu juist ruim ingezet. Zowel overdag als in de nacht.

- b : de kas in de nacht zoveel mogelijk te laten koelen :
 In de nacht wordt juist niet geschermd om zo veel mogelijk afkoeling door uitwisseling met de

buitenlucht te verkrijgen en de uitstraling zo veel mogelijk te benutten.
 De luchting wordt nu juist ruim ingezet. Zowel overdag als in de nacht.

- c : waterstress voorkomen

De waterbalans van het gewas komt in deze periode in een moeilijke positie.
Doordat de wortels koud zijn ( 13 °C ) is de wateropname zeer beperkt. Tussen juli en september zijn
de omstandigheden echter nog aanwezig waarbij de verdamping nog hoog kan zijn. Ook om de
verdamping zo veel mogelijk te beperken wordt :

 overdag de instraling maximaal weg geschermd met het zomerscherm.
 de verneveling bewijst in deze periode ook zijn diensten om waterstress zo veel mogelijk te

voorkomen.
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3.3.3 Oogstfase

Tijdens de oogstfase kan het kasklimaat makkelijk naar de hand gezet worden. In de eerste weken
staat er nog geen blad op het gewas en is het wachten op de uitgroei van de bloemtakken. In
december als de takken geoogst worden staan de eerste jonge bladeren weer op het gewas.

In deze periode ligt de focus op :

- a : voorkomen van uitstraling van de bloem

De bloemknop is het hoogste punt van het gewas en is in deze fase gevoelig voor uitstraling. Om te
veel uitstraling van de bloemknop te voorkomen kan gebruik worden gemaakt om met de metingen
van de pyrgeometer het sluiten van het scherm aan te sturen.

- b : energiescherm in de nacht inzetten om energie te besparen

Dit is weer een periode waarbij in de nacht het energiescherm ook steeds meer ingezet kan gaan
worden om energie te besparen.

- c : voldoende verdamping

In deze periode is de instraling laag waardoor de verdamping van het jonge blad voornamelijk bepaald
wordt door het gebruik van de verwarming.
Bij Amazone Amaryllis wordt in de eerste plaats verwarmd met PE slangen tussen het gewas op het
bed. Samen met het warme substraat ( 100 l / m

2
) zorgt dit voor een goede basisvoorziening.

Daarnaast kunnen de luchtbehandelingskasten ingezet om de kas te verwarmen. Door het gebruik
van de luchtbehandelingskasten wordt tegelijk luchtbeweging gecreëerd waardoor de verdamping ook
gestimuleerd wordt. Dit vindt echter alleen plaats bij extreme kou.
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3.3.4 Hypothesen bloemknopverdroging

Bij Amazone Amaryllis zal minder bloemknopverdroging, en dus een hogere productie gerealiseerd
worden in :

 1 : Groeifase
Door het realiseren van een hogere luchtvochtigheid door de inzet van de verneveling en het
beperken van de raamstand zal het gewas minder vochtstress hebben, waardoor het risico op
verdrogen van de bloemknop lager is.
Doordat de fotosynthese hoger is, door een hoger CO2 niveau en CO2 opname ( huidmondjes
staan beter open ), zijn de aangelegde bloemknoppen sterker. Hierdoor zijn ze minder
gevoelig voor abortie. Mogelijk wordt dit effect opgeheven doordat de bodemtemperatuur,
vanwege een hoger verwachte assimilatie, al verhoogd is van 22 °C naar 23 °C. Bovendien
moeten ook 10 extra bollen/m

2
concurreren om dezelfde lichthoeveelheid.

 2 : Koelfase
Door de inzet van verneveling is het gewas minder gevoelig voor vochtstress waardoor
verdroging van de bloemknoppen minder voor komt. De inzet van het diffuse zomerscherm
voorkomt ook vochtstress. Collega bedrijven lossen dit vaak op door de kas te krijten.
Doordat de installatie altijd voldoende koelcapaciteit heeft, zijn de wortels ook bij hoge
instraling altijd 13 °C. In vergelijking tot bedrijven die onvoldoende koelcapaciteit hebben, zal
dit eerder meer vochtstress opleveren omdat de wortels altijd koud zijn, en dus minder water
opnemen.

 3 : Oogstperiode + begin Groeifase
In deze periode zijn de groei omstandigheden bij Amazone Amaryllis niet erg onderscheidend.
Maar als door de betere groeiomstandigheden in fase 1 de bloemknoppen sterker zijn
aangelegd, kan het zijn dat ze in deze fase minder gevoelig zijn voor abortie.
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4 Gerealiseerd klimaat

4.1 Groeifase

4.1.1 Inleiding

De natuurlijke omstandigheden waren in 2011 en 2012 precies tegengesteld.
In 2011 was de instraling hoog tijdens de groeiperiode en was er weinig instraling in de koelperiode
( zeer ideaal dus ) .
In 2012 was dit precies omgekeerd ; weinig instraling in de groeifase en veel instraling tijdens de
koelfase.
In het voorjaar van 2011 zijn meteen grote stappen gezet met de inzet van de verneveling. De eerste
grote aanpassing was om primair te gaan vernevelen op straling in plaats van op het vochtdeficiet.
Vanaf een instraling van 300 Watt / m

2
mag de verneveling aan gaan. En naarmate de instraling

hoger is wordt de pulstijd verlengd.
Vervolgens zijn de grenzen van het vochtdeficiet naar beneden bijgesteld. Voorheen werd verneveld
vanaf een vochtdeficiet van 7 gram / m

3
. Dat is naar beneden gebracht zodat de verneveling aan mag

gaan vanaf een vochtdeficiet van 3 gram / m
3

bij een instraling van 700 Watt / m
2
.

De plantsensoren gaven aan dat het gewas hier zeer positief op reageert. De huidmondjesgeleiding
bleef hoger en de gewastemperatuur steeg minder ver boven de ruimtetemperatuur. Hieruit kan
afgeleid worden dat het gewas minder waterstress ondervind waardoor de huidmondjes verder open
blijven.

Doordat het gewas minder waterstress ondervindt, kan er weer meer licht toegelaten worden. Op
basis van de metingen van de plantsensoren is vervolgens de schermgrens in april verhoogd van 500
Watt / m

2
naar 700 Watt / m

2
. Als het gewas aangeeft nog steeds niet in de waterstress te raken is

besloten om het scherm helemaal niet meer te sluiten en het licht maximaal te benutten.

