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Samenvatting 

In deze consultancy opdracht is gekeken naar het effect van uitstraling en luchtbeweging 

op (plant)temperatuur- en vochtverdeling vast te leggen bij pluischrysant in een bijna 

oogstrijp gewas om uiteindelijk ‘nat slaan’ van het gewas en daarmee Botrytis-aantasting 

te voorkomen. Het ras waarin gemeten is Anastasia Sunny. Er is gemeten met akoestische 

meetapparatuur om de luchtstromen in kaart te brengen. Verder is er zowel verticaal als 

horizontaal vocht en temperatuur op microklimaat gemeten. Ook is er gemeten met een 

warmtebeeldcamera en een pyrgeometer. 

 

Uit de metingen blijkt dat aan het eind van de dag als het donkerdoek dichtgaat er een 

kritisch moment optreedt waarop het gewas nat kan slaan. De omgevingstemperatuur ligt 

op het moment na het sluiten van het doek op sommige dagen minder dan 1 °C bij de 

dauwpunttemperatuur. Indien er veel uitstraling is zal de planttemperatuur naar 

verwachting lager liggen dan de omgevingstemperatuur. Waardoor het risico op natslaan 

van het gewas groter wordt. 

 

Warmtebeeldmetingen laten zien dat wanneer het scherm open is er nog een behoorlijke 

planttemperatuurgradiënt kan zijn. Te zien is dat de lintbloemen vaak kouder zijn dan de 

rest van de bloem. Kans op condensvorming is daar dan het grootst. Wanneer de 

klimaatomstandigheden stabiel zijn bij scherm dicht en een constante 

omgevingstemperatuur dan wordt het planttemperatuurgradiënt kleiner. Bij wisselende 

omstandigheden wordt deze groter. 

 

Op het bedrijf waar gemeten is hangen horizontale ventilatoren. Door de ventilator om de  

2 uur aan en uit te zetten is gekeken welk effect de ventilatoren op de klimaatverdeling 

hebben. Bij het aangaan van de ventilatoren in de donkerperiode met scherm dicht zorgen 

de ventilatoren voor meer roering tussen de verschillende klimaatlagen. Te zien is dat 

warmte naar beneden gebracht wordt waardoor de berekende buistemperatuur van het 

bovennet naar beneden gaat en de temperatuur van het microklimaat omhoog gaat. Dit 

beeld is ook te zien in rookproeven die zijn uitgevoerd. Ook is door het aangaan van de 

ventilator een daling van de RV op microklimaat te zien. De ventilatoren geven naast 

betere klimaatomstandigheden in het microklimaat, ook energiebesparing. 

 

Uit deze consultancy blijkt dat er veel winst op het gebied van het voorkomen van Botrytis 

en energiebesparing behaald kan worden door het creëren van luchtbeweging. Ook het 

gebruik van de pyrgeometer kan bijdragen aan het voorkomen van momenten waarop 

Botrytis kan ontstaan. 
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1 Inleiding en doel 

1.1 Inleiding 

In het kader van de deskstudie naar Het Nieuwe Telen voor chrysant door WUR en DLV 

Plant wordt een teeltconcept voor een energiezuinige teelt van chrysant ontwikkeld. Dit 

teeltconcept moet een substantiële besparing van het gebruik van fossiele energie 

opleveren, bij minimaal gelijke productie en kwaliteit. De energiebesparing zou zowel in 

besparing op warmtevraag als op elektravraag voor assimilatiebelichting gevonden moeten 

worden. 

 

In een bespreking van de tussenresultaten op 1 juli 2010 is de suggestie gedaan, om eerst 

in experimentele proeven onderdelen van het teeltconcept te beproeven. Eén van die 

onderdelen is de toepassing van luchtcirculatie. Dit is vooral gericht op besparing van de 

warmtevraag. Een belangrijk voordeel dat een dergelijk systeem kan bieden naast 

energiebesparing, is dat het wellicht problemen met Botrytis kan voorkomen. 

 

In de chrysantenteelt zijn er in bepaalde perioden van het jaar problemen met Botrytis 

(smet) in de bloemen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de relatieve luchtvochtigheid en de 

gewastemperatuur. Bij Chrysant is ook sprake van een dicht bladerenpakket met weinig 

luchtuitwisseling, slecht opdrogen, hoge RV, vochtproductie en infectiedruk door 

afstervende bladeren. Door uitstraling kan de plant/bloemtemperatuur beduidend lager zijn 

dan de ruimtetemperatuur, waardoor condensatie kan optreden. Ook uit ervaringen met 

Het Nieuwe Telen bij Matricaria en Gerbera is gebleken dat er sprake is van een complex 

probleem.  

 

Om Botrytis (smet) in de bloemen te voorkomen wordt veel energie ingezet (warmte via de 

buizen). Belangrijk vraagstuk in de teelt van Chrysant is echter, hoe energie kan worden 

bespaard. Enerzijds is er buisverwarming in het gewas noodzakelijk om te voldoen aan de 

warmtevraag en anderzijds voor luchtbeweging. Extra warmte-input betekent echter ook 

meer verdamping en daarmee juist (ongewenste) vochtproductie. Binnen Het Nieuwe 

Telen Chrysant wordt gezocht naar effectieve en energievriendelijke alternatieven om 

Botrytis (smet) in de bloemen te voorkomen. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de 

resultaten van de systemen bij Gerbera en Matricaria.  

