"OP TIJD INSPELEN OP KOUDE LENTENACHT"
Het voorjaarszonnetje laat zich goed zien deze dagen. Maar in de namiddag en ’s nachts
kan het erg afkoelen. Voor een teler noodzaak om hierop in te spelen. Waar moet je
precies op letten? Kevin de Kok, Priva consultant, geeft tips en tricks.
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“Ten eerste is het belangrijk om het energiedoek op tijd te sluiten”, begint Kevin. “Je kunt het
langer openhouden om nog de laatste zonnestralen mee te pakken, maar de
buitentemperatuur gaat in de namiddag al een paar graden omlaag. Wanneer je het doek
langer openhoudt, kan de uitstraling van warmte hoog zijn. Er gaat dan meer energie verloren
dan er nog binnenkomt in de kas. Door in te spelen op de koudere lentenacht en het doek op
tijd te sluiten, kun je dat voorkomen.”

Wortels
Een ander aandachtspunt is de watergift, met name voor vruchtgroentetelers. “Het is belangrijk
op tijd te stoppen met watergeven. Wanneer je te lang doorgaat met gieten, ga je met een nat
substraat de nacht in terwijl het gewas dan weinig water opneemt”, geeft Kevin aan. “Door op
tijd te stoppen, komt er ’s nachts voldoende zuurstof in het wortelmilieu en houd je sterke
wortels die je nodig hebt voor de zomer.”

Druppels
Tot slot tipt Kevin de Kok om te letten op bevochtiging. Sommige vruchtgroentetelers en
Phalaenopsis-telers bevochtigen de lucht om de luchtvochtigheid omhoog te brengen. “Daarbij
moet je er op letten dat het vocht daadwerkelijk in de lucht verdampt en er geen druppels op
het gewas slaan. Dat kan gebeuren als de zon verdwijnt en de temperatuur daalt. Ook hier geldt
weer: op tijd stoppen met bevochtigen.”

Berekening
Natuurlijk bestaan er handige tools die de teler helpen het juiste moment te kiezen om het
schermdoek te sluiten of te stoppen met watergift of bevochtiging. De Priva Connext
procescomputer berekent bijvoorbeeld de warmtevraag in de kas. Daarmee kun je het juiste
moment bepalen om het doek te sluiten. “Priva Connext houdt hierbij rekening met de
kastemperatuur, de verwarmingstemperatuur en de buitenomstandigheden. Dit sluit ook aan
op Het Nieuwe Telen. Wanneer de warmtevraag toeneemt, kun je besluiten om het
energiedoek te sluiten. Dat is makkelijk per afdeling te regelen.” geeft Kevin aan.

Formule
De Priva consultant heeft geen kant-en-klare formule voor elke teler. “Het is belangrijk om zelf
de berekening te volgen en de juiste waarde te bepalen, om vervolgens de regeling in te
stellen. Iedere teler heeft andere wensen. Daarin adviseren we natuurlijk graag.”
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