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1

Inleiding en doel

1.1

Voorgeschiedenis

Deinzetvangewasmonitoren heeft grote belangstellingvanuitdeteeltpraktijk envanuit het onderzoek.Van
beide zijdenworden demogelijkhedenvandeze apparatenalsmiddelvoor hetdetecteren vanstress als
zeerveelbelovend gezien.Daarbijdenkt menvanuithet"speaking plant" concept: eenplant reageertop
verandering inomgevingsfactoren met meetbare signalendie eenaanwijzingkunnenzijnvoor een
verandering ingroeigedrag.Apparatuur omdeze signalente metenzijnbijvoorbeeld de Phytomonitor®van
defirma Phytechende Plantmonitor vandefirma Growlab. Metbeide apparaten is hetmogelijk om
momentaan eigenschappen zoals bijvoorbeeld bladtemperatuur, sapstroomsnelheid, diktegroei temeten.
Anderetypen sensorenvoor bijv.fotosynthese zijnof komen beschikbaar.
Demeetgegevens kunneneengoede indicatie zijnvoor detoestandwaarinde meetplantopdatmoment
verkeert.Alsmeninstaat zouzijndeze signalen correctte meten énte interpreteren wordt hetinprincipe
mogelijk voor deteler omongunstige éngunstige veranderingen ingroeipatroon vroegtijdigte signalerenen
teonderscheiden enzonodigtijdig bijte sturen.Vooralsnog isnogniet duidelijk inhoeverre de gegevens
vandeze lokale metingrepresentatief zijnvoor hetgehelegewas.

1.2

InzetbijC02-proef

Ominzichtte krijgeninde representativiteit vandemetingenendemogelijke waardevoor toepassing inde
praktijk zijndoor deLandelijke Rozencommissie LTObeide bovengenoemde firma's uitgenodigddeelte
nemenineenvergelijkingsproef waarbij hunapparatuur konworden ingezet. Uiteindelijk isalleendefirma
Growlab op deuitnodiging ingegaanomhunsysteem inte zetten inde lopende C02-proef. Daarbij isde
groeivannetgewasvanaugustustot enmet december 2000gevolgd.
Ingezamenlijk overlegtussen LTO-Roos,Growlab enPPOisgekozenvoor eenvergelijkingvande
behandelingenvanwel/niet vernevelen bij 20CCen 1400 ppmC02. Binnenelke behandelingwaren2
lichtniveaus en2plantleeftijden aanwezig.Gekozenisomalleenoude plantente meten,maarwelbijbeide
belichtingsniveaus (twee meetveldenper kas).Naastdeplantrespons registreerde hetPPOgegevensover
hetkasklimaatenismet FD-sensorenhetvochtgehalte vanhetgroeimediumgemeten.

1.3

Doel

Erwerdgeenhypothese getoetst.Vanuitdehuidige kennis isgeprobeerdeenaantalmogelijke verklaringen
te gevenvoor degemeten signalen inrelatietot deklimaatgegevens zoalsvastgelegd indePPO-computer.
Tevens konzoinzichtwordenverkregen over despreidingtussen planten binnenmeetvelden entussen
meetvelden.

Materiaal en methoden

2.1 Proefopzetenkasinstellingen
Indeperiode van27julitot enmet 28 december zijntwee Growlab plantmonitoreningezet ineen
producerendgewasvanroos 'IndianFemma'® intwee verschillende kassen,verder aanteduidenalskas
100 en200. Dezewarenonderdeelvandeproef 'Effect vanC02 entemperatuur op productie enkwaliteit
vanroos'.Als meetplantenwerden 2jaar oude plantengebruikt, diegroeiden inmeetplots onder hoog(HL;
85 umol/m2.s) of laaglichtniveau(LL;45 umol/m2.s). Deverdere instellingenvanbeide kassenstaan
aangegevenindetabel.
Tabel 1:Instellingen proef'IndianFemma'
Kas 100
20°C
Temperatuur (etmaalgemiddelde)
1400
MaximumC0?(ppm)
Straling<150W/m2
Assimilatie lichtaanbij
02.00/20.00
Lichtperiode (wintertijd)
RV<75%
Verneveling aanbij

Kas 200
20°C
1400
Straling< 150W/m2
02.00/20.00
nooit

Deextra doseringvanC02 startte vanaf beginvandelichtperiode. Metdoseringwerd doorgegaantot50%
luchtingaanluwzijde. Hetverschiltussen kas 100 en200 wasdat inkas 100 deverneveling inwerking
werdgesteld als degemeten RV benedende 75%daalde.Registratie vanreferentiewaardenvan
ruimtetemperatuur,C02 en RV (natte/droge bol)voor deklimaatcomputer vondplaatsvia eengeijkte,
geventileerde meetbox.

2.2 Gebruiktesensorenenverwerkingdata
Inbeide kassenwerdmettweetypen sensoren gewerkt: Ivdt-sensorenvoor diktemeting eninfrarood(IR)
sensorenvoor metingvanblad-enomgevingstemperatuur. Per meetvakwerden 2 IRen2Idtv-sensoren
ingezet,voor zover mogelijk steeds paarsgewijs opverschillende planten.Elkevijf minutenwerdeenmeting
uitgevoerd. Meetdata werden doorgestuurd naar eenlokale PCendaar viadebijgeleverde Growlab
software opgeslagen ineenAccess database. Metdezelfde software kanopeenvoudige wijzede
verwerkingvandedata naar grafiekenplaatsvinden.
Demeetsensorenwerden genummerdvan 101-112 en201-212 voor kas 100,resp. 200, zoals
aangegevenintabel 2.