 

Vanuit praktijkervaringen bij chrysant is gebleken dat: 

- nieuwe bedrijven, met dan ook een hoog niveau assimilatielicht, hebben meer 

problemen. Dit zijn ook bedrijven waar vaak het niveau van de RV structureel hoog 

is als gevolg van een actief (verdampend) gewas. 

- er geen relatie is tussen optreden van bloem-Botrytis en aanwezigheid van 

groenblad-Botrytis. Het blad kan tot op de grond groen zijn en daarbij toch 

bloemsmet laten zien.  

- de “hardheid” van het gewas een rol speelt. Daar zit tussen bedrijven merkbaar 

verschil tussen en het is zeer aannemelijk dat zich dit ook vertaalt in meer of 

minder gevoeligheid voor Botrytis. Het ontstaan van een hard of een zacht gewas 

heeft natuurlijk ook weer relatie met het bedrijf.  
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- het ‘niet kunnen luchten’ als gevolg van te koud weer een rol speelt. Na een 

periode van vorst nemen de problemen toe. 

- het effect van bloeilicht met de assimilatielampen op smet niet eenduidig is. 

Mogelijk werkt het alleen positief als er ook gekierd wordt in het scherm of het 

probleem zou kunnen zitten bij de vakken die net nog geen bloeilicht krijgen. Die 

staan immers in de kou (donker), terwijl daar vlak naast juist extra warmte en 

vocht geproduceerd wordt. 

- kieren in het scherm boven de afbloei, ondanks dat het daar buiten eigenlijk te 

koud voor is, lijken positief te zijn tegen smet. 

- een bedrijf met ventilatoren (horizontaal) op een gedeelte van het bedrijf de 

ervaring blijkt te hebben dat daardoor minder smet optrad. De meeste 

chrysantenbedrijven beschikken niet over systemen met ventilatoren.  

 

Er zijn dus twee factoren van belang: 

� ‘Gevoeligheid/kwetsbaarheid van het ontstane gewas’ 

 

Een goede klimaatbeheersing vormt een van de basisvoorwaarden ter preventie van 

Botrytis.  

 

Naast het vastleggen van luchtstromen is het tevens van belang om inzicht te krijgen in het 

effect van uitstraling op de plant- en bloemtemperatuur. Dit kan middels een pyrgeometer. 

Een pyrgeometer is een instrument dat uitstraling naar de hemel meet. Hiermee kunnen 

energieverliezen van de kas worden vastgesteld. De meting geeft inputwaarden voor een 

schermregeling, waardoor energie kan worden bespaard. In combinatie met een 

planttemperatuurcamera kan bepaald worden wat het effect is van de uitstraling op de 

daling van de planttemperatuur. Daarbij is het uiteraard van belang om zowel de 

temperatuur als de hoeveelheid absoluut (en relatief) vocht vast te leggen. Door dit inzicht 

kan bepaald worden in welke situatie er condensatie op de bloem optreedt en daarmee 

Botrytis-vorming kan ontstaan. 

 

1.2 Doelstelling 

Doel van deze consultancy is om het effect van uitstraling en luchtbeweging op 

planttemperatuur en temperatuur- en vochtverdeling vast te leggen in een bijna oogstrijp 

gewas om uiteindelijk ‘nat slaan’ van het gewas en daarmee Botrytis-aantasting te 

voorkomen.  

 

Deze doelstelling zal behaald worden door gedurende een kritische periode intensief het 

klimaat te meten op een praktijkbedrijf. Aan de hand van klimaatdata zal bepaald worden 

welk risico er onder verschillende klimaatomstandigheden is geweest op ‘nat slaan’ en 

Botrytis-aantasting. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de planttemperatuur en het 

absolute vochtgehalte waarmee het dauwpunt bepaald kan worden. 

 

De resultaten van de metingen zullen besproken worden in de BCO en de landelijke 

commissie Chrysant van LTO Groeiservice welke nauw betrokken is bij het project. 

 

 

� ‘Klimaatomstandigheden tijdens uitbloei’ 
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Te verwachten resultaten. 

• Geoptimaliseerde klimaatregelingstrategie ter voorkoming van Botrytis. Waarbij 

naast de gangbare metingen de pyrgeometer een belangrijk meetinstrument is. 

• Verlaging van de Botrytis-aantasting in de chrysantenteelt. 

• Verspreiding van kennis omtrent het gebruik van de pyrgeometer. 

 

 

1.3 Werkzaamheden, werkwijze(n) 

 

Om het klimaat goed inzichtelijk te maken zullen er een minimaal aantal klimaatparameters 

gemeten moeten worden. Parameters die gemeten zijn:  

• Kastemperatuur en verdeling ervan, 

• Absolute hoeveelheid vocht / RV en de verdeling ervan, 

• Planttemperatuur,  

• Luchtstroming, 

• Uitstraling en instraling,  

• Schermgebruik,  

• Tijdstip van watergeven en hoeveelheid,  

• Buistemperatuur en andere klimaat gerelateerde zaken. Deze waardes worden 

verkregen uit de klimaatcomputer. Waar nodig zal aanvullende meetapparatuur 

geïnstalleerd worden. 

