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Techniek studenten van hogeschool Inholland krijgen uitleg over 
wat er allemaal komt kijken bij het telen van gewassen in een kas
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“Data analyse in de tuinbouw”: Smart Horticulture

Kunnen we met meer data nauwkeuriger telen?

5 november, 2019 Amora Amir, Olaf van Kooten



Project doelen

Beschrijf conditie van het gewas (dmv data)

●Zo dat telers het kunnen gebruiken, 

●Gebruik makend van multivariate analyse 

●Van kwantitatief meetbare grootheden



Hoe de toestand van de plant te karakterizeren?

1. leeftijd (juvenile, volgroeid)

2. Stressed biotisch 

3. Stressed abiotisch (temp, droogte)

4. “Sterk / Zwak”

5. “Vegetatief / Generatief”

Vanzelfsprekend
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VEGETATIEF VEGETATIEF GENERATIEFGENERATIEF

The daily growth can tell us where the
assimilates/sugars of the plant are guided to. 

In periods of generative growth, there is more 
invested in the fruits..



6 Experiments

• Locaties

 WHC

2015(½): 80 plants

2016: 96 plants

2017: 80 plants

2018: 96 plants

 Den Bosch

2016: 96 plants

2017(½): 80 plants

40 Weekly measurements

• Behandelingen

 Irrigation: 

● Plants are 
given up to 
20% less 
water

 Leaf pruning (in 
head) 

 Truss pruning

 Chalk 25% less 
light

• Variabelen

Kop dikte

Blad lengte

Stengel groei

Tros zettings
snelheid

Tros gewicht

Frucht gewicht

Brix



Effect van bladsnoei

3 Leaves

2 Leaves

GenerativeVegetative

Strong
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• Plants beginnen vegetatief

• Bladsnoei maakt planten

zwakker maar generatiever

• Dit effect is 

reproduceerbaar



High-Low 
water

Low-HIgh
water

 Verandering irrigatie regiem: 

Hoog Laag; & Laag Hoog

Water tekort verzwakt de plant

Water tekort maakt de plant 

generatiever
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Effect van water tekort



Effect van water tekort op de oogst



Effect van krijten (25% maart tot juli)
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Conclusies

Door verschillende plantparameters (kopdikte, groei, 
zettingsnelheid, etc.) is het mogelijk de objectieve
toestand van het gewas te bepalen

Door deze toestand over de tijd te volgen wordt een
scherper inzicht gekregen in de effecten van de 
teelthandelingen

We proberen een app te ontwikkelen waarmee de 
teler de omrekening van zijn metingen naar de 
gewastoestand kan doen

Hiermee wordt vegetatief/generatief verplaatst van 
de onderbuik naar de computer



Met data 
betere teelt

Groene fingers met data 
combineren

Van onderbuik naar
verstand

Er moet nog veel
gebeuren

Maar de toekomst is 
binnen handbereik
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