In navolging van ervaringen in meerdere gewassen laat amaryllis ook zien dat het gewas veel meer
licht aan kan dan altijd is aangenomen. Voorwaarde is dat de luchtvochtigheid op peil is waardoor het
gewas geen waterstress ondervindt.

leerpunt 1b

VPD en Verdamping

Vapour Pressure Difference ( VPD ) is het verschil in dampdruk in de huidmondjesholte en de
kaslucht. Door instraling verdampt water in de huidmondjesholte waardoor de dampdruk in het
huidmondje toeneemt. Het dampdrukverschil met de kaslucht wordt groter, waardoor de
waterdamp verplaatst wordt van de huidmondjesholte naar de kaslucht. Dit noemen we de
verdamping van het gewas. De hoogte van de instraling ( = energietoevoer ) bepaalt dus de
hoogte van de verdamping.
Een veel gemaakte fout is de redering is dat de verdamping toe zal nemen wanneer de VPD
verhoogd wordt, door de luchtvochtigheid in de kaslucht te verlagen,. De verdamping kan echter
alleen toenemen als er meer energie wordt toegevoerd. De juiste volgorde is dat door instraling de
verdamping toeneemt. Als het gewas de waterbalans op peil kan houden ( hetgeen bij een hogere
luchtvochtigheid beter gaat ) blijven de huidmondjes beter open staan. Waterdamp kan dan
makkelijk de huidmondjesholte verlaten waardoor de dampdruk in de huidmondjesholte niet zal
oplopen. Het gewas bepaald grotendeels dus de VPD. Deze blijft laag ( kleiner dan 1,5 kPa )
wanneer de waterbalans op peil is.

leerpunt 1a
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4.1.2 Waterbalans in de groeifase

In bijlage I zijn 3 grafieken opgenomen die deze stappen illustreren :

 8 april 2011 – schermen vanaf 500 Watt / m
2

Op deze dag wordt gescherm bij een instraling van 200 Watt / m
2
. ( de normale instelling is

500 Watt / m
2

) De gewastemperatuur wordt niet hoger dan 1 à 2 °C boven de
ruimtetemperatuur. Het vochtdeficiet blijft onder de 5 gram / m

3
en de VPD blijft onder de 1,2

kPa. De raamstand kan heel beperkt blijven. Het gewas ondervindt geen waterstress. Door
het schermen wordt wel veel licht onbenut.

 9 april 2011 – schermen vanaf 700 Watt / m
2

Gezien de ervaring van de vorige dag wordt gewacht met schermen. Als om 12 uur de
gewastemperatuur 3 °C hoger is dan de kastemperatuur wordt besloten om het scherm te
sluiten. De instraling is dan gestegen tot 700 watt / m

2
. Door het sluiten van het schermdoek

komt minder licht de kas in waardoor de verdamping af neemt ( blauwe lijn ). De VPD daalt
van 1,5 naar 1 kPa, hetgeen duidt op het verder open gaan van de huidmondjes. ( de
huidmondjes geleiding = verdamping per kPa neemt af doordat de verdamping af neemt. Dit
wil niet zeggen dat de huidmondjes sluiten )

 11 april 2011 – niet meer schermen
Door de ervaring van 9 april is het vertrouwen ontstaan dat het gewas nog meer licht aan kan.
Dit is bevestigd op 11 april. Op deze dag is het scherm helemaal niet meer dicht gegaan. Zelfs
zonder schermen blijft dankzij intensief vernevelen het vochtdeficiet onder de 5 gram / m

3
. De

verdamping kan de toename van de instraling prima volgen. Ook de huidmondjesgeleiding,
volgt deze lijn eveneens. De VPD stijgt hierdoor maar even naar de 1,5 kPa om 12 uur
waarna deze ook weer zakt. De gewastemperatuur stijgt niet meer boven de kastemperatuur
uit dan op 8 april wanneer de hele dag het scherm gesloten is.
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Naar aanleiding van deze ervaringen is besloten om niet meer te schermen zolang de raamstand
beperkt kan blijven om het CO2 in de kas te houden. Het sluiten van het scherm gebeurd dan in
combinatie van instraling en raamstand.

In 2012 is nog een stap verder gezet om het licht nog meer te benutten door het zomerscherm nog
minder in te zetten. Eind maart wordt door het aanbrengen van een diffuse coating ( redufuse ) op het
dek het licht nog meer diffuus gemaakt. Hierdoor wordt puntbelasting van de instraling voorkomen
waardoor het gewas nog minder snel waterstress zal ondervinden. Bovendien is uit proeven in
vruchtgroentegewassen ( Wageningen Universiteit Wageningen ) aangetoond dat gewassen diffuus
licht efficiënter kunnen benutten. Onbekend is of dit ook geldt voor gewassen met een meer verticale
bladstand waarbij alle bladeren samenkomen op bijvoorbeeld de bolvoet.( zoals bij amaryllis )

In bijlage II zijn 2 grafieken opgenomen die deze stappen illustreren :

 2011 : zomerse dag met diffuus scherm
Op deze dag bereikt de buitentemperatuur een hoogte van 30 °C. Een dag dus waarop ruim
gelucht moet worden. Dat is de reden dat het scherm hier sluit rond 9.00 uur bij een instraling
van 400 Watt / m

2
. Ondanks deze hoogzomerse omstandigheden raakt het gewas ook nu niet

in de waterstress. De huidmondjesgeleiding laat geen stressmoment zien, De VPD blijft ook
nu onder de 1,5 kPa. De gewas blijft zichzelf voldoende koelen waardoor de
gewastemperatuur ook nu de kastemperatuur op de voet volgt. Vanaf 16.00 uur is de kas- en
gewastemperatuur zelfs al lager dan de buitentemperatuur !
De verneveling draait op deze dag van ’s ochtends 9.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 2012 : zomerse dag met diffuse coating, zonder schermen
Het weer in 2012 kenmerkte zich door grote overgangen. 28 juni is daar een voorbeeld van.
Ondanks dat de instraling sterk wisselt en in korte tijd toeneemt van 200 naar 800 Watt / m

2

hoeft op deze dag niet geschermd te worden. Door de diffuse coating wordt het licht beter
over het gewas verdeeld, waardoor de huidmondjes deze overgangen goed kunnen
opvangen. De VPD loopt dan ook niet verder op dan 1,5 kPa. Ondanks ruim luchten blijft door
de verneveling het vochtdeficiet rond de 5 gram / m

3
.

16 juni is een andere dag waarop niet geschermd wordt, ondanks een hoge instraling. Ook
onder deze omstandigheden kan het gewas voldoende blijven koelen waardoor de
gewastemperatuur niet te veel op loopt.
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4.1.3 Gevolgen voor CO
2

Een van de doelstellingen is om een optimaal CO2 niveau te realiseren met een beperkt verbruik van
vloeibare CO2. Met name door de inzet van de verneveling kan de raamstand beperkt blijven
waardoor CO2 verliezen minimaal zijn.

Figuur 4: gerealiseerde CO2 waarden in 2011 ( dunne groene lijn ) en 2012 ( dikke blauwe lijn )

De praktijk heeft geleerd dat dit naar tevredenheid is verlopen. In figuur 4 is te zien dan gedurende het
hele groeiseizoen ( januari – augustus ) het CO2 niveau in de kaslucht rond de 600 ppm gehandhaafd
is.
Deze waarden zijn gerealiseerd met een gemiddeld verbruik van 10 kg vloeibare CO 2 per m

2
op

jaarbasis. Zelfs in 2012, waarin overdag nauwelijks is geschermd, heeft dit niet geleidt tot een hoger
CO2 verbruik ! ( zie tabel 1 ). Hieruit kan geconcludeerd worden dat ook de dif fuse coating een
effectief middel is om de raamstand te beperken.