 

Verder zullen gedurende het etmaal warmtebeelden gemaakt worden. Hiermee wordt in 

kaart gebracht wat het effect is van uitstraling op de temperatuur van de verschillende 

plantendelen. Dit zal gedurende een nacht plaatsvinden waarbij er een hoge uitstraling is 

(zoeken naar risico grenzen). De schermen worden intensief gebruikt i.v.m. verduistering. 

Echter in een aantal gevallen wordt ook een kier getrokken. In samenwerking met WUR 

zullen 2 rookproeven worden uitgevoerd tijdens deze consultancy. Verder is het van 

belang dat de vochtstromen op een Chrysantenbedrijf in kaart gebracht worden. Hoeveel 

vocht wordt er ingebracht middels beregening van het gewas en verdamping vanuit de 

ondergrond. Tevens zal indicatief de verdamping in grammen per m
2
 per uur vastgesteld 

worden.  

 

De meetdata zijn intensief geanalyseerd en zijn besproken met het deelnemende bedrijf en 

de begeleidingscommissie. In deze rapportage is aan de hand van de gegevens, voor 

zover mogelijk, een regelstrategie opgesteld, welke bijdraagt aan de voorkoming van ‘nat 

slaan’ van het gewas en daarmee Botrytis-aantasting. 
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2 Teeltsituatie en proefopstelling 

2.1 Teeltsituatie 

Er is gemeten op een pluischrysantenbedrijf met een totale oppervlakte van 33.000 m
2
.  

Het rassen die geteeld worden zijn Anastasia White en Sunny. Verdere afmetingen zijn: 

traliebreedte van 9,60 meter, vakmaat van 5 meter en een poothoogte van 6 meter. De 

belichting capaciteit (SON-T) van 135 µmol/m
2
/s

1
. Het bovennet bestaat uit 4 buizen per 

tralie van 9,60 met een diameter van 57 mm. Het ondernet c.q. condensornet ligt tussen 

het gewas in ieder bed 1 en heeft een diameter 37mm. Het verduisteringsdoek wat 

gebruikt wordt is een ph 96/ph1 fp. Op de totale oppervlakte hangen 85 stuks horizontale 

ventilatoren.  

2.2 Proefopstelling 

Er is gemeten in een proefvak waar de Pluischrysant de laatste 3 weken van de teelt in 

gingen. De proefopstelling was tijdens de proef als volgt: 

 

Figuur 1 Proefopstelling metingen 21 februari t/m 11 maart 

Er is gemeten in de periode van 21 februari  t/m 11 maart. Er zijn in totaal 8 akoestische 

meetpalen neergezet aangegeven met een X. Akoestische meetapparatuur met d.m.v van 
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geluid de luchtbeweging en temperatuur. Per akoestische meetpaal is de luchtbeweging in 

3 richtingen (X, Y en Z) bepaald ter hoogte van de bloem.  Per meetpaal zijn er 3 vocht en 

temperatuur sensoren (niet akoestisch) in verticale richting geplaatst. Een meetpaal is 

getoond in Figuur 2. Een sensor net boven de bloem, een sensor +/-15 cm onder de bloem 

en een sensor 50 cm boven de grond. De V staat voor een ventilator en de pijl geeft de 

blaasrichting weer. De pyrgeometer is in de kas geplaatst gericht op het gewas, om zo de 

uitstraling van het gewas te bepalen. 

 

  

Figuur 2 Links akoestische meetpaal en rechts de pyrgeometer gericht op het gewas 

 

2.3 Waarnemingen en verwerking 

De volgende parameters zijn geregistreerd tijdens de meetperiode: 

 

• Kastemperatuur en verdeling ervan 

• Absoluut hoeveelheid vocht / RV en verdeling ervan 

• Planttemperatuur 

• Luchtstroming 

• Uitstraling en instraling 

• Schermgebruik  

• Tijdstip van water geven en hoeveelheid  

verkregen uit de klimaatcomputer. Waar nodig zal aanvullende meetapparatuur 

geïnstalleerd worden. 

 

Al deze data zijn nader geanalyseerd en er is nader bepaald welke zaken relevant waren 

om de doelstelling van dit onderzoek te halen. 

• Buistemperatuur en andere klimaatgerelateerde zaken. Deze waardes worden 
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3 Resultaten  

3.1 Inleiding 

Om te kunnen kwantificeren wat de oorzaken zijn van Botrytis-vorming bij chrysant is er 

gedurende een aantal weken horizontale en verticale temperatuur- en vochtverdeling 

gemeten. Verder zijn de luchtstromen in kaart gebracht middels akoestische metingen en 

rookproeven. Om het effect van uitstraling op de planttemperatuur te bepalen is gemeten 

met een pyrgeometer. 

3.1.1 Temperatuur- en vochtgradiënt 

 

Om de kans op de Botrytis-aantasting te voorkomen is een goede temperatuur- en 

vochtverdeling van groot belang. De volgende figuren geven de temperatuur- en 

vochtverdeling van 3 t/m 10 maart weer. Zoals in de schaalverdeling te zien is, is vooral 

gefocust op de donkerperiode. 

