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Proef doel en looptijd

Doel

Het energie- en CO2 gebruik bij gerbera verder verlagen en 
de productie te verhogen door: 

- Verbeterde isolatie bij lichtafhankelijke temperatuur 
strategiel strategieën

- Betere benutting van de bestaande lichtinstallaties door 
langere dag in de winter

- Verbeteren lichtonderschepping

Looptijd

Juli 2016  Juli 2017
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Proefopzet

Aanpak

Vier soorten (Whisper, Suri, Rich, Pre-Semmy) worden geteeld in 

3 kassen (801, 802, 803) met: 

- Een spouwscherm

- Lichtintensiteit 100 µmol

- In winter dag verlengen tot max. 13 (801) of max. 15 (803) 

uur 

- Etmaaltemperatuur afhankelijk van lichtsom (gematigd)

- Referentie: Floriconsult tabel met daglengte 11.5 uur (kas 802)

- Bij het ras Rich (en Pre-Semmy in referentiekas) gericht 

bladsnoei toepassen in winter om lichtonderschepping te 

verbeteren
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Behandelingen
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Kasnr /  Behandeling Daglengte periode Temperatuur strategie

KAS 8.02
Referentie praktijk 11.5 uur Juni tot juni Lichtafhankelijk

(Floriconsult tabel)

KAS 8.01

Middellange dag in 
de winter

11.5 uur
13 uur

11.5 uur

Tot oktober
29 sept tot half febr
na half februari

gematigd
lichtafhankelijk

KAS 8.03

Lange dag in de 
winter 

11.5 uur
13 uur
14 uur
15 uur
13 uur

11.5 uur

Tot 29 september
oktober 
november
december tot half 
jan
Na half febr.

gematigd
lichtafhankelijk 

(Door langere dag, hogere 
PARsom + hogere etmaal 
T in winter)



Klimaatbehandelingen
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Gematigd 
lichtafhankelijk 

middellange dag in 
winter

11.5 13 uur

Gematigd 
lichtafhankelijk 

lange dag in winter
11.51314 15 

uur



Resultaten: realisatie klimaat

6

Oktober t/m April



Resultaten: Temperatuur en lichtsom

Verschil gerealiseerd – gewenst

d.w.z., een positief verschil betekent dat 

het in de kas warmer was dan gewenst



Raam standen
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December tot en met februari



Raam standen
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maart



Energiegebruik
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Behandeling
Elektriciteit 
[kWh/m²]

Warmte 
[m3/m²]

801 106.4 11.7

802 94.2 10.8

803 113.0 12.9



Energiegebruik, verloop elektra input 
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Verloop cumulatief elektriciteit gebruik per behandeling



Energiegebruik, verloop warmte input 
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Verloop cumulatief warmte gebruik per behandeling



Productie, samenvatting
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Afdeling 801 802 803 801 802 803 801 802 803

Ras aantal bloemen/m2 kg/m2 gr/bloem

Suri 634 664 608 11.9 12.0 11.1 18.7 18.1 18.2

Whisper 623 657 610 11.2 11.8 10.8 17.9 18.0 17.7

Pre 
Semmy

326 352 321 11.6 12.0 11.0 35.6 34.0 34.2

Rich 375 406 379 12.1 12.3 11.8 32.2 30.2 31.1



Productie: aantal bloemen, cumulatief
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Kwaliteit: lengte van de bloemsteel
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Bloemstelen zijn
aanzienlijk langer
bij de 
behandelingen
met verlengde
dag (Whisper het 
minst)

Effect langere dag 
bij deze etmaal
temperatuur.



Kwaliteit: bloemgewichten
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De langere 
takken zijn ook 
enkele 
grammen 
zwaarder.

(Whisper niet)



Kwaliteit: verloop bloemdiameter
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Effect hoge
temperatuur?

?



Bladlengte
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Effect langere dag: langer blad (naast lange bloemsteel)



Bladoppervlakte
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Effect langere dag: groter LAI door vooral langer blad



Aantal blad per plant
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Effect langere dag: groter LAI door vooral langer blad. Aantal
blad lager in winter en bij lange dag in winter extra laag



Vers gewicht blad per plant, g
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Effect langere dag: langer, groter blad is ook zwaarder in de 
behandelingen met dag verlenging. 