Tabel 1 : Verbruik van vloeibare CO2

2010 2011 2012

kg / m
2

. jaar 9,6 10,2 8,8

leerpunt 2
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4.1.4 Lichtbenutting in de groeifase - schermen en coaten

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat het aantal schermuren overdag zeer sterk verminderd is.
In figuur 5 is te zien dat in 2010 1000 uren overdag geschermd zijn. In 2011 is dit al zeer sterk
verminderd naar 330 uur. In 2012 als de diffuse coating eind maart op het dek is aangebracht wordt
nog slechts sporadisch geschermd. In totaal 90 uren !
De instraling in deze weken was gelijk in 2010 en 2011 ( zie bijlage III ).
In 2012 is de instraling wel 15 % lager geweest ten opzicht van 2011 waardoor ook minder geschermd
kon worden ( zie bijlage III ).

Figuur 5 : schermuren overdag met het diffuse Harmony 35 doek in 2010 t/m 2012
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De monitoring van het PAR licht ( Photosynthetic Active Radiation oftewel het licht dat voor de
fotosynthese nuttig is ) is pas in 2011 gestart. Daardoor zijn er geen vergelijkingen te maken van het
licht dat in de kas is toegelaten tussen 2011 en 2010.

Wel is een analyse gemaakt hoeveel lichtverlies er optreedt als het diffuse Harmony scherm volledig
gesloten is. Uit de tabel 2 hieronder blijkt dat dit doek bij Amazone Amaryllis 40 % van het licht weg
schermt. Berekend is in 2011 uit het aantal schermuren dat 15 – 20 % van de PAR som is weg
geschermd.
Hetzelfde vergelijk is gemaakt in 2012 waarbij de situaties vergeleken zijn met en zonder de diffuse
coating redufuse. Deze coating laat meer licht door bij hogere instraling. Gemiddeld was het
lichtverlies van april t/m juni 15 %.

Om deze analyse te maken zijn van 5 minutenmetingen de meting van het buitenlicht ( Watt / m
2
) op

hetzelfde moment vergeleken met de PAR meting in de kas ( μmol / m
2

. sec ) . Deze metingen zijn in
een grafiek gezet, waaruit vervolgens een trendlijn berekend kan worden.
Bijlage IV toont deze grafieken met trendlijnen. In tabel 2 staat de samenvatting.

Tabel 2 : Lichtverlies door schermen en diffuse coating.
Uitgangsituatie zonder schermen of coaten is op 100 % gesteld.

AMAZONE AMARYLLIS

µmol / Watt lichtdoorlatendheid

zonder scherm of coating 1,6 100%

met Redufuse 1 : 6

april, mei en juni 2012 1,4 85%

< 500 Watt ( lage zonnestand ) 1,3 79%

> 500 Watt ( hoge zonnestand ) 1,5 93%

Harmony schermdoek 1,0 60%

Vervolgens is dan van belang wat de totale lichtsom is geweest dat het gewas heeft ontvangen in de
kas. In 2011 met schermen en in 2012 met de coating plus een gering aantal uren schermen.
De gegevens hiervan zijn te vinden in tabel 3.
In 2012 is in de weken 14 t/m 27 de totale instralingsom buiten 15 % minder geweest. In de kas is de
lichtsom echter gedaald met 20 %. Dat betekent dat in 2012 de coating met het gering aantal
schermuren 5 % licht heeft gekost. De verwachting dat met de coating nog meer licht in de kas kan
worden toegelaten is dus niet uitgekomen in een “donker” jaar als 2012. Het blijft echter de vraag
hoeveel schermuren er in dit jaar, met veel wisselende straling, geweest zouden zijn als er niet gecoat
was. Deze 5 % lijkt vooralsnog acceptabel gezien de vele voordelen van diffuus licht. Diffuus licht
biedt door het voorkomen van vochtstress onder ander ook de mogelijkheid om minder te luchten en
daarmee meer vocht en CO2 in de kas te houden. Dat dit ook werkelijk zo heeft gewerkt is hiervoor al
gebleken uit tabel 1. Opvallend was dit in een jaar met sterk wisselende instraling het blad er continue
zeer vitaal op is blijven staan. Een andere mogelijkheid is om de diffuse coating niet eind maart maar
b.v. een maand later op te brengen.

Tabel 3 : Stralingsom, PAR som en de benutting van het licht in de kas

Week 14 t/m 27 2011
scherm

2012
Redufuse + scherm

2012 t.o.v. 2011

stralingsom
buiten de kas J / cm

2
26876 22785 - 15 %

PAR som
in de kas mol / m

2
2443 1940 - 20 %

mol PAR / kJoule 91 85 - 5 %

leerpunt 4
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4.2 Koelfase

4.2.1 Inleiding

Deze fase is dus gericht op rustdoorbreking van de bloemknoppen door het koelen van de bollen naar
13 °C. Hiervoor worden slangen in het teeltmedium gebruikt. Het gaat dus niet om de kaslucht te
koelen.
De inzet van de inrichting van de kas van Amazone Amaryllis is in deze fase gericht op :

 het verlagen van de kastemperatuur zodat het energieverbruik voor de bodemkoeling beperkt
kan worden.

 Het beperken van de verdamping van het gewas omdat de opname van water door de koude
wortels zeer beperkt is. Dit is niet zozeer van belang om nog groei te creëren maar wel om
verdroging van de bloemknoppen te voorkomen.

 Dit is in de amaryllisteelt het moment dat er weer veel personeel in de kas ingezet wordt om
blad te snijden en in een later stadium de oogst gaat beginnen. Randvoorwaarde is dat het
klimaat ook voor het personeel aangenaam moet zijn.

Om bovenstaande doelen te bereiken worden de inzet en effecten van de volgende technieken
toegelicht :

 Zomerscherm overdag
Omdat lichtbenutting nu niet meer aan de orde is kan overdag het zomerscherm ingezet
worden om de verdamping van het gewas te beperken.

 Koelen door uitstraling
Gedurende de nacht wordt er niet geschermd om zoveel mogelijk afkoeling van de kaslucht
tot stand te brengen allereerst door maximale uitwisseling met de buitenlucht.
Maar mede door een open scherm kan ook maximaal gebruik gemaakt worden van uitstraling
bij heldere nachten. Door afkoeling van het kasdek door uitstraling wordt ook de kaslucht
koeler. Tevens koelt het blad snel af. Dit beperkt de verdamping, maar is mogelijk ook een
signaal om in rust te gaan.
Dat in de zomer de uitstraling bij helder weer aanzienlijk ( +/- 100 Watt / m

2
) is wordt in

bijlagen V op 1 augustus 2011 getoond ( donkerblauwe lijn )

 Coaten
Door de coating op het kasdek in 2012 wordt nog meer licht uit de kas geweerd. Hiermee
wordt zowel de opwarming van de kas als de verdamping van het gewas beperkt.