 

 

Figuur 3 Horizontale temperatuurverdeling boven de bloem 3-10 maart 2011 

 

Figuur 3 laat de horizontale temperatuurverdeling zien van de temperatuurmeting boven 

de bloem. Gedurende de meetperiode zijn de horizontale ventilatoren continu aan geweest 

met uitzondering van 9 op 10 maart, hier wordt later in het verslag nog op in gegaan. In  

Figuur 3 is te zien dat het temperatuurgradiënt in het begin van de periode omgekeerd is 

t.o.v. van het eind van de periode. De grootste veroorzaker hiervan lijkt de windrichting te 

zijn. Verder valt op dat de temperatuurverdeling verschillend is over de verschillende 

dagen maar nooit echt extreem groot wordt. Over het algemeen blijft de deltaT onder 1 ºC. 

De volgende Figuur 4 geeft over dezelfde periode het vochtgradiënt weer. 
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Figuur 4 Horizontale vochtverdeling boven de bloem 3-10 maart 2011 

In Figuur 4 is, evenals bij de temperatuurverdeling, te zien dat er nogal wat verschil zit in 

de RV over het proefvak heen. Hierbij is ook de variatie over de verschillende dagen weer 

duidelijk zichtbaar. Opvallend is te zien dat de RV continu het hoogst is in de namiddag 

wanneer de temperatuur in de kas daalt en het verduisteringscherm dicht gaat. De 

volgende paragraven zullen verder inzoomen op een aantal van deze dagen. 

3.1.2 Klimaat en Botrytis  

 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de invloed van het microklimaat op de vorming 

van Botrytis. Hiertoe is een dag gekozen waarbij de RV de hoogste waarde bereikt heeft in 

de meetperiode. Volgende 2 figuren geven de RV-verdeling net boven de bloem en onder 

de bloem weer. 
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Figuur 5 Horizontale vochtverdeling boven bloem 3-4 maart 

 

 

Figuur 6 Horizontale vochtverdeling onder bloem 3-4 maart 

Kijken we naar de horizontale vochtverdeling net boven de bloem en net onder de bloem, 

weergegeven in Figuur 5 en Figuur 6 dan zien we in beide gevallen het vochtgehalte tot 

boven de 95% RV aantikken. Het grote verschil is dat boven de bloem de RV sneller daalt 

dan in het gewas. Dit maakt de kans op Botrytis-vorming groter omdat er meer vocht voor 

de schimmel is om zich te ontkiemen. Verderop in dit hoofdstuk 3.3.1 zullen we zien dat de 
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planttemperatuur nogal verschilt over de verschillende plantendelen, als gevolg van o.a. 

uitstraling. Botrytis-vorming vindt vaak plaats op de lintbloemen.  

 

In de volgende figuren is het gemiddelde verticale temperatuur- en vochtgradiënt van 

meerdere meetpalen nader bekeken.  

 

 

Figuur 7 Verticale temperatuurverdeling en dauwpuntbepaling 3-4 maart 

 

Figuur 7 laat de verticale temperatuurverdeling van 3 op 4 maart zien. Eerste opvallende 

wat te zien is is dat de temperatuur aan het eind van de dag erg snel daalt. Vooral de 

temperatuur boven de bloem en in mindere mate onder de bloem daalt ver. In het gewas 

blijft de temperatuur het hoogst. Als rond 17:30 uur het scherm dicht gaat zakt de 

temperatuur op alle hoogtes nog iets maar gaat daarna stijgt de temperatuur weer. Mede 

als gevolg van het aan gaan van het bovennet. In het gewas staat de groeibuis aan met 

een temperatuur van gemiddeld 37 ºC. Rond 21:30 uur liggen de temperaturen op de 

verschillende hoogtes nagenoeg op elkaar.  

 

Verder zijn de dauwpunttemperaturen op alle gemeten hoogtes berekend. Tussen 18:00 

en 18:30 is te zien dat het verschil tussen de gemeten temperaturen en de berekende 

dauwpunts temperaturen kleiner wordt dan 1 ºC. Dit betekent dat koude delen op de plant 

een hoog risico hebben om nat te slaan. Warmtebeeld metingen in hoofdstuk 3.3.1 laten 

zien dat een dergelijk gradiënt in planttemperatuur ook daadwerkelijk voorkomt. 
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Figuur 8 Verticale vochtverdeling 3-4 maart 

Figuur 8 toont dat aan het eind van de dag wanneer de temperatuur snel daalt de RV sterk 

stijgt. De RV net onder bloemen boven de bloem zijn daarbij het hoogst en stijgen tot nabij 

92%. De hoge RV maakt dat dit gunstige omstandigheden zijn voor Botrytis-sporen om 

zich te ontkiemen. De kans op natslaan van de (lint)bloem wordt bij zulke hoge 

vochtgehaltes ook hoog, zoals we ook al eerder zagen in de dauwpunt bepaling in  

Figuur 7. 

 

3.2 Horizontale ventilatoren 

In de vorige paragrafen zagen we dat er kritische momenten zijn waarbij Botrytis 

aantasting kan ontstaan. De vraag die hieruit voortkomt is hoe de risico’s om Botrytis 

aantasting te krijgen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Hier wordt in de praktijk 

op verschillende manieren mee omgegaan. Er kan bijvoorbeeld extra warmte door een 

minimum buis ingebracht worden waardoor er vocht wordt afgevoerd. Een andere optie is 

het afvoeren van vocht door het creëren van luchtbeweging. Op het proefbedrijf zijn 

horizontale ventilatoren aanwezig, er is getoetst in hoeverre deze invloed hebben op de 

luchtbeweging en vochtafvoer. Daarnaast is ook gekeken naar het effect van de 

ventilatoren op de temperatuur- en vochtverdeling en eventuele energiebesparing.  