Onverkoopbare bloemen
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De langere takken vallen makkelijk om of groeien krom door, 
vooral Suri, onvoldoende steun tussen het gewas (zeer lang blad). 



Uitgroeiduur (in dagen)
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Basis temperatuur en uitgroeiduur in °d
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Ras Basis 
temperatuur 

[ºC]

Temperatuursom 
[graaddagen]

Rich 10.0 214

Pre Semmy 8.7 278

Suri 8.7 245

Whisper 8.8 229

De basis temperatuur lijkt in 2016-2017 gemiddeld iets hoger te liggen en de 
temperatuur som iets lager. 



Plantbelasting
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De plantbelasting lijkt meer bij de referentie behandeling op te lopen en was 
gemiddeld hoger,  46.4 vs. 42.5 bloemen en knoppen ̷m2 week in de andere 
behandelingen



Houdbaarheid
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Er is een trend naar langer houdbare bloemen in de winter, het minst Whisper



Blad: levensduur, ontwikkelsnelheid

 Een blad is binnen 4 weken volgroeid, mits die niet 
beschaduwd wordt

 Blad heeft een levensduur van ongeveer 3 maanden met 
afnemend licht en wat langer met toenemend licht. 

 Oud blad wordt door de plant in de winter afgestoten, in 
maart helft tot evenveel droge stof aan blad levend als 
afgestorven
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Blad: Fotosynthese (Rich). 
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volgroeid

jong

Zeer jong

oud

Volgorde (afnemend) van 
de efficientie van de 
fotosynthese afhankelijk
van leeftijd van het blad.

Oud blad verzadigt boven
200-300 µmol, is nog wel
efficient bij lage
lichtniveaus



Resultaten bladsnoeibehandelingen

Alle geteste bladbehandelingen muv jong blad 

verwijderen bij Pre-Semmy kosten productie 

en zijn eind februari gestaakt
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Invloed spouwdoek op het klimaat (proef)
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Doektemperatuur tijdens proef 
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• In nacht schermtemperatuur (onder) erg dicht bij kaslucht
• Als lampen aangaan bij gesloten scherm sterke stijging schermtemperatuur, 

Planttemperatuur in de nacht gelijk aan tot iets hoger dan kastemperatuur, maar 
klein verschil met schermtemperatuur  kleine netto stralingsverlies te verwachten.

Cyclisch gemiddelde van januari t/m april als donker doek meer dan 80% gesloten is



Netto straling 
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Invloed spouw op zomerklimaat: Extra 

proef buiten looptijd

 Invloed spouw op klimaat en gewasuitstraling in de zomer

Aanpak: 

● Kas 802, scherm met spouw laten staan

● Kas 803, spouw uit scherm verwijderen (doek weer op 

elkaar)

● Temperatuur voeler in doek zonder spouw plaatsen

● Netto stralingsmeter ook in kas 803

● Variaties aanbrengen van minimaal drie nachten in 

setpoints: verwarmen, kieren met energie of 

verduisteringsdoek, luchten, en combinaties ervan

● Klimaat en overige meters volgen en analyseren  
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Resultaat voorbeeld 

 Behandeling C: Doeken dicht houden, tot 22 uur stoken tot 25 

graden. Niet luchten boven doeken.
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Samenvatting effecten spouwdoek 

 De lichtdichtheid van het verduisteringsdoek wordt niet verminderd 

door het aanbrengen van een spouw ertussen

 Door gebruik te maken van een doek met spouw in de winter 

verbetert de isolatie van de kas en is het verlies aan netto straling 

door het gewas 0 of zeer klein

 In het algemeen is de uitstraling van het gewas bij gebruik van 

doeken voor verduistering of isolatie in de zomer zeer beperkt.   

 De Vjet lijkt geen noemenswaardige invloed uit te oefenen op de 

temperatuur van het onderdoek en dus op de netto straling van het 

gewas

 In de zomer houdt het spouwdoek meer warmte vast en blijft de 

gewastemperatuur hoger door een zeer lage netto stralingsverlies 

naar het warme doek 
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Bedankt!
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