Meetvak
Kas 100, hooglicht
Kas 100, laaglicht
Kas200, hooglicht
Kas200,laaglicht

Tabel2: Nummering sensoren
Omgevingstemperatuur
Bladtemperatuur(IR)
102, 104
101,103
106, 108
105, 107
206,
208
205, 207
202, 204
201, 203

Diktegroei(Ivdt)
109, 110
111,112
211,212
209,210

Desensorenwerdenvoor de metingen steeds bevestigd opeengroeiende, rechtopgaande tak vanca. 10
cm, dievervolgens tot de oogst (ca. 5wekenlater)werdgemeten.Hiernawerden de sensoren overgezet
naar nieuwetakken,zodat gedurende deduur vanhetexperiment steeds verschillende groeiendetakken
werdengemeten.

2.3

Aanvullende proef

Ter aanvullingwerdeenuitdrogingsproef uitgevoerdwaarbij eigen FD-sensorenvanhet PPO werden
gebruikt omdematevanvochtverlies te meten.Bedoelinghiervanwas omhet effect vaneenmoedwillig
geïnduceerde stress opde meetparameterstemeten.

Resultaten en discussie

3.1 Inleiding
Voor debesprekingvande resultaten isgekozenvoor eenbenadering omvanuit eenbepaalde vraag
willekeurige datasets te bestuderen. Daarbijwerdgeprobeerd trendmatighedenofjuist afwijkingen opte
sporen. Hetdoelwas hierbij nietomeensluitendeverklaring of interpretatie aandegegevens tehangen
(zie ook deopmerkingen hierover indehoofdstuk 1).Waar ditafentoetochgebeurt, geschiedt dit
vrijblijvend zonder depretentie datditookvoor 100%deoorzaak vanhetgeenwaargenomen is.Eerst
worden deresultaten vandetemperatuurproevenbesproken(paragraaf 3.2 tot enmet 3.5), daarnade
resultatenvandediktegroei metingen met Ivdtsensoren.

3.2 Verschilleninblad-enomgevingstemperatuur
3.2.1

Binneneenplant

DemetingvanbladtemperatuurvindtinhetGrowlab systeemplaats met infrarood(IR)sensorendieopeen
bladgerichtworden. Omzonauwkeurig mogelijk te metenmoetdesensor zichzodicht mogelijk bijhet
bladbevinden.Naarmate de sensor zichverder weg bevindt,wordt eengroter oppervlak gemeten(inclusief
openplekken etc.) enkandeverkregenwaarde niet-representatief zijn. Normaal gesproken zaldemeting
vande bladtemperatuur op éénbladvaneenrozentak plaatsvinden,maar inhoeverre is deze meting
representatief voor de hele plant?Omhiervaneenindrukte krijgen zijngedurende acht dagenoptwee
verschillende takkenvandezelfde plant sensoren geplaatst omdebladtemperatuur (via infrarood)en
omgevingstemperatuur te meten.Hettoevalwilde datdemeetperiode samenviel met eenkorte periodevan
zeerwarmweer.
201 Temp Infrarood X1[*C]0

202 Omgevings temp. X1[°CJO

203 Temp Infrarood X1[°C10

204 Omgevings femp. Xlt'CIO

Aug 2000

Figuur 1: Verloopvanblad-en omgevingstemperatuur binnenéénplant.Demeetsensoren201/202 en203/204
warenoptweeverschillendetakkenvan dezelfdeplantbevestigd.De curventonendeuurgemiddeldesgedurende een
periodevandrie dagen.

Degemeten bjadtemperaturen(Figuur 1;sensoren 201 en203) inbeidetakken blekenopvrijwelgelijke
wijzeteverlopen.Openkele momentenwarener kleineverschillen meetbaar, die maximaal 1.1°C
bedroegen envooral optraden bijsnelletemperatuurstijging tijdens perioden met hoge instralingniveaus.De
fluctuaties indegemetenomgevingstemperatuur wareniets groter (maximaal 2.6°C), maar ookdeze
tradenvoornamelijk op bij periodes vanhogeinstraling.

3.2.2

Conclusie

Opgrondvandeze(beperkte) waarnemingen kangeconcludeerd wordendat deop eenbepaaldmoment
gemeten blad-enomgevingstemperatuur representatief isvoor detemperatuur vande gehele plant.Voor
eendefinitief oordeel is het echter noodzakelijk dateenlangere enuitgebreidere proef uitgevoerdwordt.