3.2.1 Temperatuur en vochtverdeling verdeling 

 

Als eerste kijken we naar het effect van ventilatoren op de horizontale temperatuur- en 

vochtverdeling in het proefvak. In een periode van 2 dagen zijn de ventilatoren om de 2 uur 

aan en uit gegaan. Dat is in de volgende figuren te zien. 
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Figuur 9 Ventilatoren en horizontale temperatuurverdeling boven de bloem 9-10 

maart 

 

Figuur 9 laat zien dat de ene keer de ventilatoren een positief effect hebben op de 

temperatuurverdeling en de andere keer een negatief effect. Mogelijk heeft veranderde 

windrichting hier effect op, deze draait iets in de loop van de nacht. Conclusie is in ieder 

geval dat deze meetdag de temperatuurverdeling in het proefvak niet aantoonbaar 

verbeterd wordt.  

 

Aan het eind van de dag net voor en na het scherm dicht gaat is naast de sterke daling 

van de temperatuur het verschil in daling tussen de verschillende sensoren opvallend. Op 

de koudste plekken is de kans op natslaan van het gewas en de bloem in het bijzonder het 

grootst. Welk effect de ventilatoren op de vochtverdeling heeft wordt getoond in de 

volgende figuur. 
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Figuur 10 Ventilatoren en horizontale verdeling van het absolute vocht boven de 

bloem 9-10 maart 

 

Figuur 10 laat de absolute vochtverdeling zien over het proefvak. Deze geeft ongeveer 

hetzelfde beeld als de temperatuurverdeling. Ook hier is geen duidelijk positief effect te 

zien van de ventilatoren op de horizontale vochtverdeling. Uit de praktijk blijkt wel dat de 

bloeigelijkheid beter wordt door het gebruik van ventilatoren. Hieruit kan wel 

geconcludeerd worden dat de verdeling beter wordt omdat de teeltduur sterk afhankelijk is 

van de gerealiseerde temperatuur. Verder heeft het aanzetten ventilatoren een klein effect 

op de RV op microklimaat. Dit wordt verder behandeld in paragraaf 3.2.3.  

 

De getoonde metingen geven geen eenduidig positief of negatief effect van de ventilatoren 

weer. Meer langdurige metingen zouden hierover meer uitsluitsel kunnen geven. Dat er 

iets veranderd in de horizontale temperatuurverdeling is wel te zien in Figuur 9. De 

volgende paragraven gaan verder in op het effect van luchtbeweging en energiebesparing. 

 

3.2.2 Luchtbeweging 

 

De horizontale ventilatoren hangen hoog in de kas en zijn bevestigd net onder het doek. 

Primair wordt dus ver boven het gewas luchtbeweging in gang gezet. In hoeverre dat op 

gewasniveau effect heeft wordt in de volgende paar grafieken getoond. In de grafieken 

worden de metingen van de eerste 4 sensoren in het proefvak getoond.  
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Figuur 11 Effect van ventilatoren op de totale luchtbeweging op gewasniveau 9-10 

maart 

Figuur 11 laat de totale luchtbeweging zien van 4 sensoren op gewasniveau, de ventilator 

is om de 2 uur aan c.q. uit gegaan. Al hoewel de ventilatoren net onder het doek 

luchtbeweging creëren zien we op gewasniveau eigenlijk weinig effect van het aan en uit 

gaan van de ventilatoren op de totale luchtbeweging op gewasniveau. Dit beeld was ook te 

zien in de rookproeven die uitgevoerd zijn verderop in hoofdstuk 3.3.1 getoond. Extra 

luchtbeweging creëren heeft als doel (naast het verbeteren van de temperatuur en 

effect de ventilatoren op de verticale luchtbeweging hebben. 

 

 

vochtverdeling) vocht afvoeren op microklimaat niveau. In Figuur 12 kijken we hoeveel 
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Figuur 12 Effect van ventilatoren op de totale luchtbeweging op gewasniveau 9-10 

maart 

Figuur 12 laat de verticale luchtbeweging zien van de 4 voorste sensoren. Wat opvalt is 

dat de helft van de sensoren (122 en 120) voornamelijk een opwaartse stroming hebben. 

Er is een opwaartse stroming als het getal positief is. De andere sensoren (125 en 124) 

hebben voornamelijk een neerwaartse stroming. Ook hier hebben de ventilatoren op deze 

meetdag geen aantoonbaar effect op de luchtbeweging op gewasniveau.  

3.2.3 Verticale temperatuur- , vochtverdeling en energiebesparing 

 

Als laatste is onderzocht wat het effect is van de ventilatoren op de verticale temperatuur-, 

vochtverdeling en energiebesparing. De volgende grafiek laat de verticale 

temperatuurverdeling zien in relatie tot ventilatoren aan en uit. 
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Figuur 13 Ventilator en verticale temperatuurverdeling 9-10 maart. 

Figuur 13 laat het gemiddelde verticale temperatuurgradiënt zien van meerdere sensoren. 

