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In meerdere groepen wordt een rondleiding gegeven langs de volgende onderzoeken:  

 

Paprika in hoogisolerende kas (Venlow). Met het isolatieglas van de Venlow Energy kas kan 

het energieverbruik van een warme teelt als paprika fors verlaagd worden. In combinatie 

met de acceptatie van een hoge luchtvochtigheid en een intensief schermgebruik blijft het 

gasverbruik voor de verwarming naar verwachting onder de 13 m3/m2 per jaar. De productie 

is vergelijkbaar met de praktijk. Een belangrijke vraag is of de kwaliteit van de vruchten onder 

deze vochtige teeltomstandigheden ook goed blijft. Binnenrot wordt daarom intensief ge-

volgd.  

 

Teelt in balans Gerbera. Met als doel het energie en CO2 gebruik bij gerbera verder te verla-

gen door meer met de natuur mee te telen, worden 4 rassen gerbera’s bij drie klimaat stra-

tegieën geteeld. De afdelingen verschillen in daglengte, lichtintensiteit en etmaaltempera-

tuur bij zoveel mogelijk gelijke lichtsom. De invloed van het klimaat op de plantbelasting en 

uitgroeiduur wordt bepaald (o.a.). De proef loopt van juli 2015 tot juli 2016. 

 

Phalaenopsis en zomerlicht: koeling en stuurlicht in koelfase 

In de teelt van Phalaenopsis wordt de bloei geïnduceerd door verlaging van de temperatuur 

naar circa 19˚C. In de zomer wordt dan gekoeld wat veel energie kost. In onderzoek voor Kas 

als Energiebron wordt onderzocht of de bloei van Phalaenopsis in plaats van met lage tem-

peratuur ook beïnvloedt kan worden met stuurlicht. Dan hoeft minder gekoeld te worden en 

kan energie bespaard worden op de koeling.  
 

Tomaten productie sturen van blad naar vrucht. Licht moet optimaal worden onderschept 

en benut. Bladpluk boven- en onderin het gewas, en stengeldichtheid zijn manieren waar-

mee de tuinder kan bereiken dat het licht maximaal wordt onderschept en niet verloren 

gaat aan overbodige onderhoudsademhaling. Daarmee kan de verdeling van assimilaten 

naar de vruchten worden verbeterd. Daarnaast wordt via de verdamping de energiebalans 

beïnvloed. Daarbij is het van belang om het gewas goed in balans te houden en te anticipe-

ren op het toekomstige weer. In een tomatenproef met drie behandelingen worden bevin-

dingen van verleden jaar verder uitgediept. 

 

Winterlichtgewas komkommer in 2Save Energy. In de winter is licht de limiterende groeifactor. 

Het beperkte licht moet dan ook optimaal benut, dus door de plant onderschept worden. 

Sommige rassen kennen al een gunstige bladstand. In deze proef wordt onderzocht of er met 

de plantverdeling in de kas nog voordeel is te behalen. Als randvoorwaarde is de stengel-

dichtheid per m2 gelijk gehouden. 

 

HI-LED. In HI-LED worden dynamische lichtrecepten voor de glastuinbouw ontwikkeld. In deze 

proef wordt eerst een paar uur belicht met groen of blauw licht, en worden de tomaten ge-

durende de rest van de dag met rood LED licht belicht. Effecten op groei, productie, fotosyn-

these en vruchtkwaliteit worden bepaald. 