 Mechanische koeling met de luchtbehandelingskasten.
Koelen met de LBK verlaagt uiteraard de temperatuur van de kaslucht. Een minder bekend
verschijnsel is dat hier ook de waterbalans van het gewas positief beïnvloed wordt. Door
koude lucht langs het blad te blazen kan het blad warmte afstaan. Deze warmte is dan niet
meer ter beschikking voor de verdamping. Koelen met de luchtbehandelingskasten beperkt
dus de verdamping. Dit is gunstig in deze fase om de waterbalans beter in evenwicht te
houden.
Helaas kan Amazone Amaryllis dit instrument na 1 augustus niet meer inzetten omdat dan de
koelcapaciteit nodig is om de bollen te koelen.

 Luchtbeweging creëren met ventilatoren van de luchtbehandelingskasten
Wanneer het blad warmer is dan de kaslucht zal luchtbeweging van deze koelere kaslucht er
ook voor zorgen dat de afvoer van warmte door het blad bevorderd wordt. Wanneer niet meer
gekoeld kan worden met de luchtbehandelingskasten, is het gebruik van de ventilatoren wel
nog effectief om de bladtemperatuur te verlagen.

leerpunt 7
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 Adiabatische koeling met de verneveling
Het water van de vernevelinginstallatie verdampt door warmte te ontrekken aan de kaslucht.
Hierdoor koelt de kaslucht af. In deze fase van de teelt helpt de verneveling om de kas te
koelen, naast het al bekende effect om de waterbalans van het gewas in evenwicht te houden.
Schermen beperkt echter wel de uitwisseling met buitenlucht waardoor mogelijk het koelend
effect van de verneveling niet maximaal uitgebuit kan worden. Het effect van koelen kan
uitgebuit worden tot ver in de avond, zolang er gelucht wordt en de enthalpie verschil
( energie-inhoud ) met de buitenlucht niet te klein wordt. Met de aanwezigheid van een coating
op het dek, kan het scherm in de avond eerder open waardoor er effectiever gekoeld kan
worden met de verneveling.

4.2.2 Waterbalans in de koelfase : met en zonder vernevelen en/of coaten

In bijlage V is te zien dat de waterbalans van amaryllis er totaal anders uit ziet als de wortels koud
( rond 13 °C ) zijn, terwijl de instraling hoog ( 800 Watt / m

2
) is.

Op 1 augustus 2011 is duidelijk te zien dat de waterbalans uit evenwicht is. Vanaf een instraling van
300 Watt / m

2
wordt weliswaar geschermd maar door de lage worteltemperatuur ( 10 °C ) blijkt de

wateropname toch te beperkt. Op deze dag wordt ook beperkt verneveld. Dit uit zich in een heel lage
huidmondjesgeleiding die samengaat met een hoge VPD die nu stijgt naar maximaal 3,6 kPa. De
verdamping kan de instraling niet meer volgen.
Als om 16.30 uur de verneveling ( airco unit pulslengte ) start verbetert de situatie meteen : de
huidmondjes openen zich beter waardoor de VPD daalt naar 1,5 kPa. De luchtvochtigheid stijgt van
40 % naar 65 %.
Een ander effect is dat de kaslucht en gewastemperatuur ook dalen. Hiermee is de inzet van de
verneveling als koelinstrument duidelijk gedemonstreerd. Ook wanneer de windzijde om 17.00 uur van
50 % helemaal sluit.
Op deze dag wordt niet gekoeld met de luchtbehandelingskasten
( zie blauwe lijn : uitblaastemperatuur LBK) en het scherm nog niet maximaal ingezet vanwege een
aantal vakken die nog in de groeifase zitten.

Op 16 augustus 2011 is de klimaatregeling voor het hele bedrijf volledig gericht op de koelfase. Het
scherm is de gehele dag gesloten. De verneveling wordt niet meer zo sterk ingezet om het
werkklimaat aangenaam te houden. Met de luwzijde wordt maximaal gelucht en de windzijde wordt nu
ook benut. De luchtvochtigheid is nu veel lager en daalt naar de 50 % ( vochtdeficiet van 12 gr / m

3
)

Het gewas reageert nog steeds met geknepen huidmondjes waardoor de gewastemperatuur 4 °C
hoger is dan de kastemperatuur en de VPD stijgt naar 2,5 kPa.

25 juli 2012 is een situatie vergelijkbaar met 16 augustus 2011. Het verschil is wel dat er een diffuse
coating op het dek ligt. Het ziet er naar uit dat dit een positief effect heeft op de waterbalans van het
gewas. Bij dezelfde instraling en gebruik van de verneveling als op 16 augustus 2011 loopt de VPD
minder hoog op ; 2 kPa in plaats van 2,5 kPa. De luchtvochtigheid is nu ook beter. Deze blijft nu de
hele dag constant rond 65 – 70 %. Op deze dag wordt wel gekoeld met de luchtbehandelingskasten
( zie blauwe lijn : uitblaastemperatuur LBK). Het blad voert dan warmte af aan de koude lucht
waardoor de verdamping geremd wordt. Hierdoor zal het risico op bloemknopverdroging lager zijn.

leerpunt 8
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4.3 Oogstfase

Bij de start van de oogstfase is al het blad van de bollen af gesneden. ( zie figuur 2 ). De
worteltemperatuur wordt weer verhoogd naar 22 °C. Gewasverdamping is er in het begin nog niet. De
aangelegde bloemknoppen gaan strekken en geleidelijk zal het jonge blad ook gaan uitlopen. ( rechts
in figuur 2 ). In maart staat er dan weer een volwaardig bladpakket.

4.3.1 Uitstraling van de bloemknop

Bijzondere aandacht in deze periode is geboden voor uitstraling van de bloemknop.
In figuur 6 is scherm 2 het energiescherm en scherm 1 het zomerscherm. De uitstraling is de gehele
dag ongeveer 100 Watt / m

2
. Overdag is de instraling hoger dan de uitstraling en zal de bloemknop

opgewarmd worden. Vanaf 15.30 uur is de uitstraling hoger dan de instraling. Dat betekent dat de
bloemknop warmte gaat afstaan door uitstraling, waardoor de knop sneller zal afkoelen dan de
gemeten kaslucht. Dat kan betekenen dat de knoptemperatuur onder het dauwpunt komt, zeker bij
oplopende luchtvochtigheid. Op dat moment vindt condensatie plaats op de bloemknop waardoor
aantasting door schimmels ( b.v. Botrytis ) een groot risico is.
Ook het blad koelt snel af door de uitstraling waardoor de verdamping abrupt zal stoppen. De wortels
zijn op dat moment warm waardoor er wel nog opstuwing van water zal plaats vinden. Bij sterke cellen
is dat geen probleem, zwakke cellen kunnen dan kapot gedrukt worden.
Wanneer het scherm sluit wordt de uitstraling voor het gewas opgevangen. Wanneer het scherm
vervolgens weer af koelt kan toch weer uitstraling van het gewas op gang komen naar het koude
scherm. Door nu een tweede scherm te sluiten kan dat voorkomen worden.
( Hier kan ook een oorzaak liggen van de breekstelen die in 2010 bij amaryllis veel voorkwamen. Door
veel schermen zijn zwakke cellen ontstaan, die vervolgens door uitstraling naar een koud scherm
kapot gedrukt zijn ? )

Omdat schermen met het energiescherm niet specifiek is voor de oogstperiode wordt hier een apart
hoofdstuk aan gewijd.
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4.4 Schermen met het energiescherm

Amaryllis is een gewas dat uitmate geschikt is om veel ( dubbel ) te schermen omdat het de
luchtvochtigheid niet snel te hoog zal zijn en het grootste deel van het jaar er geen kwetsbare
oogstbare delen op het gewas staan. Uit figuur 6 blijkt dit ook. In de strenge winter in 2010 zijn zelfs
4000 schermuren gerealiseerd. Gemiddeld over de laatste 3 jaren ligt het aantal schermuren op 3500
uren.