De zwarte lijn laat zien of de ventilator aan of uit staat. (100=aan 0=uit). De roze lijn is de 

buistemperatuur van het bovennet. Wat als eerst opvalt is dat de buistemperatuur bij het 

aangaan van de ventilatoren om 23:00 en 3:00 uur daalt. Ofwel een berekende 

buistemperatuur wordt op dat moment lager, er is dus minder warmtevraag. Dit is goed te 

verklaren aan de hand van het verloop van het verticale temperatuurgradiënt. 

 

Te zien is dat de temperatuur boven de bloem aan het eind van de dag het meeste daalt 

en de temperatuur 50 cm boven de grond het hoogst blijft. Op de hoogte van de onderste 

sensor ligt een groeibuis op een gemiddelde temperatuur van 37 ºC. Verder zal de 

afkoeling in het gewas naast het effect van de groeibuis trager gaan door de 

gewasweerstand. Gedurende de nacht wordt het gradiënt omgekeerd, dus 50cm boven de 

grond is de temperatuur lager dan boven de bloem.  

 

Bij het aangaan van de ventilator om 23:00 en 3:00 uur stijgt de temperatuur boven en net 

onder de bloem. De warmte wordt dus van boven naar beneden gebracht. Daardoor is er 

minder warmtevraag en zal de berekende buistemperatuur lager komen te liggen. 

Rookproeven tonen deze menging van de lucht van boven naar beneden ook aan. Hier 

wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 3.4  

 

Verwacht wordt dat er minder warmteverliezen zullen zijn door het naar beneden brengen 

van de warme lucht omdat er minder warmte verloren gaat door o.a. de kier in het doek.  

Door het brengen van warme lucht van boven naar beneden is er ook een effect te zien op 

de RV, de volgende figuur zal dit behandelen. 
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Figuur 14 Ventilator en verticale vochtverdeling op 9-10 maart 

Figuur 14 laat het gemiddelde verticale vochtgradiënt van de meerdere sensoren zien. In 

deze figuur is te zien dat de RV boven de bloem met uitzondering van de periode net na 

het sluiten van het scherm continu het laagst is. De RV onder de bloem en 50 cm boven 

de grond is in vergelijk met de meting boven de bloem continu hoger. Het aangaan van de 

ventilatoren laat om 23:00 uur na een kleine verhoging een daling van de RV zien. Deze 

daling is ook te zien van 21:00 – 23:00 uur maar lijkt versterkt te worden door de ventilator. 

Van 1:00 tot 3:00 uur is er geen daling in de RV te zien. Om 3:00 uur als de ventilator 

aangaat is de daling van de RV op alle gemeten hoogtes duidelijk te zien. Deze daling van 

de RV is te verklaren zoals we in Figuur 13 al gezien hebben doordat de warmte van 

boven naar beneden gebracht wordt. Het absoluut vochtgehalte laat geen directe 

verandering zien door het aangaan van de ventilator terwijl de temperatuur dat wel doet. 

Dit heeft een daling van de RV tot gevolg.  

 

Het aangaan van de ventilator heeft dus een gunstig effect op het microklimaat. De RV 

wordt verlaagd waardoor de kans op Botrytis-vorming kleiner wordt. 

 

3.3 Uitstraling  

In het onderzoek is er gedurende een week in de kas met een pyrgeometer 

(uitstralingsmeter) gemeten. De pyrgeometer is gericht op het gewas om de uitstraling van 

het gewas te bepalen. En daarmee te bepalen in hoeverre de plant afkoelt door uitstraling. 

In de volgende figuur worden 2 dagen getoond. De eerste dag (5-6 maart) was het bewolkt 

weer en de tweede dag (6-7 maart) was een zonnige heldere dag. 
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Figuur 15 Uitstraling en temperatuur 5 t/m 7 maart 

 

Figuur 15 laat de uitstraling van de plant zien van 5 t/m 7 maart. De rode lijn laat de 

uitstraling in watt/m
2
 van de plant zien. Hoe negatiever de waarde des te meer uitstraling 

er is. Eerder in het hoofdstuk hebben we gezien dat de RV aan het eind van de dag net na 

het sluiten van het scherm het hoogst is. Duidelijk is in Figuur 15 te zien dat de uitstraling 

(rode lijn) van het gewas aan het eind van de bewolkte dag net voor het sluiten van het 

scherm (5 op 6 maart) lager is dan op de zonnige heldere dag (6 op 7 maart). Ofwel bij 

een heldere hemel is er meer uitstraling. Gaat het scherm dicht dan wordt de uitstraling 

van de plant minder. 

 

Na de zonnige en bewolkte dag is te zien dat uitstraling na het sluiten van het scherm 

positief wordt dus dat er geen uitstraling gemeten wordt. De uitstralingmeting toont aan dat 

de planten na een zonnige dag en daarmee heldere hemel meer uitstraling hebben 

waardoor de planttemperatuur naar verwachting in verhouding met de 

omgevingstemperatuur een groter verschil zal hebben (planttemperatuur kouder dan de 

omgeving). Dit maakt de kans op condensatie groter. Het effect van een groter verschil 

tussen plant en omgevingstemperatuur door uitstraling is in de metingen niet terug te 

vinden. Meer langdurige meting zijn nodig om dit effect te kunnen bepalen. 

 

Als we praten over planttemperatuur dan wordt vaak een waarde gebruikt voor de hele 

plant. Om te kunnen bepalen in hoeverre de temperatuur over de hele plant verschilt zijn 

er planttemperatuurmetingen verricht met een warmtebeeld camera. Er is bekeken welke 

plantendelen en de bloem in het bijzonder, het meeste kans hebben op condensatie en 

daarmee Botrytis-vorming. 
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3.3.1 Effect op bloemtemperatuur van schermen en uitstraling. 

