
Bloemenkassen met de 
DryGair-oplossing 

Gebaseerd op gebruikservaringen 

De gegevens die in deze casestudie zijn afkomstig van kassen waarin gerbera’s, alstroemeria’s, strelitzia hortensia’s 

en potplanten worden geteeld met behulp van het DryGair-ontvochtigingssysteem. 

 

Het probleem 
Bloemen worden veredeld en gecultiveerd voor hun uiterlijk. Vochtigheid beïnvloedt de kwaliteit en de 

opbrengst van de bloemen en kan leiden tot ziekten, kleurveranderingen en fysieke defecten. 

Daarnaast kan een hoge luchtvochtigheid leiden tot gewasverlies als gevolg van ziekten en minder 

goede groeiomstandigheden. 

• Bloemen zijn gevoelig voor een aantal vochtigheidsziekten zoals Botrytis en meeldauw.  

• Vochtigheid beïnvloedt de kwaliteit van bloemen en bladeren, inclusief het uiterlijk en de 

kleurintensiteit. 

• De groei van de bloemen en de opname van voedingsstoffen is trager in een vochtige omgeving 

met een laag dampdruk tekort (VPD, vapour pressure deficit). 

• Traditionele methoden voor vochtigheidsbeheersing gaan gepaard met hoge energiekosten - 

deze methoden brengen veel warmteverlies met zich mee als gevolg van ventilatie, verwarming 

en het openen van thermische schermen. 

De DryGair-oplossing 
DryGair heeft in samenwerking met de Israëlische landbouwonderzoeksorganisatie, het Volcani 

Center, een teeltconcept ontworpen om de luchtvochtigheid in kassen en gesloten kweekruimtes te 

beheersen. De DryGair-oplossing: sluit de kas, open de thermische schermen (indien van 

toepassing) en bedien de DryGair-unit. DryGair:                                                                                                                                                                                                
 

*DG-12 EU unit (alleen beschikbaar in EU-landen) onttrekt 48 l/u met gebruik van 12 kW elektriciteit. *Bij 18 °C, 18% relatieve vochtigheid. 



 
 

 

De resultaten van de DryGair-oplossing:   
Bloemenkas met Alstroemeria 

De volgende afbeelding is een computerbeeldscherm voor klimaatbeheersing voor 2 afzonderlijke 

compartimenten. De bovenste 2 resultaten tonen sensormetingen in een compartiment met behulp van 

luchten en verwarmen om de luchtvochtigheid te regelen. De onderste 2 resultaten tonen metingen in een 

compartiment met behulp van DryGair. 

Met DryGair kunnen de kas en de schermen 100% worden gesloten terwijl de 

luchtvochtigheid wordt beheerst. Deze kas was in staat om een optimale 

temperatuur te behouden met absoluut geen verwarming. In de controlekas 

moesten de schermen 3% open zijn om de luchtvochtigheid te beheersen, 

waardoor er 30 °C water in de verwarmingsbuizen nodig was om de 

kastemperatuur op peil te houden. 

Ondanks de open schermen en de extra verwarming had de controlekas nog steeds meer dan 90% 

relatieve luchtvochtigheid.   

 De gemiddelde energiebesparing in de DryGair-kassen is 50% en hoger. 

 

 

 

 

 

Door de luchtvochtigheid in de kas te beheersen, kunnen de kwekers de 

beste omstandigheden voor de bloemen bieden, terwijl condensatie wordt 

vermeden en het risico op ziekte en waterschade wordt beperkt. DryGair 

fungeert als stuurwiel voor de klimaatbeheersing, waardoor de kweker 

een hulpmiddel heeft om een sterker en kwalitatief gewas te realiseren.  

Relatieve luchtvochtigheid 10% vermindering 

Absolute luchtvochtigheid 2,2 g/m3 vermindering 

HOMOGENE TEMPERATUUR BEHOUDEN ZONDER VERWARMING 

OPTIMALE LUCHTVOCHTIGHEIDSBEHEERSING 



 
 

  

 

 

Het lagere dauwpunt dat met DryGair wordt bereikt, zorgt voor een grotere veiligheidsbuffer. Dit 

betekent dat de kas- en bladtemperatuur lager kan zijn, zonder gevaar voor dauwpunt 

condensatie. Omdat de temperatuur op bepaalde momenten van de dag snel kan dalen, helpt het 

verhogen van deze bufferzone de bloemen te beschermen. 

 

 

Een verhoogd vochttekort stimuleert de verdamping en bevordert de generatieve werking van 

de bloemen. Een actief klimaat leidt tot een grotere opbrengst van bloemen met hogere kwaliteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Door de kas te sluiten en gebruik te maken van DryGair, weet de alstroemeria-kas veel meer CO2 te 

behouden. Hogere CO2-concentraties verhogen de snelheid van de fotosynthese, wat leidt tot 

een betere groei en een toename van de totale opbrengst. 