3.3

Verschillen inbladtemperatuur

3.3.1

Tussen planten binneneenmeetvak

Omeniginzichtte krijgen indevariatie inbladtemperatuur binneneen meetvak vandetwee kassen,zijn
deuurgemiddelden uitgezetvanvierwillekeurige periodenvandrie dagenmet eenintervalvan6weken
zodatook hetverloop inhetjaar zichtbaar wordt. Door dit intervalwarendemeetplantenoverigens steeds
verschillende planten(zie paragraaf 2.2).Als meetvak werden inbeide kassendevakkenonder hetlage
niveauassimilatielichtgenomen.Daarinwerden steedstwee plantengemeten,waarvande resulterende
temperatuurcurvenweergegeven zijninfiguur 2 .
Tussen individuele plantentraden indebladtemperatuur gemakkelijk verschillenvan0.5-1.0°C op.Optwee
zeerwarme dagenmet hogeinstraling(11en 12augustus) bedroeg hetverschil inkas 100 rond 14.00uur
zelfs 6.5°C(figuur 2, sensoren 105 en 107). Ditverschil kannietverklaardworden uit plaatselijke hoge
instraling, daar deomgevingstemperaturen tussen detwee meetplekkennauwelijksverschilden of kleiner
warendandeverschillen inbladtemperatuur (ziefiguur 4, sensoren 105/106 en 107/108). Opsommige
momentenwaste ziendat bijdeplantmet sensor 105/106 debladtemperatuur inkas 100 op hetheetst
vandedaggelijk of iets hoger isdandeomgevingstemperatuur, waardoor hetverschiltussen blad-en
omgevingstemperatuur, de zogenaamde delta-T(AT)ook kleiner wordt. Ditvormt eenaanwijzingdatdeze
plant opdat momentminder verdampt endus minder warmte afvoert. Deoorzaak hiervan isnietgeheel
duidelijk, omdatdeandere gemeten plant indit meetvak dit effect nietvertoonde. Daar iedere plant
individueel ineencontainer staat, ishetmogelijk dat hethier omtijdelijk watergebrek ging. Hetfeit datde
bladtemperatuur enkele urenlater weer lager was,vormt hiervoor ook eenaanwijzing.Vooropgesteld dat
voldoende water beschikbaar is,zorgt deelasticiteit vandeplant dus snelvoor denodige aanpassingen.
Hetverschijnsel datde sterke toename vandebladtemperatuur{-afname inAT)vaak maarvankorteduur
was, isook te zieninkas 200 op 12augustus enkas 100en200 op 18 september. Tijdensde
meetperiodenbleef de bladtemperatuur inkas 200 ooktijdens zeerwarme dagenwelsteeds onderde
omgevingstemperatuur. Ditis eenaanwijzingdatook opdeze dagengeenechte problemen warenontstaan
doordat eengoedeverdamping opgetredenwas.
Dewaargenomenverschillen inbladtemperatuur tussen individuele plantenlekengeenverbandtehouden
metwelof nietvernevelen.Op 18en 19 september werd bijvoorbeeld ook eengroot verschilin
bladtemperatuur waargenomen inkas200 (Figuur. 2, sensoren 201 en203),waar nietverneveldwerd.
Wanneer hetverloopvande bladtemperatuur tussen kas 100(verneveling) en200 (geenverneveling) wordt
bekeken,valt opdat de uurgemiddeldenvandebeide meetvakkenslechtsweinigverschilden. Het effect
vanverneveling leek zichdusvooral ineenlagere omgevingstemperatuur (zievolgende paragraaf)en
nauwelijks ineenlagere bladtemperatuur teuiten.

Figuur2(volgendepagina's):Temperatuurverloopdriedaagseperiodeinaugustus,september,oktoberen november.
Linksdegrafiekenvankas100(sensoren 105-106,107-108)enrechtsdegrafiekenvankas200(sensoren 201-202,
203-204)inmeetvakonderlaagassimilatielicht.TempInfrarood=bladtemperatuur.
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Alsdit inderdaadzois,wordt hetvochtdeficit inde kasmetverneveling ook lager enzouhetgewasop
warme dagenweleens minder goedkunnenverdampendanineenkaszonder verneveling.Omhierover
echter eenbetrouwbare uitspraak te kunnendoen,zijngerichte experimenten nodigwaarbij naastIRsensorenook sapstroommetingenenfotosynthesemetingenuitgevoerd zoudenmoetenworden.

3.3.2

Conclusie.

Metnameindezomerperiode werden aanzienlijkeverschillen inbladtemperatuur tussen individuele planten
binneneenkasgemeten.Alsineenkasslechts éénplantwordt gemeten kandit betekenen datdezeniet
representatief isvoor eengehele kas.Datmaakt hetminof meer noodzakelijk om binneneenkaseen
aantalverschillende plantente metenenuitdeverzamelde data eengemiddelde teberekenen.
Verder maakt deplantmonitor ook kortdurende effecten snelzichtbaar,waardoor bij sterke veranderingen
eenteler geneigd zalzijnomte gaaningrijpen.Hetisvrijwel ondoenlijk enmisschien zelfs welonwenselijk
omopdit soort kortstondige afwijkingen vandegemiddelde trendreedste gaaningrijpen. Hetisvoor te
stellendatdit nadelig kanzijnomdatdanvoortdurend deeigen,natuurlijke elasticiteit vanhetgewas geweld
kanworden aangedaan.Alsvaststaat dat deinvloedvandit soort kortdurende afwijkingen opgroeien
productie negatief is,kanoverwogenworden ominte grijpen.Pasbijlangere afwijkingen vaneen
gemiddelde trendisingrijpenechtgewenst, maar danmoetwelbekendzijnhoedemeest optimale
gemiddeldetrendpreciesverloopt. Sturingopbasisvanmomentane metingenof eenmalige,korte
meetperiodes lijkt nietzinvol.