Figuur 6 : schermuren met het energiescherm in 2010, 2011 en 2012

Aan de hand van 2 voorbeeld dagen wordt nog in detail gekeken naar het schermen met het
energiescherm. Het betreft 22 november 2012, een dag uit de oogstfase wanneer er nog weinig blad
aanwezig is. Vervolgens 9 februari 2013, een dag uit de groeifase wanneer er wel weer een jong
bladpakket aanwezig is.
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Op 22 november ( figuur 7 ) wordt bij Amazone Amaryllis het scherm gesloten nadat de uitstraling al
groter is dan de instraling. De kastemperatuur, en dus het kasdek, is dan al gedaald naar 15 °C. Voor
het gewas zou het gunstiger geweest zijn als een uur eerder het doek was dicht gegaan. Voor de
gerealiseerde etmaaltemperatuur heeft dat geen grote gevolgen, wel voor de uitstraling en de
eventuele negatieve gevolgen voor het gewas. Hier is tegelijk ook nog energie te besparen door de
gratis warmte van de zon langer in de kas vast te houden.
Amazone Amaryllis sluit ook het zomerscherm tijdens de nacht. Ondanks de lage isolerende
eigenschappen van dit scherm is dit toch positief. Er ontstaat een stilstaande luchtlaag tussen de
schermen die er voor zorgt dat er toch minder warmteverliezen zijn en het onderste scherm warmer
blijft. Hierdoor zal het gewas dus minder afkoelen door uitstraling naar een koud scherm.
Door het geringe bladpakket vormt een te hoge luchtvochtigheid in de nacht geen probleem. Hierdoor
liggen er nog meer kansen om meer te schermen en dus energie te besparen.
Doordat de bodemtemperatuur ( roze lijn ) vrijwel de gehele dag warmer is dan de kaslucht wordt de
kaslucht continue opgewarmd door het substraat.
Mocht het vocht toch te hoog oplopen dan vormt luchten boven de schermen de oplossing om alsnog
voldoende vocht af te voeren.

Voor meer achtergrondinformatie over de natuurkundige achtergronden van klimaatregelen, en dus
ook schermen wordt verwezen naar : rapport GTB-1185 Natuurkundige analyse van de vocht- en
energie balans van een tuinbouwkas geschreven door P.A. van Weel en J.O. Voogt uit 2012.

Figuur 7 : uitstraling en schermen tijdens de oogstfase
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In figuur 8 is een situatie te zien tijdens de groeifase op 9 februari wanneer beide schermen de hele
nacht gesloten zijn. Op deze dag daalt eerst de temperatuur voordat het scherm gesloten wordt. Door
het scherm 1 uur eerder te sluiten, wordt de warmte van de dag beter benut en worden de groei
omstandigheden voor het gewas verbeterd. In deze fase kan namelijk glazigheid in het jonge blad
optreden. Door het scherm eerder te sluiten wordt het blad beschermd tegen uitstraling en koelt het
blad ook niet zo snel af door daling van de kasluchttemperatuur. Een snelle daling van de
bladtemperatuur zet de verdamping stil. Doordat de wortels warm zijn vindt er een opstuwing van
water plaats door worteldruk waardoor glazigheid kan ontstaan.

Figuur 8 : Uitstraling en schermen in de groeifase
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4.5 Temperatuurverdeling

Bij Amazone Amaryllis vindt koeling en verwarming plaats door middel van luchtbehandelingskasten
bovenin de kas. Met name tijdens het koelen is de indruk ontstaan dat er temperatuurverschillen
kunnen optreden.
Om dit beter in beeld te krijgen is besloten om in 2012 een consultancy project van het Productschap
Tuinbouw toe te voegen aan dit project van Het Nieuwe Telen.
Voor dit project zijn met een draadloos sensoren netwerk de temperaturen geregistreerd in een
periode dat er verwarmd ( febr 2012 ) wordt en gekoeld ( juni – juli 2012 ) met de
luchtbehandelingskasten.
Deze metingen zijn verricht door Dhr. P. Blom van het bedrijf Mulit-meet uit Nieuw Vennep.

4.5.1 Temperatuurverdeling tijdens verwarmen met luchtbehandelingskasten

Er is gemeten in de periode van 1 – 20 februari 2012. In bijlage VII is te zien dat dit een periode is
geweest met eerst een vorstperiode, waarbij de instraling ook aanzienlijk was. Daarna is de
buitentemperatuur fors gestegen. Aan de donkerblauwe lijn, ventilatorstatus, is te zien wanneer de
luchtbehandelingskasten aan zijn geweest voor verwarming van de kas. Daarnaast ligt er een
slangenverwarming op het bed waarmee primair verwarmd wordt.

Allereerst maakten de metingen in de vorstperiode heel eenvoudig duidelijk waar door de bouw van
de kas al temperatuurverschillen op treden. Met name een hoek van de kas waar de loods niet meer
tegen de gevel van de kas is aangebouwd vormde een koude hoek ( sensoren 39,40,47 en 48 ).
Daarnaast liet ook een roldeur in een andere gevel veel kou door ( sensoren 4 en 5 ).

In deze periode moet opgemerkt worden dat door de buitenomstandigheden de
temperatuurverschillen in elke kas groter zijn. Door de vorst is verschil tussen de buitentemperatuur
en de kaslucht temperatuur groot. Daarnaast heerste er een sterke noord/oosten wind. Beide
veroorzaken grotere temperatuurverschillen dan normaal.

Voor deze periode worden drie situaties nader bekeken ±
 Extreme situatie met 10 °C vorst
 Bij lage buitentemperatuur verwarmen met en zonder de luchtbehandelingskasten
 Bij hoge buitentemperatuur verwarmen met en zonder de luchtbehandelingskasten

In de plattegronden van de kas komt 1 kleurovergang overeen met 1 °C temperatuurverschil.

Extreme situatie met 10 °C vorst op 7 februari 2012 : bijlage IX

Om 5 uur staan de luchtbehandelingskasten niet aan. Op dit moment staat de wind op de linkerkant
van de kas. Hier is het dan 4 – 5 °C kouder dan de rechterkant van de kas. Als om 7 uur de
luchtbehandelingskasten warme lucht inblazen dwars op de windrichting buiten, verandert het
temperatuurpatroon. De luchtbehandelingskasten zijn niet in staat om de kou aan de linkerkant te
compenseren, maar de temperatuurverdeling in de kas wordt wel beter en beperkt zich voor het
grootste deel van de kas tot 2 °C. Als om 10 de zon schijnt en de luchtbehandelingkasten niet draaien
zijn de temperatuurverschillen verder verkleind tot 1 °C, ondanks dat het buiten 10,3 °C vriest.

