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Afdekking bloemkool zomer 2021 

Gewenste effecten van Howicover LD niet bereikt 
In deze proef werd onderzocht of het afdekken van bloemkool in de zomermaanden met klimaatnet 

Howicover een voordeel kan opleveren voor de planten. Mogelijk zou het onder de netten vochtiger 

blijven waardoor planten frisser blijven bij droge omstandigheden. Bovendien wordt een nieuwe 

ontwikkeling beproefd, namelijk Howicover LD (light diffusion). Dit net zou ook in warme, droge 

periodes voor een verkoelend effect zorgen.  

In 2021 kwamen er in de zomer geen langdurige droge of zeer warme omstandigheden voor, 

waardoor de vooropgestelde effecten niet nagegaan konden worden. De klimaatnetten zorgden in 

tegenstelling tot de gewenste effecten net voor enkele nadelen. Zo viel de oogst hieronder later en 

was de kwaliteit van de kolen lager. De sterke lichtreductie onder de netten heeft hier waarschijnlijk 

mee te maken. 

1 TEELTVERLOOP  
Proeflocatie  perceel Muilshoek, Sint-Katelijne-Waver – PSKW   

Bodemtype  Lemig zand 

Proefplan  Blokkenproef in drie herhalingen 

 

Gewas    Bloemkool 

Variëteit  Clarina 

Opkweekmethode voorzaai in tray 42cc  

Plantafstand   50 cm in rij, 60 cm tussen rij (2 rijen per bed) 

 

Zaaidatum  21 april 2021 

Plantdatum  8 juni 2021 

Oogstdatum  13-30 augustus 2021 

GEWASBESCHERMING 

8 juni 2021  Plantbakbehandeling Conserve Pro 

10 juni 2021  Rapsan 500 SC, Frontier Elite, Metarex Inov 

30 juli 2021  Ultor 150 OD, Conserve Pro, Ortiva top 

BEMESTING 

23 februari 2021 Compost groenafval 

2 PROEFOPZET 
Meteen na planten werden de netten over de planten gelegd en op 11 augustus werden ze er af 

genomen. Drie netten werden in deze proefopzet getest: 

1) Wildnet - controle 

2) Howicover – standaard klimaatnet, net wel al eens gebruikt dus bevuiling kan resultaten 

beïnvloeden 

3) Howicover LD – ‘light diffusion’, nieuwe variant van klimaatnet met cooling down effect in 

zomer 

http://www.proefstation.be/
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3 RESULTATEN 

AANTASTING KOOLVLIEG 

Tabel 1. Aantasting door koolvlieg (25 augustus 2021). 

Net Aantal planten Aantastings- 

  aangetast (%) graad* (%) 

Wildnet 95,6 c 48,9 b 

Howicover 37,8 a 14,1 a 

Howicover LD 57,8 b 20,7 a 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn statistisch niet verschillend (Duncan, p= 0,05). 

*De wortelstronk werd beoordeeld volgens een schaal (0-1-2-3), hieruit werd de aantastingsgraad berekend aan 

de hand van Townsend-Heuberger = (0*w + 1*x + 2*y +3*z)/3*100. De letters w, x, y, z zijn de percentages 

aangetaste planten per aantastingsgraad. 

OPBRENGST 

Tabel 2. Oogstgegevens. 

Net Sorteringsresultaat 50% Oogst 

 Flandria Klasse 2 Klasse 3 
Niet 

oogstb. (dagen 

  (%) (%) (%) (%) na planten) 

Wildnet 34,2 a 54,8 a  8,6 a 2,4 a 71 b 

Howicover 12,2 b 65,9 a 21,9 a 0 a 77 a 

Howicover LD 9,2 b 53,7 a 33,8 a 3,3 a 74 ab 

 

 

 

 

KLIMAATMETINGEN 

Van 7 juli tot 11 augustus werd met sensoren het verloop van de temperatuur en relatieve 

vochtigheid (RV) opgevolgd onder de verschillende types netten. Onderstaande tabellen geven het 

gemiddelde verschil tussen de klimaatnetten en het wildnet. Een aparte berekening werd gemaakt 

bij warme en koude omstandigheden (wanneer de temperatuur onder het wildnet boven 25°C of 

onder 15°C gaat) voor temperatuur, en tussen droge en vochtige omstandigheden (RV onder wildnet 
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onder 60% of boven 90%) voor RV. Door de natte zomer zijn slechts 3% van de metingen onder 

droge omstandigheden gebeurd en 66% van de metingen onder vochtige omstandigheden. 