3.4
3.4.1

Verschillentussen kassen
Omgevingstemperatuur

Tijdens warme dagentraden indemetingen metde Growlab-sensoren (figuur 2)tussenkas 100en200
overdaggemakkelijk verschillen vanenkele graden opinde omgevingstemperatuur. Doordevernevelingin
kas 100wasditook minof meer verwacht. UitdeGrowlab metingenvielopte makendat opeenhetedag
als 12 augustus degemiddelde omgevingstemperatuur 4-5°C lager bleef door deverneveling. Daarbijwas
ervooraleeneffect opde omgevingstemperatuur; de bladtemperaturentussenvergelijkbare meetvakken
vanbeide kassenverschildenveelminder. Hierdoor vielinaugustus enseptember deATinkas 200 hoger
uitdaninkas 100, maar of dit ookwerkelijk zois,isniet duidelijk.
Indeuurgemiddelden gemetenviadegeijkte geventileerde meetboxenvoor de klimaatcomputer warende
verschillen intemperatuur tussen kas 100en200 met enzonder verneveling namelijk nietterugtezien
(figuur 3A),terwijlwel eenduidelijk verschil indeRV gemetenwerd(figuur 3B).Nadere vergelijkingvande
datavandegeventileerde meetboxendeGrowlab data lieten ziendat opwarme dagen de sensorenvaak
hogere waardenvandekastemperatuur gavendandegeventileerde meetboxenvandePPOklimaatcomputer die iets meer bovenhetgewas hingendandeGrowlabsensoren.
Daarbijwas hetniet zodat steeds dezelfde sensor of meetvak hogerewaardengaf, maar weldat dehoge
omgevingstemperatuur minof meer correleerde met periodenvanhoge stralingsniveaus zoals gemeten
met de PPO weertoren.
Onsinzienswarendete hoge meetwaarden danook niet hetgevolgvaneenmeetfoutvande sensor,maar
eerder vanhetnietgoedpositionerenvandesensor inhetgewastenopzichte vande invallendestraling.
Hierdoor kondebehuizingvandechip,die deomgevingstemperatuurmeet,bloot komente staanaan
directe instraling,daardoor opwarmeneneente hogetemperatuur aangeven.
Zowelbinneneenmeetvak vaneenkasalstussenmeetvakkenvandezelfdekasblekenoverdagophete
dagensomsverschillen van4-5 graden(figuur 4) indegemeten omgevingstemperatuur voor te kunnen
komen,diewaarschijnlijk ook hetgevolgwarenvanhetblootstaan vandesensor aandirecte instraling.
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Figuur 3:(A)Temperatuur en(B)RV (uurgemiddelden) op 12augustus 2000 inkas 100 (metverneveling,dichte
symbolen) enkas 200 (zonder verneveling,opensymbolen),gemeten met geventileerde meetboxvanklimaatcomputer.

202 Omgevings temp. X1[°C]0

204 Omgevings temp. X1[°C]0

206 Omgevings temp.X1['C10

208 Omgevings temp.X1['C10

Wed 16
Aug 2000

Figuur 4:Omgevingstemperatuur (uurgemiddelde) gemeten met Growlab sensoren in kas200 inmeetvakkenonder
laag(sensoren 202, 204), resp. hoog(sensoren 206, 208) niveauassimilatielicht.
Een andere aanwijzing diedeze verklaring ondersteunt isdat, naarmate hetseizoen vorderde en de
instraling inhetjaar afnam, zowel tussen planten onderling alsooktussen vergelijkbare meetvakkenvan
kassen devariatie steeds kleiner werd totdat vanaf medio november detemperatuurcurvenvan
verschillende individuele sensoren vrijwel over elkaar heen vielen (figuur 2).
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3.4.2

Conclusie

Desensorenwaarmee bladtemperatuur enomgevingstemperatuur werdengemetenblekenditover het
algemeen zeer nauwkeurigte doen.Welwerdopenkelewarme dageneenhogere temperatuur gemeten
danvia degeventileerde meetboxenvandeklimaatcomputer. Ditbenadrukt nogeens hetbelangvanhet
secuur positionerenvande sensor, hetliefst opeenplek inhetgewas waar geendirecte instraling ismaar
ookwaar de sensor nietverstoord kanwordendoor bijvoorbeeld oogstenof gewasonderhoud, ietswatook
indehuidige proef regelmatig gebeurde. Ditgeefttegelijk aandat menzichaltijd bewust moetzijnvanhet
gevaar datgebruik vanieder gevoelig,geavanceerd meetinstrument met zichmeebrengt. Hoegevoeliger
gemeten kanworden,hoe beter menookverstorende factoren kanwaarnemen,zoals inonsgeval
opwarmingvandesensor door schuine bevestiging endirecte instraling.
Ookalsdesensor dieper inhetgewas bevestigdwasengeendirecte instraling ontving,werden opdagen
met hogeinstraling somsverschillen inomgevingstemperatuur vanenkele gradentussenplantenof
meetvakkenwaargenomen,aie nietvolledigwarenteverklaren.Inperiodenmet lage instraling of alsde
assimilatiebelichting aanwas,bleef devariatie over hetalgemeenlaagof zeer beperkt.

3.5

Verschillentussen hoogof laagniveauassimilatielicht

Inprincipe kanmetbehulp vanplantmonitoringdereactie vandeplantop dehoeveelheid assimilatielicht
gevolgdworden,zodatvastgesteld kanwordenwanneer hetgevenvanassimilatielicht het meest efficiënt
is.Aandehandvandetemperatuur- endiktemetergegevensverzameldindehuidige proef is geprobeerd
hierover inzichtte krijgen.Daarbij bleek datdezetwee datasetstochte beperkt waren omharde uitspraken
te kunnendoen;wellekener eenaantalregelmatigheden te zijn.