Bij lage buitentemperatuur verwarmen met en zonder de luchtbehandelingskasten : bijlage X

5 en 6 februari zijn twee dagen waarop wel en niet verwarmd wordt met de luchtbehandelingskasten.
Om 3 uur is de uitgangsituatie hetzelfde : de wind waait diagonaal over de kas. Hierdoor is de linker
bovenhoek van de kas het koudste ( 8 °C ). Als de luchtbehandelingskasten op 5 februari gaan
draaien is het verschil met 6 februari duidelijk te zien. De temperatuurverdeling wordt door de
luchtbehandelingskasten duidelijk veranderd. Bovendien worden de temperatuurverschillen terug
gebracht van 3 °C ( 6 februari ) naar 1 °C ( 5 februari ) voor het grootste deel van de kas.
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Bij hogere buitentemperatuur verwarmen met en zonder de luchtbehandelingskasten bijlage XI

Op 18 en 19 februari is de buitentemperatuur weer gestegen tot 5 °C. In de bijlage XI is te zien dat de
uitgangsituatie om 3 uur de temperatuurverschillen meteen kleiner zijn en grotendeels beperkt blijven
tot 1 °C. Onder deze omstandigheden maakt het dan ook geen verschil of de luchtbehandelingskasten
wel of niet verwarmen ( zie om 5 uur ). Ook maakt het dan niet uit voor de temperatuurverdeling of de
zon wel of niet schijnt ( zie om 12 uur )

4.5.2 Temperatuurverdeling tijdens koelen met luchtbehandelingskasten

De luchtbehandelingskasten gaan koelen zodra de kastemperatuur boven de 24 °C komt. De regeling
is verder heel eenvoudig. De watertemperatuur die door de luchtbehandelingskasten wordt geleid is
constant. Er wordt niet gevarieerd met ventilatorsnelheden of uitblaastemperaturen. De
uitblaastemperatuur ligt constant 8 – 10 °C onder de kasluchttemperatuur.
Koude lucht is moeilijk te verplaatsen en zakt snel naar beneden waardoor temperatuurverschillen
kunnen ontstaan. Hoe kouder de uitblaastemperatuur is hoe sterker dit effect zich voor doet.
De metingen van de meetboxen gaven de indruk dat dit ook gebeurde bij Amazone Amaryllis,
Vandaar dit extra onderzoek.
Het meten van kastemperaturen is in deze periode met hoge instraling wel moeilijker omdat de
sensoren direct zonlicht kunnen opvangen. De sensoren zijn met een kapje afgedekt en zijn zo veel
mogelijk in de schaduw van het gewas opgehangen. In het vak links boven hingen de sensoren meer
boven het gewas waardoor toch hogere temperaturen gemeten werden. Bij de interpretatie moet dus
deze hoek buiten beschouwing gelaten worden. Zie figuur 9.

Peter Geelen Plantmonitoring.NL 5

Sensoren boven
gewas =>

hogere Temp

Figuur 9 : afwijking temperatuurmeting links boven

De effecten van koelen op de temperatuurverdeling blijken zeer afhankelijk te zijn van de mate van
uitwisseling met de buitenlucht.
In bijlage XIII is op 14 juni te zien dat op het moment van het inschakelen van de koeling de
temperatuurverschillen toe nemen van 1 °C naar ongeveer 3 à 4 °C. Op dat moment is de raamstand
nog beperkt tot 10 %. Met het toenemen van de raamstand en de instraling worden deze verschillen
terug gebracht naar 1 à 2 °C. Naarmate de instraling stijgt worden de temperatuurverschillen
opgeheven.
16 juni is daarbij een dag met veel wind ( 5 à 7 m / sec ). Dit zorgt zelfs al bij een geringe raamstand
van 10 % al voor zoveel uitwisseling zodat de temperatuurverschillen heel gering zijn.
De conclusie is dus dat de temperatuurverschillen bij Amazone Amaryllis tijdens het gebruik van de
mechanische koeling zeer gering zijn omdat vrijwel altijd gekoeld wordt als er een hoge instraling is
en/of veel uitwisseling is met de buitenlucht door luchten of wind.
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5 GEWASREACTIES

5.1 Temperatuurverdeling

Bij een bolgewas is de temperatuur van de kaslucht niet de sturende factor, maar de temperatuur van
de bol en dus de substraattemperatuur. In de bol wordt de groeisnelheid, dat wil zeggen, de
afsplitsingsnelheid van bladeren en bloemknoppen, bepaald.
Door het grote volume substraat ( 100 liter / m

2
) zullen verschillen in kasluchttemperatuur zeer

geringe verschillen in boltemperatuur creëren. Bij amaryllis zullen daarom verschillen in
kasluchttemperatuur niet snel leiden tot een verschillende gewasontwikkeling. Bij Amazone Amaryllis
zijn deze verschillen ook niet geconstateerd tijdens de groeifase.

5.2 Productie en kwaliteit

Vanuit de plantenfysiologie gezien is het logisch dat een meer licht en een hogere lichtbenutting
( aanmaak van assimilaten ) ook samengaat met een hogere temperatuur om de aanmaak van suikers
ook om te zetten in groei. Bij amaryllis vindt de groei in de bol plaats en moeten we dus naar de
boltemperatuur kijken. In figuur 3 is geïllustreerd dat de boltemperatuur het grootste deel van de
groeiperiode op een constante temperatuur gehouden wordt. Theoretisch zou deze temperatuur hoger
kunnen zijn als de groei beter is door waterstress te voorkomen. Toch zit hier niet veel rek in omdat de
ervaring leert dat hoe dichter de worteltemperatuur bij de 25 °C komt, hoe groter het risico op
aantasting met fusarium is.
Daarbij komt dat een 1 °C hogere boltemperatuur ook niet veel bijdraagt aan een snellere
ontwikkeling. Er zouden 1300 graaddagen nodig zijn voor de ontwikkeling van een bloemknop.
Stel dat 20 weken in de groeifase stress voorkomen kan worden, dan levert 1 °C hogere
boltemperatuur 20 * 7 dagen = 140 extra groeigraaddagen op. Effectiever is het om meer licht te
benutten door de groeifase te verlengen. 1 week langer groei levert 7 * 23 °C = 161 extra
groeigraaddagen op, 1 weken langer groei levert 320 groeigraaddagen extra groei op. Om toch in
december te oogsten zal dan de koelperiode verkort moeten worden met 1 of 2 weken. Daar is in de
praktijk echter geen ervaring mee.