 

De resultaten van de DryGair-oplossing:  

Bloemenkas met Gerbera’s 

Deze gerberakas met DryGair slaagde erin 

om een optimale temperatuur te behouden 

met een reductie van 10 °C in de 

onderste buizenverwarming en een 

reductie van 55 °C (geen verwarming) in 

de bovenste buizen, in vergelijking met de 

controlekas. 

 

 

 

 

 

Dauwpunttemperatuur 2 °C vermindering 

Vochttekort 1,7 g/kg luchtverhoging 

CO2-BEHOUD 81% Boost 
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DryGair Luchten en verwarmen

BEHOUD-2CO VERBETERD 

MINDER VERWARMING EN ENORME ENERGIEBESPARING 



 
 

 

 Kas met potplanten 

 

De vochtigheids- en warmtekaarten tonen 24 sensoren die gelijkmatig verdeeld zijn over een kas met 

potplanten van 18.000 m2. Deze kas maakt gebruik van 3 DG-12 DryGair-units. 

 

Het resultaat in een   kas van 18.000 m2: 

Homogene relatieve vochtigheid en temperatuur 

  

De 360°-luchtcirculatie van DryGair zorgt voor homogene gewenste omstandigheden voor de 

planten in de gehele kas dankzij de effectieve luchtcirculatie van DryGair. De uniformiteit 

voorkomt de vorming van microklimaten in het gewas, die vaak relatieve vochtigheid en 

temperatuuromstandigheden bevatten die leiden tot de ontwikkeling van schadelijke opbrengsten.  

 
 

 

Homogene klimaatomstandigheden zijn 
cruciaal voor het voorkomen van 

verdamping en het uitbreken van ziekten. 
 

HOMOGEEN KLIMAAT VIA LUCHTCIRCULATIE 



 
 

 

Getuigenissen van kwekers 
“Het verwarmingssysteem kan de 

luchtvochtigheid in de 

wintermaanden niet aan. We zien 

dan guttatie: een nat gewas in de 

ochtend, wat zorgt voor 

kwaliteitsproblemen van het blad en 

de bloemen. Nu, na meer dan twee jaar ervaring 

met DryGair kunnen we zeggen dat we tevreden 

zijn; we zien een droog gewas zonder 

randen, geen verkleurde bloemen en geen 

Botrytis.” 

 

Getuigenis van kweker van Hydrangea-kwekerij 

“DryGair heeft onze verwachtingen 

overtroffen vanwege het extra 

voordeel van energiebesparing; in 

deze afdeling hebben we 54% 

bespaard op het gasverbruik t.o.v. 

het voorgaande jaar. We zijn ook 

tevreden over de prijs. De generatieve werking 

zorgt voor een fellere bloemkleur en dat is 

een hogere prijs waard." 

Getuigenis van kweker van Sterlitzia-kwekerij 

“Met het gebruik van de DryGair-

units op onze kwekerij kan het 

scherm 100% gesloten blijven. Dit 

leidt tot een uniform klimaat. 

Geen koude plaatsen en geen 

tocht door een scheur in het scherm. De 

besparing op gas is in de wintermaanden 

gestegen naar 50%. We zijn begonnen met 4 

units; in totaal draaien er nu 10. De industrie zegt 

ook dat de kwaliteit en de houdbaarheid goed zijn." 

Getuigenis van kweker van Gerbera-kwekerij  
Verbeterde vocht- en temperatuurbeheersing verminderen het ontstaan van 

ziekten, schimmels, waterschade en andere misvormingen. Het bevordert 

ook de activiteit van de plant, wat leidt tot een hogere kwaliteit van bloemen 

en bladeren, inclusief kleur en vorm. 



 
 

 
Eenvoudige integratie – Plug & Play 
 

DryGair is gebouwd voor de tuinbouw, met 

units die zijn ontworpen om te passen in de 

kas.  

De units zijn eenvoudig te integreren in 

rijen, kunnen worden opgehangen en 

zijn verkrijgbaar in split modellen voor 

tafel- of bankbewerkingen. 

 

Snelle ROI – 2 tot 4 jaar 

ROI afgeleid van opbrengstverhoging en 

energiebesparing. 

Dit omvat geen extra voordelen zoals: 

• Verminderd gebruik van pesticiden 

• Aanzienlijk minder CO2-verlies 

• Herbruikbaar water 

• Lagere werktijden 

 

 
 

DryGair biedt een 

innovatieve, efficiënte en 

eenvoudige oplossing voor 

de luchtvochtigheids- en de 

temperatuurbeheersing, 

speciaal ontworpen voor 

planten. 