3.5.1

Effecten algemeen

Tijdens debelichtingsperiode warener geenduidelijke verschillen inbladtemperatuur tussen plantenonder
hoogof laagniveauassimilatielicht. Alser alverschillen optraden,warendeze meestal niet groter dan
0.5°C,waarbij somsdeplantenonder laaglicht ensomsde plantenonder hooglicht de hoogste
temperatuur hadden.Grotere verschillen inbladtemperatuur dedenzichjuist voor indedonkerperiode enin
periodenoverdagdatde lampen uitwaren(buitenstraling > 150W/m2).
Indemaandenaugustus enseptember bleekATtijdens debelichtingsperiode zeer gering enpas duidelijk
te gaantoenemen naca.8.30 uur(ziefiguur 1),wanneer hetnatuurlijke stralingsniveau hoger werd danhet
niveauvandeassimilatiebelichting. Overigensvieldittijdstip indezomer ookvaak samenmet hetverder
openenvandeluchtramen.Welkwamhierdoor devraagopinhoeverre hetzinvolis omindezomer 's
nachts tebelichten.
Grotere enduidelijker effecten werdenverwacht inperiodendat debuitenstraling laagwasen delampen
regelmatig continubrandden(vanaf medio oktober). Ookindie periodenwarenonder hoogenlaag
lichtniveau debladtemperaturenvrijwelgelijk envertoonden eenzelfdeverloop. Hetenige meetbare effect
waseigenlijk datonder hoogassimilatieniveau deomgevingstemperatuur consequent 1-1.5°Chogerwas
(ziefiguur 5).Hierdoor was deATonder hoog lichtniveauook groter wat inprincipe opeenbetere
verdamping kanbetekenen.Ofditookwerkelijk zowaskoninde huidige proefopzet nietvastgesteld
worden. Uitdegegevensvandeklimaatcomputer kondennamelijk geenverschillen in
omgevingstemperatuur enRV tussen debeide meetvakkenvastgesteldworden.
Indeze periode konhet C02 niveauoverdaggoedgehandhaafdwordenop 1400 ppmdoordat erweinig
gelucht hoefde teworden.Behalve hetC02 niveaubleef hierdoor ook de RV inbeide kassen hoog(inde
periode eindoktober tot december gemiddeldca.85%).Hetisuitdeliteratuur bekenddat bijiedere stijging
vande C02 concentratie met 100 ppm,dehuidmondjes ca.3%sluiten.Incombinatie meteenhoge RV is
hetdanook devraag of de huidmondjes nogvoldoendegeopendzijnomteverdampen. Ditisverder niet
onderzocht omdat hiervoor aanvullende metingenvanverdamping enfotosynthese nodigzijnmetandere
typensensoren.
Tijdens heldere dageninnovember kwamduidelijk naarvorendatdeeffectenvande natuurlijke
buitenstraling opdeblad-enomgevingstemperatuur (endaarmee AT)nogaltijdgroter zijndandievan
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continu brandende assimilatiebelichting. Hierbijwaste ziendat deomgevingstemperatuur endeATgroter
werden naarmate dehoeveelheidbuitenstraling hoger was(vergelijk figuur 5en6).
201 Temp InfraroodX1|"CI0

202 Omgevingstemp. X1[*C]0

205 Temp Infrarood X1[*C10

206 Omgevingstemp.X1[°C10

Figuur5:Bladen omgevingstemperatuur (4-uursgemiddelde)gemeteninmeetvakkenonderlaag(sensoren 201,
202),respectievelijkhoog(sensoren205,206)niveau assimilatielicht.

- G l (W/m2) - « - P A R (f/mol)

Figuur6:Globaleinstraling(Gl;inW/m2)en PAR-straling (PAR; umol/m2.s)gemeteninmeteotorenPPO.Beneden een
instralingniveauvan150W/m2tussen02:00en20:00uurbranddede assimilatiebelichting.

3.5.2

Inhoeverre isassimilatiebelichting indenanacht effectief?

Zoals hiervoor gemeld zijntussendeabsolute waardenvanbladtemperatuur onder hoogof laag
assimilatielicht slechts kleine verschillen enzijndeverschillen indeomgevingstemperatuur groter. Daarom
is hetinteressanter omte kijkenhoehetzit metAT,die eenmaatvormt voor deverdampingssnelheid.Een
grote ATiseenaanwijzing datdeplant sterk aanhetverdampen is.EenkleineATgeeft eenlage
verdampingweer;wanneer ATnegatief wordt isdebladtemperatuur hoger dande omgevingstemperatuur,
mogelijk ten gevolge vanhetgesloten zijnvandehuidmondjes. Ditkantijdelijk watergebrek zijn, maarook
andere oorzaken hebben.Wanneer ATgedurende langeretijd(dagen) negatief blijft kanditweleenindicatie
zijnvoor echte stress (zie paragraaf 3.6).
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Demetingenindeperiode augustustot medio oktober lietenziendatdeATvooral gaat toenemen
naarmate dekaslucht-temperatuur zelf hoger wordt,d.w.z. vooralvanaf het moment datde buitenstraling
bovende 150-200W/m2komt (tussen8 en9 uur'smorgens).Ditriep devraagopinhoeverre indezomer
envroege herfst assimilatiebelichting indenanachtwerkelijk effectief is.Standaardwerd indeproef tussen
02.00 uur en20.00 uur belicht bij buitenniveaus beneden 150W/m2.Tijdens denachtelijke lichtperiode
werdook C02 gedoseerd endeeerstewatergift werdgegeven 1uur naaanvangvande
assimilatiebelichting.
Naaangaanvandeassimilatiebelichting (02:00 uur)waser steeds eensnelle stijgingvanblad-en
omgevingstemperatuur (figuur 7),waarbij rond03:00 uur eenmaximumwerd bereikt. Inde urendaarna
volgde eenlichte daling.Vervolgenstrad eenstabilisatie optot ca. 7:00 uur; afhankelijk vandetijdvanhet
jaar endedaarmee samenhangende instralingniveaus kondendaarnadewaarden sterk stijgen(ziefiguur 2
- augustus,september) of redelijk constant blijven(figuur 2- november, december). Ditpatroonwasvrijwel
steeds hetzelfde enonafhankelijkvandemeetperiode,of dit nuaugustus of november was.Welverschilden
deabsolute waarden,maar deATper meetvakwasvrij constant. Inallegevallenwasindenachtperiode de
gemiddelde ATonder HLgroter danonder LL(figuur 8,tabel3).
-HLOmg •

-LLOmg • • • o - HLBlad ••-»•• LLBlad

03:00

04:00
Tijd

Figuur7:Verloopvan blad-(opensymbolen)enomgevingtemperatuur(dichtesymbolen) gedurendedenacht.De data
zijndeuurgemiddeldenvan5,6en7oktoberopdeaangegeven tijdstippen.
- d T H L •• • » • • dILL