Amaryllis is een gewas waarbij de relatie tussen productie, kwaliteit en het gerealiseerde kasklimaat
zeer moeilijk is vast te stellen.
Allereerst doordat er drie gescheiden fasen en de oogst vindt slechts plaats in een zeer beperkte
periode. En daar door heen speelt nog het verschijnsel van bloemknopverdroging.
Uit de proeven bij het Improvement Centrum is door bolonderzoek gebleken dat de bloemen die in
2012 geoogst worden niet tijdens het groeiseizoen van 2012 gevormd worden. Deze bloemknoppen
zijn het jaar ervoor aangelegd tussen februari 2011 en februari 2012.
De oogst van dit jaar wordt dus hoofdzakelijk door de groei omstandigheden in het jaar er voor
bepaald.
De teelt van amaryllis duurt drie jaar. De productie van het eerste jaar ( 2010 ) is altijd lager. Het
tweede jaar is het beste jaar ( 2011) en het derde jaar ( 2012 ) neemt het gewicht van de bloemen
weer af, mede doordat er dan ook meer klistertakken geoogst worden.
De vertraging van een jaar tussen aanleg en bloei plus de grote verschillen in de groeicyclus maken
het lastig om de stappen die bij Amazone Amaryllis gezet zijn in de klimaatregeling te correleren aan
productie en kwaliteit.
Om toch een indruk hiervan te krijgen is gekeken naar het gemiddelde verloop van de productie en
kwaliteit van alle vakken door elkaar ( oogst september t/m januari ). Dan kan opgemerkt worden dat
ten opzichte van 2010 in 2011 productie en de kwaliteit is toegenomen, met name door meer
bloemkelken per tak.
In 2012 is de productie weer toegenomen en hoger ten opzicht van 2011, maar is het takgewicht wel
lager door meer klistertakken. Het algemene beeld van de gehele tuin leverde zeer goede kwaliteit op
in 2012 doordat het aantal 4 kelkers is toegenomen ten koste van het aantal 3 kelkers.
Tijdens het groeiseizoen is de kleur en de vitaliteit van het blad in beide jaren ( 2011 en 2012 ) zeer
goed geweest. In bijlage XV zijn hier foto’s opgenomen van het gewas bij Amazone Amaryllis en het
Improvement Centre. Op beide locaties zijn de vergelijkbare Mont Blanc vakken gefotografeerd.
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In beide jaren is de kleur van het gewas bij Amazone Amaryllis duidelijk beter geweest.
Op beide locaties was de vitaliteit van het blad in 2012 beter dan in 2011 ( in dit jaar is de instraling
veel hoger geweest zie bijlage III ).

5.3 Bloemknopverdroging

Tijdens de proeven bij het Improvement Centrum zijn regelmatig bollen geanalyseerd om het verloop
van de aanleg van blad en bloemknoppen te volgen. Tevens was dit bedoeld om erachter te komen
wanneer bloemknoppen verdrogen.
In 2012 is dit ook bij Amazone Amaryllis gebeurd op 31 juli, op het einde van de groeiperiode zijn 8
bollen geanalyseerd.
In tabel 4 zijn de resultaten opgenomen waaruit naar voren komt dat de verschillen zeer gering zijn.

Tabel 4 : Bolonderzoek Mont Blanc bij Amazone Amaryllis ( AA ) en Improvement Centrum ( IC )

monster
8 bollen

Herkomst Bloemknoppen
> 20 mm

Bloemknoppen
< 20 mm

Bloemknoppen
totaal

Bloemknoppen
verdroogd

23 juli 2012 IC 1,5 1,4 2,9 0,4
31 juli 2012 AA 1,4 1,8 3,1 0,3
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6 Leerpunten en conclusies

6.1 Groeifase

 1a : Met een infrarood camera is inzicht te krijgen in de waterbalans van het gewas. Op
eenvoudige wijze is inzicht te krijgen wanneer stressmomenten voor komen.

 1b : Ook amaryllis reageert bij instraling positief met de waterbalans op het handhaven van
een hogere luchtvochtigheid. Deze kan bereikt worden met een kleinere raamstand in
combinatie met verneveling. Door minder waterstress blijven de huidmondjes makkelijker
open. Als gevolg hiervan kan veel meer licht toegelaten worden door minder te schermen.

 2 : Gedurende het hele groeiseizoen kan een CO2 niveau in de kaslucht van 600 ppm
vastgehouden worden met een verbruik van rond de 10 kg vloeibare CO2 per m

2
op jaarbasis.

Conclusie is dat, door met name de verneveling, de raamstand effectief verkleind kan worden
waardoor de CO2 verliezen beperkt blijven. Ook in 2012, wanneer zeer weinig geschermd
wordt, loopt met de diffuse coating het CO2 verbruik niet op.

 3 : door het handhaven van een hogere luchtvochtigheid kan meer licht toegelaten worden tot
een amaryllis gewas. Bij Amazone Amaryllis heeft dit geleid tot 70 % minder schermuren
overdag. Wanneer ook nog met een diffuse coating gewerkt wordt kan dit aantal schermuren
zeker nog eens met 50 % teruggebracht worden.

 4 : Het lichtverlies door het Harmony 35 scherm bedraagt 40 % ten opzicht van niet schermen.
Amaryllis kan toe met een meer lichtdoorlatend zomerscherm.

 5 : Het gemiddelde lichtverlies van de diffuse coating redufuse ( 1 : 6 ) bedroeg bij Amazone
Amaryllis in de maanden april t/m juni 15 % ten opzichte van niet coaten.
De lichtdoorlatendheid is duidelijk hoger wanneer de instraling hoger is.

 6 : Het juiste moment voor het aanbrengen van een diffuse coating lijkt in de loop van april te
zijn. Dan weegt het totale lichtverlies goed op tegen de voordelen van het diffuse licht.

6.2 Koelfase

 7 : Uitstraling is jaarrond aanwezig en is in de zomer even hoog als in de winter bij een
heldere hemel. In de koelfase kan gebruik gemaakt worden van uitstraling door in de nacht
niet te schermen.

 8 : Door de koude wortels is de opname van water sterk beperkt waardoor de waterbalans van
amaryllis uit evenwicht is. Waterstress tijden de koelfase kan niet voorkomen maar wel
verminderd worden door gebruik van het scherm, coating, verneveling, LBK koeling en
luchtbeweging ( afvoer warmte door convectie ).

 9 : de diffuse coating heeft ook in de koelfase een positief effect doordat de waterbalans beter
in evenwicht blijft.



33

6.3 Oogstfase

 10 : Tijdens de oogstfase vormt dubbel schermen bij uitstraling een aandachtspunt. Bij de teelt
van amaryllis bieden dubbele schermen extra mogelijkheden omdat de luchtvochtigheid in de
nacht niet snel een probleem vormt.

 11 : Bij Amazone Amaryllis liggen nog mogelijkheden om het energiescherm ( in combinatie

met het tweede zomerscherm ) nog meer te benutten, en dus mogelijkheden om energie te

besparen. Luchten boven het scherm biedt nog nieuwe mogelijkheden om het vocht te

beheersen in de nacht.

6.4 Schermen

 12 : Eerder schermen in de avond voordat de temperatuur gezakt is, biedt nog mogelijkheden
om de groei omstandigheden te verbeteren en energie te besparen. Dit draagt waarschijnlijk
ook bij aan de oplossing om glazigheid en breekstelen te voorkomen.