 
Tabel 4. Gemiddelde temperatuurverschil (°C) t.o.v. temperatuur onder wildnet. 

  
Gemiddeld 

Warme 
omstandigheden 

(>25°C) 

Koude 
omstandigheden 

(<15°C) 

Howicover + 0,1 + 0,6 -0,6 

Howicover LD + 0,1 + 0,5 0,0 

 
Tabel 5. Gemiddelde verschil in relatieve vochtigheid (%) t.o.v. RV onder wildnet. 

  
Gemiddelde 

Droge 
omstandigheden 

(<60%) 

Vochtige 
omstandigheden 

(>90%) 

Howicover + 1,5 + 5,9 + 0,3 

Howicover LD + 1,4 + 7,5 + 0,0 

 

LICHTMETINGEN 

Tabel 3. Resultaten lichtmetingen, uitgedrukt als % reductie onder het net tov het licht 
zonder net. (30 juli 2021, volledig bewolkt, middag). 

Net PPFD PFD PFD-UV R:VR 

  400-700nm 
350-

800nm 350-400nm Verhouding 

Wildnet - 11 b - 9 b - 17 c - 7 b 

Howicover - 30 ab - 28 ab - 41 b - 11 ab 

Howicover LD - 46 a - 42 a - 68 a - 25 a 

Gemiddelden gevolgd door een zelfde letter zijn statistisch niet verschillend (Duncan, p= 0,05). 
PPFD = fotosynthetisch actief licht (PAR) 
PFD = totale hoeveelheid licht 
PFD-UV = UV-A licht 
R:VR = rood-verrood verhouding 

 

4 BESPREKING 
De bladmassa onder Howicover en Howicover LD was duidelijk groter dan onder wildnet (enkel 

visueel waargenomen, geen meting gedaan). Dit vertaalt zich echter niet in opbrengst of kwaliteit, 

onder wildnet was deze namelijk best. Zowel Howicover als Howicover LD hebben een significant 

lager aandeel kolen van Flandria kwaliteit dan onder het wildnet. Ook is er een duidelijke 

oogstverlating i.v.m. het wildnet, voornamelijk bij Howicover. 

 

In de temperatuur onder het net zijn geen heel sterke verschillen te zien. Wel zien we dat beide 

klimaatnetten een bufferende werking hebben tijdens de nacht (~1°C als temperatuur lager gaat). 

Bij temperaturen boven 25°C zien we niet het gewenste effect van de Howicover LD, onder Howicover 

blijft het op het warmste van de dag net iets koeler (~1°C) dan onder het wildnet, terwijl de 

temperatuur onder Howicover LD hetzelfde temperatuurverloop kent als onder het wildnet. 

Temperaturen boven 28°C werden in de proef amper bereikt. Mogelijk zijn er dan meer effecten. 

 

Howicover, en nog meer Howicover LD, brengen een sterke reductie van het licht teweeg. Enerzijds 

van het totale licht en het fotosynthetisch actief licht, wat de reductie in totale opbrengst kan 

verklaren. Anderzijds verlagen ook het UV licht en de rood-verrood verhouding. Deze spectra 

beïnvloeden de ontwikkeling van de plant, en kunnen verklaren waarom de kolen meer blad vormen 

maar de kool toch klein blijft. Ook de verlenging van het aantal groeidagen kan aan deze 

veranderingen gelinkt worden. 

http://www.proefstation.be/
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5 AFBEELDINGEN 

  
Afbeelding 1. Kolen onder wildnet  

 
Afbeelding 2. Kolen onder Howicover (met wildnet over) 

 
Afbeelding 3. Kolen onder Howicover LD (met wildnet over) 

http://www.proefstation.be/
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6 DANKWOORD 
 

Deze proef werd uitgevoerd in kader van het Vlaio LA-traject Suscabfly – Duurzame beheersing van 

de koolvlieg, met steun van het agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid. 

 

 

S. Fleerakkers  
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver 
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