Tijd

Figuur 8:AT(TOTg- Tb,ad) gedurendedenachtonderhoog(HL) enlaagniveau(LL)assimilatielicht.Dedatazijn de
gemiddeldenvan5,6en7oktoberopdeaangegeven tijdstippen.
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Degrootste ATwerdtussen 3:00 en4:00 uur bereikt waarbij deabsolutewaarden onder vergelijkbare
lichtomstandigheden inde periode augustus- december slechts lichtverschilden (tabel 3).Gemiddeld
bedroeg deATopdittijdstip 0.5-1.0°C. Ditwasvaak maar eenfractie vandeATdie overdagopzonnige
dageninaugustus enseptember gemetenwerd(zie 3.5.1), wat suggereert dat indie periode onder
assimilatielichtslechts eengeringeverdampings optreedt.
Tabel 3: ATvoorkas 100+200vanplantenonderhoog(HL)enlaag(LL)niveauassimilatielicht inweek37
(11-17 september) enweek 45 (6-12 november) om 3.00 uur 's nachts (weekgemiddelde). Degemiddelde
kasluchttemperatuur enRVwerdengemetenmetdegeventileerdemeetboxvande klimaatcomputer.
Weeknummer
HL
LL
Kaslucht(°C)
RV (%)
0.6
0.2
37
18.0
94.5
1.2
0.5
20.1
45
86.4
OpvallendgenoegisdeATinweek45 (november) onder beide lichtintensiteiten ongeveer 2x zogroot alsin
week 37 (september). Eenredenhiervoor kânde hogere gemiddelde nachttemperatuur eniets lagere RV in
november zijn. Hetisvoor te stellen dat door dehoge RVinseptember deverdamping slechtverloopten
pasgoed opgangkomt wanneer deluchting opengaat(vanaf ca.9.00 uur).
Eenandere mogelijkheid is,datinweek 37 (september), debiologische klok of het fotosyntheseapparaat
vande plantgeadapteerd is aanhoge daglichtintensiteiten enminder efficiënt reageert opde,in
verhouding,relatief lage intensiteit vanhetassimilatielicht. Inweek 45 (november) is de daglichtintensiteit
lager enhetaandeze lagere lichtintensiteit geadapteerde bladspringt danjuist efficiënter ommethet
beschikbare licht. Door het kleinere verschiltussendeintensiteitvanbuitenlicht enassimilatielicht in
november,"voelt" deplant hetassimilatielicht beter. Alsdit inderdaadzois,kandit betekenendat
toepassingvanassimilatielicht inde zomerperiode mogelijk niet meer standaardtoegepast moetworden.

3.5.3

Conclusie

DeGrowlab sensoren blekenzeer gevoelig de blad-enomgevingtemperatuurte kunnenmeten.Ditzou
daaromeengoedmiddel kunnenzijnomviadeATdeinvloedvanbijbelichting op hetgewas ofin
verschillende periodenvanhetjaar te meten.Gedurende de meetperiodevanaugustustot december traden
tijdens denachtperiode (02:00-06:00) echter slechts geringe verschillen inATop,zowel tussenkassenals
binneneenkastussen de meetvakkenonder hoog(85 umol)of laag(45umol) niveau assimilatielicht. Onder
hoogassimilatielicht niveauwasATinhetalgemeenongeveer twee keer groter danonder laaglichtniveau,
maar absolute waardenvanAT(ca. 1°C)warenlaagvergeleken met dewaarden die overdagoptraden,met
name inaugustus enseptember. Overdagbleek deATdeniveaus vande buitenstraling minof meer
naadlooste volgen,zodattijdens heldere,zonnige periodenAToverdagvele malengroter wasdanonder
assimilatiebelichting. Ditwas nietalleeninaugustus zo,maar ook noginnovember. Hierdoor kanmende
indruk krijgen datonder assimilatielicht nauwelijksverdamping zouplaatsvinden,maar dit is uiteraardniet
zo. Ook innovember groeide hetgewas goed,alleenwas dit niet meetbaar via de AT. Groei is nueenmaal
eencomplex samenspeltussentemperatuur, licht,voeding,RV enC02 enomhierin inzichtte krijgenis
doelgericht onderzoek mettoepassingvanaanvullende sapstroom- enfotosynthesemetingennodig.Ditkan
danook uitsluitsel gevenover devraagof hetzinvol isindezomerperiode 's nachts bijtebelichten.

3.6

Stengeldikte metingen

Demetingvandiktegroei is uitgevoerd metgekalibreerde Ivdt-sensorendie opeengroeiende stengel
bevestigd worden.Demeting berust op hetprincipe dat naarmate destengel groeit of krimpt, desensor
meer of minder wordt ingedrukt. Dematevanindrukkengeeft eensignaal inmillivolt, dat omgerekend
wordt naar mmgroei.Degevoeligheid is zohoog,dat degroeitot op0.1urnnauwkeurig kanworden
gemeten.
Inde proef werd iedere vijf minuten eenmetinguitgevoerd.Hierdoor konhetpatroon vandiktegroei zeer
goedgevolgdworden.Daarnaast iseenaanvullende proef gedaan(paragraaf 3.6.2) waarbij gekeken iswat
ergebeurt alser droogtestress optrad.
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3.6.1

Diktegroei onder normale omstandigheden

Infiguur 9wordt dediktegroei van8verschillendejonge scheutengetoond.Hetbeeldwerd regelmatig
verstoord door plotselinge piekenendalen.Waarschijnlijk zijndit mechanische verstoringen,doordat inhet
gewas gewerkt werdof doordat detakverder groeit terwijl deIvdtopdezelfde positie gefixeerd blijft,
waardoor plotselinge verschuivingen kunnenoptreden.Ditis minof meer inherentaandehoge gevoeligheid
vandemeting(0.1uM),waardoor eenkleineverstoringversterkt wordt doorgegeven. Hetgaat echter
vooral omdetrendsopde langeretermijn.Daariniste ziendat gedurende dezeweek descheuteneen
gelijkmatig groeipatroon vertoonden.Welisduidelijk devariatie ingroeisnelheid te zien. Scheut 109 en211
startenongeveer opeengelijk puntbijhetbeginvandemeting,maartoch laat211 eengrotere toename in
stengeldikte zien.
X0.01[mm)0