6.5 Temperatuurverdeling

 13 : met een meting door een draadloos netwerk kan elke tuinder eenvoudig energie
besparen door inzicht te krijgen op welke plaatsen in de tuin de lekverliezen voor warmte
groot zijn.

 14 : hoe groter het verschil is tussen de kastemperatuur en de buitentemperaturen, hoe groter
de temperatuurverschillen zijn die in de kas optreden. Bij Amazone Amaryllis kunnen de
temperatuurverschillen bij vorst van -10 °C in de kas 4 – 5 °C temperatuurverschil opleveren
bij een kastemperatuur van ongeveer 10 °C.
Wanneer de buitentemperatuur boven de 5 °C ligt, zijn de temperatuurverschillen in de kas
beperkt tot 1 °C met alleen de slangenverwarming tussen het gewas.

 15 : De luchtbehandelingskasten helpen bij verwarming om temperatuurverschillen te
verkleinen naar 1 à 2 °C, zelfs onder extreem koude omstandigheden.

 16 : Bij een lage buitentemperatuur worden temperatuurverschillen verkleind door een
instraling boven de 200 Watt / m

2
.

 17 : Door te koelen met de luchtbehandelingskasten kunnen temperatuurverschillen groter
worden. Of dit ook werkelijk gebeurt hangt sterk af door de uitwisseling met de buitenlucht
( door luchten en de windsnelheid ) en de hoogte van de instraling.

6.6 Gewasreacties

 18 : Verschillen in kasluchttemperatuur zullen bij amaryllis niet snel leiden tot verschillen in
gewasontwikkeling. Voor amaryllis is het veel belangrijker om verschillen in de
substraattemperatuur te voorkomen om een gelijke ontwikkelingsnelheid te realiseren.

 19 : Bij het gewas amaryllis is het zeer moeilijk om een relatie te leggen tussen het
gerealiseerde groeiklimaat en de productie en kwaliteit. Dit komt omdat de geoogste
bloemknoppen van dit jaar een jaar eerder zijn aangelegd. Betere groei omstandigheden zijn
ook nauwelijks om te zetten in een hogere ontwikkelingsnelheid omdat de boltemperatuur al
maximaal is. De teeltcyclus van drie jaar maakt het vergelijk van jaar tot jaar ook erg moeilijk
is.
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7 Uitdagingen voor de toekomst

7.1 Groeifase

 Bloemknopaanleg te verhogen door
- de boltemperatuur gedurende het groeiseizoen lichtafhankelijk verder te verhogen
- het groeiseizoen te verlengen waardoor meer groeigraaddagen gerealiseerd worden om
nieuwe bloemknoppen aan te leggen bij nog hoge lichtniveaus.
- Hiervoor moeten alternatieven gevonden worden om de koudegraaddagen in korter dan 10
weken te realiseren of alternatieven die kou kunnen vervangen om voldoende bloemstrekking
te realiseren ( vergelijk het gebruik van verrood licht in de aardbeien )

 Theoretisch zouden er 4 tot 5 bloemknoppen aangelegd moeten worden in 1 groeiseizoen
( figuur 3 ) . In de praktijk worden slecht 2-3 bloemstelen per bol geoogst. Wat is hier de
verklaring voor ?

7.2 Koelfase

 In de koelfase liggen de grootste uitdagingen voor de toekomst. Allereerst door meer inzet van
de verneveling voor adiabatisch koelen van de kas. Daarnaast ook om de verdamping te
beperken zodat deze meer in evenwicht komt met de opname van water door de koude
wortels. Inzet van LBK’s voor koeling en luchtbeweging zijn hierbij ondersteunend en kunnen
in deze fase nog meer benut worden. Hopelijk gaan hierdoor minder knoppen verloren en kan
de productie verhoogd worden.

 Bevorderen van natuurlijke afsterving van het blad gedurende de koelperiode waardoor de
inhoud van het blad ten goede komt aan de bol.

 Isoleren van de bedden op het einde van de koelperiode om koelenergie uit te sparen

7.3 Schermen

 Bewuster inzetten van het energiescherm in combinatie met het tweede zomerscherm.

7.4 Bloemknopverdroging

 Wat is de precieze oorzaak van bloemknopverdroging ?
Klopt de hypothese dat dit verschillende oorzaken kan hebben in de verschillende fasen ?

- Groeifase in dec – maart : hoge boltemperatuur bij lage lichtintensiteit. Door een tekort aan
assimilaten worden bloemknoppen afgestoten.

- Groeifase maart – juli : bloemknopverdroging door waterstress, dus door uitdroging
- Koelfase juli en aug : bloemknopverdroging door waterstress. Koude wortels kunnen water

onvoldoende snel opnemen bij de nog hoge verdamping in deze fase.
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8 Communicatie

Publicaties

2010

1 : KAS Magazine 8 – 2012
2 : Vakblad voor de Bloemisterij 40 - 2010

2011

3 : Vakblad Onder Glas 11 – 2011
4 : Energiek 2020 – april 2011 : Plantmonitoring Amaryllis van start
5 : Energiek 2020 – nov 2011 : Amaryllistelers verdiepen zich in Het Nieuwe Telen

2012

6 : Energiek 2020 – april 2012 : Diffuse coating en vernevelen bij Nieuwe Telen Amaryllis

Lezingen

7 : LTO Groeiservice – Amaryllisdag oktober 2011
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9 Tot slot

Maarten Sonneveld aan het woord :

Bij de inrichting van de kas is de aandacht gericht op het creëren van een groeiklimaat waarbij het
gewas zo weinig mogelijk stress ondervindt. Hierbij is de rol van de verneveling heel belangrijk.
Een gewas dat niet in de stress is kan veel CO2 opnemen.
Een tweede aandachtspunt is geweest om het CO2 niveau, zonder te hoge giften, op een
voldoende hoog niveau te houden.
De ervaring leert nu dat dit heel goed lukt. Het gewas kan veel meer licht aan dan we dachten.
Stresssituaties komen nooit meer voor doordat we het vocht in de kas goed in de hand hebben
met de verneveling. En met een totale gift CO2 van rond de 10 kg / m

2
. jaar kunnen we het hele

groeiseizoen het CO2 niveau handhaven op 600 ppm.
Zelfs in 2012, toen we heel weinig geschermd hebben vanwege de diffuse coating, hebben we dit
niveau ook kunnen handhaven, zonder dat we meer CO2 zijn gaan verbruiken.
In hoofdlijnen hebben we dus bereikt wat we voor ogen hadden. Daar ben ik dus heel tevreden
over.



37

BIJLAGE I : 2011 VERLEGGEN VAN DE SCHERMGRENS MET INZETTEN VAN DE VERNEVELING

Schermgrens 500Watt / m
2

Schermgrens 700Watt / m
2
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Niet meer schermen
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BIJLAGE II : SCHERMEN OP EEN TOPZOMERSE DAG - 2011 en 2012

2011 : met schermen
zonder redufuse

2012 : zonder schermen
met redufuse