Op 22 en 23 maart is er gelogd met een warmtebeeld camera. Doel van de meting was om 

te kijken hoe de temperatuur verdeeld is over plant. Er is extra gefocust op kritische 

momenten als het openen van het scherm aan het begin van de dag en het sluiten van het 

scherm aan het eind van de dag. Het klimaat op de desbetreffende dagen is weergegeven 

in de volgende figuur: 

 

Figuur 16 klimaat 22 en 23 maart 2011 

Een uitgebreid overzicht van de metingen staat vermeld in Bijlage 1. Warmtebeeld 

metingen 22 en 23 maart. De volgende figuur laat de planttemperatuurmeting zien aan het 

eind van de dag voor het sluiten en na het sluiten van het scherm. 

 

  

Meting voor het sluiten van het scherm op 
3/22/2011 om 18:28  

Meting na sluiten van het scherm op 3/22/2011 
om18:53  

Figuur 17 Warmtebeeld metingen 22 maart 2011 
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Kijken we naar Figuur 17 dan valt als eerste op dat het hart van de bloem in verhouding 

warmer is dan de rest van de plant/bloem. De uiteinden van de lintbloemen zijn in 

verhouding kouder. De omgevingstemperatuur uit de meetbox van de klimaatcomputer is 

op het moment van de meting om 18:53 ongeveer 20,5 ºC. Het hart van de bloem ligt hier 

redelijk dicht bij maar de lintbloemen zijn zeker 1 ºC kouder. Verwacht wordt dat naarmate 

de uitstraling toeneemt het temperatuurgradiënt nog groter zal worden. Het risico op 

condensatie op de koudste delen van de plant is aan het eind van de dag het grootst. Een 

voorbeeld hiervan zijn de metingen van 3-4 maart behandeld in hoofdstuk 3.1.2. 

 

Gedurende de nacht als het scherm dicht is, is te zien dat het temperatuurgradiënt van de 

plant kleiner wordt. In deze periode is er weinig uitstraling door het gesloten doek en laat 

de omgevingstemperatuur weinig verandering zien.  

 

3.4 Rookproeven 

Er zijn 2 rookproeven uitgevoerd. Een rookproef aan het eind van de middag en een 
rookproef in de ochtend. In de rookproef is gekeken naar de horizontale en verticale 
luchtstromingen op verschillende hoogtes. Het effect van de ventilator, belichting en 
schermen zijn nader bepaald. 
 
Beide rookproeven laten ongeveer hetzelfde beeld zien. De meting op 4 maart is als volgt 
verricht en heeft de volgende resultaten. 

 

6:00 Ventilatoren aan, belichting uit  

- Dominante stroom over het gewas 

- Opwaartse stroming vanuit het gewas 

- Rook verspreidt zich over de hele kas. 

 

6:20 Ventilatoren uit, belichting uit 

- Zelfde stroming op gewas niveau als bij ventilatoren aan 

- Rook blijft hangen onder het doek en verspreidt zich zeer traag, uiteindelijk valt deze bij  

  de gevel naar beneden. 

 

6:40 Ventilatoren uit, belichting aan 

- Luchtstroom omhoog 

- Rook blijft onder het doek hangen naar de gevel toe en valt daar naar beneden. 

- Komt op gewasniveau terug. 

 

7:10 Ventilator aan, belichting aan 

- Rook wordt door de ventilator meegenomen en komt tot het einde, waarna het zich over  

   een aantal tralies verdeeld. Effect van de natuurlijke luchtstroom is te zien. De rook gaat  

   een bepaalde richting op. 

 

Het overall-beeld laat zien dat er continu een luchtstroming door het gewas aanwezig is. 

De ventilatoren zorgen ervoor dat de lucht in de bovenluchtlaag verplaatst wordt over de 

kas maar op gewasniveau veel minder meetbaar effect hebben. Door roering/menging van 

verschillende luchtlagen wordt de rook wel naar beneden verplaatst. 
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Van de rookproef op 4 maart zijn de resultaten vergeleken met de overige metingen. De 
volgende paar figuren laten de luchtbeweging zien van de 4 akoestische meetsensoren in 
het vak waar de rookproeven zijn uitgevoerd. 
 

 

Figuur 18 Totale luchtbeweging tijdens de rookproef op 4 maart 

 
 

 

Figuur 19 Verticale luchtbeweging tijdens de rookproef op 4 maart 
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De horizontale ventilatoren hebben geen meetbaar effect op het creëren van extra 
luchtbeweging in het gewas. Wel voor de totale luchtcirculatie in de kas en de roering van 
de lucht tussen verschillende luchtlagen. 
 

Figuur 18 en Figuur 19 laten de totale luchtbeweging en de verticale luchtbeweging tijdens 

de rookproef zien. Op gewasniveau is in Figuur 18 te zien dat er continu luchtbeweging is. 