100 Ldtv 1 0 m m
Xmm
2 0 9 Ldtv 5 m m

Sop 2000

Figuur9:Diktegroeivan8verschillendescheuten(in0.01mm),onderhoogniveau[sensoren109(•), 110(A),211
(O),212(a)]oflaagniveau assimilatielicht[sensoren 111(•), 112(•), 209(x),210(+)].
Ditkanveroorzaakt wordendoordat 211 zichnogvolop indeexponentiële groeifase bevonden 109het
buigpunt alvoorbijwasenzichineenfase vanafnemende groei bevond.Voor hetgoed kunnenmetenvan
dediktegroeivanhetgewas is hetdus belangrijk dater steedsvoldoendejonge scheuten beschikbaar zijn
diezichook indejuiste ontwikkelingsstadium bevinden,zodat steeds zoveelmogelijk dezelfde groeifase
wordt gemeten.Tejonge scheuten zijnte zacht enbeschadigen makkelijk,te oude scheutentoneneen
langzamere groei.Doordat indeze proef gewerkt werd meteenvaste meetopstelling eneenbeperktaantal
beschikbare meetplantenwas hetechter nietaltijd mogelijk omde meestoptimale scheutte meten.Ditis
eensituatie die ineennormale productiekas minder speelt eninmiddels heeft deleverancier ookeen
flexibeler meetopstellingontwikkeld.
Voortswas bijalle meetcurvente ziendat zichmiddenop dedagvaak eendipindegroeicurvevoordeed:
eenkorte periodevannegatieve groei die enkele urenlater washersteld,waarnadetrendvandegroei
weer vervolgdwerd.Het kanhier gaanomeennatuurlijk inwendig ritme,maarhetis ook mogelijk datdit
hetgevolg isvanuitwendigeoorzaken.
Bijuitvergroting vanzo'nperiode bleek deze steeds samentevallenmet desterke toenamevandekas-en
bladtemperatuur. Infiguur 10 is hiervaneenvoorbeeldgegeven. Blijkbaar wordt bijhet goedopgang
komenvandeverdamping enfotosynthese indemorgenzoveelwater aandeplant onttrokken datditniet
viaopname entransport aangevuldkonworden,ondanksdatvoldoendewatergiften plaatsvonden.Het
gevolghiervan isdatde stengel infeite gaat krimpen.Pasalslater indemiddagdeverdamping minderwas
geworden,trad herstel op ennamdediktegroei weer toe. Inhetgegevenvoorbeeld bleek detoename inde
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middagzelfs groter te zijndanindeperiodevanaf middernacht, maar inhoeverre dit altijdgeldt konniet
bepaaldworden.Welwarener duidelijk verschillen indeomvangvandekrimptussen deverschillende
gemeten scheuten(figuur 10).Ditkaneengevolg zijnvanhetfeit datdegemeten scheuten nietalle inde
gelijke (exponentiële) groeifase waren.Ookis hetvoor te stellendateenverschillende mate vanverhouting
eenrol kanspelen:bijeensterke verhouting kanoppuur mechanische gronden er minder krimpoptreden.
Ditis echter puurtheoretisch enkanniet onderbouwdworden metmetingen.
201Temp InfraroodX1|-C|0

202Omaevingstemp.XirCJO

207Temp InfraroodX1['C}0

209Ldtv5mm

210ürtv5mm

211Ldtv10mm

XtlmmlO

XO.IImmlO

208 Omgevingstemp.X1('C]0

X0.02HrimlO

212Ldtv10mm

XO.OIImmlO

Figuur 10:Blad-en omgevingstemperatuur (in°C,dichtesymbolen)endiktegroei(opensymbolen) bijnormale
groeiomstandigheden.

3.6.2

Metingdiktegroei bijgeïnduceerde droogtestress

Droogtestress werd opgewekt door bijeenindividuele plantdedruppelaars teverwijderen;alscontrole
diende eenplant die normaalwater kreeg.Op 19 september werd bijeenplant de druppelaar uitgetrokken.
Gedurende bijnatwee wekenwerdvervolgens degroeivaneenbloemscheutgevolgd.MetFD-sensoren
werdde matevanuitdroging gevolgd ende ECindepotgemeten(figuur 11).
I — * — N — • — D--6--ECN - O - E C D I
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Figuur 11:Vochtgehalte(dichtesymbolen)enEC (opensymbolen)metbehulpvanFD-sensorenbijnormalewatergift(N)
en uitdroging (D).
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Gelijktijdigwerdvia sensorenvanhetGrowlab systeemde blad-enomgevingstemperatuur ende diktegroei
geregistreerd.
Uitde FD-metingenbleek dateendagnadroogzetten hetvochtgehalte indepotmet 5%gedaald wasten
opzichte vandecontrole (figuur 11). Indedaaropvolgende vier dagenvondvervolgens eensterke,
trapsgewijze dalingplaats, daarnavlakte decurve aftot nacirca acht dageneenvochtgehalte van22%
wasbereikt. Bijdecontrole die normaalwater kreegbleef gedurende deproefperiode hetvochtgehalte
goed op peilendaalde nietonder de 70%.Naherstelvandewatergift op28 september 12.00 uur,vond
vervolgens weer eensnelle stijgingvanhetvochtgehalte plaats.Hetniveauvan 70%werdechter nietmeer
bereikt indeproefperiode. DeECbijaanvangvandedroogtebehandeling lag rondde 2.6 (figuur 11).Bij
indrogingvandepotdaalde deECgeleidelijk, blijkbaar doordat deplant, samenmet hetresterende vocht,
gewoondoorgaat metopnamevannutriënten.Naherstelvandewatergift waser weleensnelle afnamevan
de ECindedroogtestress plantwaarneembaar, tekenvaneensnelleopname mogelijk incombinatie met
verdunningdoor hettoenemende vochtgehalte indepot.
Wanneer de resultaten vandediktemeting met deItdvsensoren nader bekekenworden(figuur 12),zijn
soortgelijke patronente onderscheiden.Bijdecontroleplant (figuur 12, sensor 212)vondvanhetbegintot
heteindevande proefperiode eenregelmatige diktegroei plaats,met soms eenlichte depressie middenop
dedag.Deze herstelde echter altijdweer indeloopvandedagennacht. Bijde uitdrogende plantgebeurde
aanvankelijk indeeerstetwee dagenweinig.Daarna namelkedagdestengeldikte schoksgewijs afzonder
dater daarna hersteloptrad:ertraddus krimp op. Dezekrimp tradvooral tijdens hetwarmste c.q.lichtste
deelvandedagop.
211Ldtv10mm

