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1. Proefopzet 

In dit onderzoek, zal het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) het effect van twee verschillende 

coatings/krijtmiddelen (Optimix Green en Optifuse IR van het bedrijf Sudlac) uittesten op diverse 

plantensoorten en het kasklimaat. 

 

2. Administratieve informatie 

Onderzoeksnummer:  DIV_14_01_01 

Verantwoordelijke organisatie: Proefcentrum voor Sierteelt 

    Schaessestraat 18 

    B- 9070 Destelbergen 

    Tel.: +32 (0)9 353 94 94 – Fax: +32 (0)9 353 94 95 

Verantwoordelijke onderzoeker: Bert Schamp 

    e-mail: bert.schamp@pcsierteelt.be 

 

3. Materiaal en methode 

3.1. Experimentele condities 

3.1.1. Plaats en oriëntatie van de proef 

Proefcentrum voor Sierteelt 

Schaessestraat 18 

9070 Destelbergen 

Kasafdelingen 1 (194 m²) en 6 (160 m²). 

 

 

 

3.1.2. Algemene proefomstandigheden 

Plantensoorten:  Phalaenopsis cv., Aralia elegantissima, Pelargonium ‘Snow white’, Fargesia 

murieliae, Dipladenia 'Sundaville', Rosa 'Kordana', Impatiens waleriana, 

Pelargonium zonale Cato White, Chlorophytum laxum, Scindapsis scandens, 

Spathiphyllum alfetta  

1 6 
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Substraat:  Standaard substraat voor potplanten 

Klimaat:  Verwarmingstemperatuur Dag/Nacht = 20°C/20°C 

   Ventilatietemperatuur Dag/Nacht = 22°C/22°C 

   Relatieve vochtigheid = max. 95 % (wind- of buiscorrectie 2%) 

   Stralings- en energiescherm in drie stappen
(*)

:  

 0 - 50% sluiten tussen 400 – 420 W/m² 

 50 - 100% sluiten tussen 432 – 500 W/m² 

Irrigatie:  Manueel bij de opstart en automatisch vanaf week 2 via druppelaars 

Fertilisatie: NO3 = 6,50 mmol/l 

 H2PO4 = 1,10 mmol/l 

 SO4 = 0,18 mmol/l 

 NH4 = 0,60 mmol/l 

 K = 1,30 mmol/l 

 Ca = 2,00 mmol/l 

 Mg = 1,00 mmol/l 

 EC = 1,5 mS en pH = 6 

 

(*) Variaties in scherminstellingen werden gemaakt tijdens de proef, afhankelijk van de plantcondities, 

om optimaal effect van de coatings te benutten. 

 
3.1.3. Behandelingen 

Twee verschillende coatings (Optimix Green en Optifuse IR) werden aangebracht op twee 

verschillende kasafdelingen. De zijwanden werden afgedekt met een klassiek krijtingsmiddel. De twee 

behandelde afdelingen hebben een standaard kasdek bestaande uit gewoon tuindersglas. De 

lichtdoorlaatbaarheid (in het PAR-spectrum) van dit glas is ongeveer 65%
(**)

. 

Beide aangebrachte coatings zijn diffuserende producten met een zekere reductie van warmte-

energie. Op het kasdek van afdeling 1 werd de coating Optifuse IR aangebracht. Deze coating heeft 

een hoge transmissie van het PAR-licht en veel reductie van het Nabij Infrarode licht (NIR). 

Op het kasdek van afdeling 6 werd de coating Optimix Green aangebracht. Deze coating heeft een 

hoge transmissie van het blauw en rode licht, een reductie van het groen licht en een matige reductie 

van het NIR. Daar waar de Optifuse IR vooral rechtstreeks invloed heeft op de luchttemperatuur moet 

de Optimix Green eerder invloed hebben op de planttemperatuur.  

(**) Lichtdoorlaatbaarheid gemeten in het najaar 2015 voor beide afdelingen, na verwijdering van de 

aangebrachte coatings. 

Het was noodzakelijk de coatings een tweede maal aan te brengen vanwege hevige neerslag na de 

eerste behandeling. De metingen werden pas gestart na deze tweede behandeling. 
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Foto 1: Links afdeling 1 met als coating Optifuse IR (rode schijn op het kasdek), rechts afdeling 6 met als 
coating Optimix Green ( groene schijn op het kasdek) 

 
 
3.2. Proefopzet 

In beide afdelingen werden 10 planten van volgende soorten ondergebracht: 

Phalaenopsis cv., Aralia elegantissima, Pelargonium ‘Snow white’, Fargesia murieliae, Dipladenia 

'Sundaville', Rosa 'Kordana', Impatiens waleriana, Pelargonium zonale Cato White, Chlorophytum 

laxum, Scindapsis scandens, Spathiphyllum alfetta  

Planten werden in rijen op teeltgoten geplaatst, telkens in blokken van 5 planten van dezelfde soort. 

De blokken werden onderling willekeuring door elkaar geplaatst. 
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Foto 2: Proefopzet in een van de behandelde afdelingen. 