Gaat het scherm open om 8:00 uur dan wordt de luchtbeweging nog hoger. Deze 

luchtbeweging is voornamelijk het gevolg van de natuurlijke luchtstroming in de kas 

gecreëerd door o.a. buitenomstandigheden en klimaatregeling. De ventilatoren welke 

uitgestaan hebben van 6:20 tot 7:10 uur hebben geen meetbaar effect gehad op de totale 

en verticale luchtbeweging op gewasniveau 

 

Anders dan in de rookproef waar vooral een opwaartse stroming vanuit het gewas te zien 

was, laten de metingen zien dat er niet op elke plek een opwaartse stroom vanuit het 

gewas is maar ook een neerwaartse. 

 

De volgende paar figuren geven het bovenaanzicht van het proefvak weer. Hierin is de 

temperatuur te zien en de horizontale luchtstroming. 
 

 

Figuur 20 Horizontale luchtstromen temperatuurverdeling tijdens de rookproef van 4 

maart  
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Figuur 20 laat de horizontale luchtstroming en temperatuurverdeling tijdens de rookproef 

van 4 maart zien. Elke plaatje is een bovenaanzicht van het proefvak waarbij de bovenkant 

de metingen nabij de gevel zijn en de onderkant bij het middenpad. In al de metingen is te 

zien dat het aan de gevel kouder is ten opzichte van de metingen nabij het middenpad. 

Kijken we naar de luchtstroming dan is er aan het begin van de metingen een dominante 

luchtstroming naar links te zien. Aan het eind van de metingen gaat deze luchtstroming 

enigszins draaien. Wat het gevolg is van klimaatregeling en niet van de ventilatoren. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

- Aan het eind van de dag net na het sluiten van het scherm is de RV op alle 

meetdagen op gewasniveau het hoogst. Dit lijkt de meest kritische periode 

aangaande Botrytis-vorming. De stijging van de RV heeft o.a. te maken met een 

snelle daling van de temperatuur. Verder stagneert de vochtafvoer door het sluiten 

van het scherm terwijl de plant nog doorgaat met verdampen. Op dat moment is te  

zien dat het verschil tussen de omgeving- en de dauwpunttemperatuur boven en 

onder bloem kleiner kan worden dan 1 ºC. 

- De vochtafvoer net na het sluiten van het scherm onder de bloem gaat trager dan 

de afvoer boven de bloem. Daardoor blijft de RV gedurende langere tijd hoog 

waardoor het risico op ontkieming van Botrytis-sporen groter wordt.. 

- Horizontale ventilatoren hebben weinig effect op de gemeten luchtbeweging op 

gewashoogte.  

- Het effect van het aanzetten van de horizontale ventilatoren bij een gesloten 

scherm en bij veel warmtevraag is dat op gewasniveau de temperatuur stijgt, de 

RV daalt en de benodigde buistemperatuur om het verwarmingssetpoint te 

bereiken daalt. Er vindt bij ‘ventilatoren aan’ meer menging van de luchtlagen 

plaats dan bij ‘ventilatoren uit’. Hierdoor komt de warmere en drogere lucht 

bovenin de kas beter op gewashoogte terecht. 

- Rookproeven tonen aan dat de ventilatoren wel een zichtbaar effect hebben op de 

luchtstroming onder het scherm (bij gesloten scherm of met kleine kier). Door 

roering van de lucht worden de luchtlagen gemengd. Uiteindelijk wordt de lucht 

van boven naar beneden gebracht bij scherm dicht. 

- In de metingen is er geen aantoonbare verbetering te zien door het aangaan van 

de ventilatoren op de horizontale temperatuur- en vochtverdeling in de kas. 

Praktijk ervaring laten wel zien dat de bloeigelijkheid toeneemt door het gebruik 

van horizontale ventilatoren, wat wijst op een gelijkmatige horizontale 

temperatuurverdeling 

- Aan het eind van een heldere dag is er meer uitstraling van het gewas dan aan het 

eind van een bewolkte dag. Bij een heldere hemel zal er meer uitstraling zijn dan 

bij een bewolkte hemel als de overige klimaatfactoren hetzelfde zijn. In dit geval is 

de verwachting dat aan het eind van een heldere dag er meer afkoeling van het 

gewas ten opzichte van de omgevingstemperatuur zijn. Waardoor de kans op 

condensatie toeneemt. 

- Warmtebeeldmetingen laten zien dat de lintbloemen relatief snel afkoelen en het 

hart van de bloem trager afkoelt. Hierdoor wordt de kans op condensvorming op 

de lintbloemen groter.  
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4.2 Aanbevelingen 

 

- Vochtafvoer op microklimaatniveau is noodzakelijk om voldoende vochtafvoer te 

hebben. Een aantal opties om dit bereiken zijn: gecontroleerde buitenlucht 

aanzuiging, ventilatoren, klimaatregeling aanpassen door meer vocht af te voeren 

op kritische momenten. 

- Het is wenselijk om de invloed van de ventilatoren op het microklimaat tijdens de 

risicovolle periode rondom het sluiten van het doek nader te bekijken. 

- Ventilatoren lijken energie te kunnen besparen. De vraag is hoeveel. 

- Het gebruik van de pyrgeometer moet verder uitgewerkt worden. Informatie die 

verder uitgekristalliseerd moet worden, is wat het effect in de donkerperiode is van 

een kier in het doek op de uitstraling van het gewas en energievraag. Ook moet 

het effect van de uitstraling op het verschil in omgeving- en planttemperatuur 

verder onderzocht worden. 
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Bijlage 1. Warmtebeeld metingen 22 en 23 maart 
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