
Sierteelt&Groenvoorziening 7 • 31 augustus 2019 x  39

Onderzoek

Het ene schermdoek is het andere niet
Voor schermdoeken is er vandaag de dag geen normering en 
daardoor is het voor de tuinder zeer moeilijk om een goede 
keuze van schermdoeken te maken. Telers denken dat een 
scherm luchtbeweging hindert en daardoor isoleert. Dit is 
slechts gedeeltelijk correct. Een scherm isoleert ook doordat 
het de warmtestraling absorbeert en/of reflecteert in ver-
schillende mate. Zo kunnen twee identieke schermen voor het 
menselijke oog, tien keer verschillen in isolatiewaarde en dus 
zorgen voor een tien keer lagere energiekost. Daarom gaat 
ILVO samen met UGent op zoek naar het realiseren van 
energiebalancerende schermen. Dit onderzoek gebeurt 
binnen het werkpakket klimaatneutrale glastuinbouw van het 
Interrreg-project Glitch.
Een energiebalancerend scherm in de serre zou betekenen 
dat de verwarming bijna uit mag en de energie die binnen-
komt van de zon voldoende moet zijn om de gewenste tempe-
ratuur te bereiken. Een 100% sluitende balans bekomen is 
moeilijk, maar een vermindering van de warmtevraag met 
80% moet realiseerbaar zijn. Om hiertoe te komen, ontwikke-
len ILVO en UGent de expertise om deze schermen te meten. 
Volgende fysieke kenmerken zijn de belangrijkste: water-
dampdoorlatendheid, lichtdoorlatendheid en warmtestra-
lingseigenschappen. Vervolgens werken ILVO en UGent actief 
samen met verschillende schermfabrikanten, wisselen ze 

Wordt gewasbescherming in een spuitcabine de toekomst?
Door de invoering van Integrated Pest Management (IPM, 
geïntegreerde teelt) in de Europese Unie zijn telers verplicht 
om hun plagen binnen de perken te houden met zo weinig 
mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Om het gebruik van 
deze middelen verder te verminderen, werd in deze studie 
nagegaan of bespuitingen geoptimaliseerd konden worden.
Er werden zeven verschillende spuitinstellingen getest in een 
spuitcabine waar de planten op een lopende band doorgingen. 
De testplanten bestonden uit azalea en klimop. Om de verde-
ling van de spuitmiddelen na te gaan, werd gebruik gemaakt 
van minerale chelaat tracers. Hierdoor kon een inschatting 
gemaakt worden van de gelijkmatigheid van de verdeling, wat 
naast de plant belandde en wat er wegstroomde. De beste 
verdeling werd verkregen door gebruik te maken van twee 
spleetvormige spuitdoppen die 35° naar boven gericht waren, 
bij één bar en een debiet van 1.047 liter/ha. Door deze instel-
ling werden ook de onderkant van de bladeren en het midden-
gedeelte van het gewas goed behandeld. Deze behandeling is 
ideaal bij teelten waar bepaalde stappen reeds op een lopen-
de band worden uitgevoerd (transport, inknippen…). Daar 
vallen deze handelingen te combineren met een gelijktijdige 
bespuiting. Hierdoor kan de arbeidskost verlaagd worden en 
kunnen de spuitresultaten verbeterd worden. Het gebruik van 
een spuitcabine zorgt ervoor dat er opvang en recirculatie van 

kennis uit en adviseren ze gericht naar de ontwikkeling van 
energiebalancerende schermen. Kortom: co-creatie ten 
voordele van de tuinder en het klimaat. n

u De ontwikkelingen zijn te volgen op https://glitch-innovatie.eu
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sproeistof mogelijk is. Tegelijkertijd reduceert het drift en 
worden werknemers minder blootgesteld. Een ideale toepas-
sing in het kader van IPM. n
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