 
 
3.3. Observaties 

3.3.1. Klimaatgegevens 

Luchttemperatuur (foto 3), planttemperatuur (foto 4) en relatieve vochtigheid (foto 5) werden gemeten 

om de vijf minuten van 15/06/2015 tot 30/09/2015. 

De lichttranssmissie werd gemeten op verschillende tijdstippen met behulp van een spectroradiometer 

(Jaz – Ocean Optics 250 – 950 nm) (foto 6). 
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Foto 3: Gemiddelde luchttemperatuur 

 

 

Foto 4: Gemiddelde planttemperatuur 
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Foto 5: Gemiddelde relatieve vochtigheid 

 

 
Foto 6: Lichttransmissie van de behandelingen gemeten met een spectroradiometer op 13 mei 2015 

 
3.3.2. Plantmetingen 

Op drie verschillende tijdstippen (start van de proef – week 20, midden – week 24 en einde van de 

proef – week 28) werden zowel lengte als diameter gemeten van de planten. Daarnaast werden bij 

iedere testplant van een drietal bladeren het chlorofyl-gehalte bepaald (meettoestel: CCM-200 plus – 

Opti-Sciences).  
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3.4. Statistische verwerking 

Variantieanalyses werden uitgevoerd met behulp van R op lengte- en diametermetingen en 

chlorofylgehalte. De parametrische analyses werden uitgevoerd met een Tukey test (95% B.I.) en de 

niet-parametrische analyse met behulp van een Wilcoxon rank sum test. 

 
 

4. Resultaat en discussie 

4.1. Licht en transmissie 

Uit foto 6 blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen beide coatings voor wat betreft de transmissie in de 

verschillende kleurenspectra. Zowel de Optifuse IR als de Optimix Green laten bijna in gelijke 

verhoudingen dezelfde lichtkleuren door. Dat de Optimix Green verhoudingsgewijs meer blauw (400-

500nm) en rood licht (550-750 nm) doorlaat is in dit geval niet terug te vinden uit de metingen. 

 

4.2. Lengte en diameterbepalingen 

Significante verschillen in hoogte en diameter werden enkel gevonden bij Rosa 'Kordana', 

Chlorophytum laxum en Spathiphyllum alfetta. Bij alle drie de plantensoorten scoorden de planten 

best onder de Optifuse IR. 

Bij alle andere plantensoorten werden geen verschillen aangetroffen (data al dan niet normaal 

verdeeld). 

 

  

Foto 7: Planthoogte van Rosa 'Kordana' onder beide behandelingen 
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Foto 8: Planthoogte van Chlorophytum laxum  onder beide behandelingen 

 

 

 

Foto 9: Plantdiameter van Chlorophytum laxum  onder beide behandelingen 
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Foto 10: Planthoogte van Spathiphyllum alfetta  onder beide behandelingen 

 

4.3. Chlorofylmetingen 

Significante verschillen in chlorofylgehalte werden enkel gevonden bij Phalaenopsis cv, Impatiens 

waleriana en Dipladenia 'Sundaville'. 

Bij alle andere plantensoorten werden geen verschillen aangetroffen (data al dan niet normaal 

verdeeld). 

Phalaenopsis cv en Impatiens waleriana hebben hogere chlorofylgehaltes onder de Optimix Green, in 

tegenstelling tot Dipladenia 'Sundaville' dat hogere chlorofylconcentraties vertoont onder de Optifuse 

IR. 

 Optifuse IR Optimix Green 

Gemiddelde 

(CCI) 

Standaardafwijking Gemiddelde 

(CCI) 

Standaardafwijking 

Phalaenopsis cv 42,65 16,93 55,76 21,83 

Impatiens waleriana 45,20 13,63 63,39 32,62 

Dipladenia 

'Sundaville' 

26,26 9,07 19,80 6,54 
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5. Conclusie 

Uit de klimaatgegevens blijkt dat er gedurende de proefperiode weinig tot geen significante verschillen 

zijn tussen de Optifuse IR en de Optimix Green coating; dit voor wat betreft lucht- en planttemperatuur 

en relatieve vochtigheid. Ook de spectrumanalyses tonen weinig verschil in transmissie van de 

verschillende deelspectra/lichtkleuren. Dit is dan wellicht ook de verklaring voor het ontbreken van 

significante klimaatverschillen.  

Voor wat betreft hoogte- en diametermetingen groeien een aantal plantensoorten sterker onder de 

Optifuse IR, hoewel dit slechts merkbaar was bij Rosa 'Kordana', Chlorophytum laxum en 

Spathiphyllum alfetta. Onder de Optifuse IR werden tevens significant hogere chlorofylgehaltes 

gevonden bij bij Dipladenia 'Sundaville'. Daarentegen liggen de chlorofylgehaltes voor Phalaenopsis 

cv, Impatiens waleriana dan weer hoger onder de Optimix Green. 

De kleine verschillen tussen beide coatings geven dus geen aanleiding tot een bepaalde voorkeur van 

één van beide coatings. Algemeen groeien de planten onder beide coatings normaal.  