Mon 18
Sep 2000

Tue 19

X0.25tmm)0
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Thu21

212 Ldtv 10mm
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X0.25tmml0

Wed 27
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Figuur12:Stengeldiktevanplantmetnormalewatergift (sensor.212)enbijuitdrogendeplant(sensor211).
Uitdroogbehandelingstartteop19september 11.00uureneindigde28september 12.00uur.
Ditis normaal gesproken het moment datdeplant hethardstaanhetverdampen isomdebladtemperatuur
ophetgewenste niveaute houden,zodathetfotosyntheseproces zoefficiënt mogelijk kanblijvenverlopen.
Inhetverloop vandebladtemperatuur isdit ookte zien(figuur 13). Indecontroleplant die normaalwater
kreeg(sensor 205/206) iste ziendatgedurende degehele periode bijstijgingvandetemperatuur een
aanzienlijke AT ontstond,wateenindicatie isdat opdatmoment sterke verdamping plaats had.In de
proefplant waste zien(figuur 13, sensoren 207/208), datgedurende deeerste dagen nadroogzettenAT
weliswaar lager wasdanbij decontroleplant, maar nogwelaanwezigwas.Echter, vanaf hetmomentdatde
schoksgewijze krimpvande stengelinzette(vanaf 23 september),wasookwaarte nemenATsterk ging
afnemen. Ditpatroonwas ook te zienindedaaropvolgende dagen,wateensterke aanwijzing isdatereen
sterk gereduceerde verdampingwas.OpgrondvandemetingmetdeFD-sensorenwas opdat momenthet
vochtgehalte indepotdanaltot ca.40%gedaald(figuur 11),wataangeeft dat deindroging behoorlijk
moet zijnvoortgeschreden voordat hiervanviadiktemeting entemperatuurmetingmeetbare signalentezien
waren. Ophetmoment dat dedroogtestress duidelijk zichtbaar was indeAT,wasdit eigenlijk ook alvisueel
aandeplantwaar tenemen(slappetop,slapaanvoelendblad).
Op28 september werddewatergift hersteldomte zienof herstel nogmogelijk was eninhoeverre het
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mogelijk was ditte meten.Deherstelde watergift wasvrijwel onmiddellijk terugte zienindemetingenmet
deFD-sensoren (figuur 11)enmet enigevertraging indediktemetingen(figuur 12).Tijdens demeetperiode
bleek geen hersteltot deoorspronkelijke niveaus optetreden.
Daarentegenwas bijdetemperatuurmetingenindedagenvolgendophetherstelvandewatergift niet
directeenhogereATte zien, hoeweldeplantwelweerturgescentwasgeworden.Blijkbaar heeftherstel
vanhetverdampingsritme meer tijdnodig.
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Figuur13:Blad-en omgevingstemperatuur vanplantmetnormalewatergift (sensoren205/206,)enbijuitdrogende
plant(sensoren207/208)van figuur12.

3.6.3

Conclusies

Samenvattend kangeconcludeerd worden dat metbehulpvanIvdt-sensorendediktegroei vaneenscheut
goedte volgenis. Beter is hetwellichtte zeggen dat hetté goed mogelijk is:de sensoren zijnzogevoelig
dateenkleine mechanische verstoring eenforse uitslagkanveroorzaken. Soms herstelt decurve zichdan
tot hetoude niveau,soms blijft er eensprongaanwezig.Ditlaatste maakt eventuele automatische
interpolatie lastig,waardoor (nog) nietgoed inte zienis hoemomentane diktemetingen gebruikt zouden
kunnenwordenomde groei vaneengewas continue te blijven sturen.Ookhetfeit dater tussen individuele
takkenverschillen bestaan ingroeisnelheid maaktdit er nieteenvoudiger op.
Ook(geforceerde) uitdrogingwastevolgen metdiktemeting. Echter, dit bleek het best meetbaar vanaf het
moment dat hetsubstraat alsterk ingedroogd was.Ditbrengt hetgevaar met zichmee,datde uitdroging
vanhetsubstraat (endeplant) danmogelijk niet meer omkeerbaar is.Meting met eenvochtsensor (inons
gevaleenFD-sensor) gaf een snellere indicatie vanuitdrogingte ziendande plantreactie. Daarom heeft
metingmeteenvochtsensor aldanniet incombinatie meteendiktemeting onzevoorkeur bovenalleen
meten meteendiktemeter. Meteenvochtsensor kannamelijk eenwaarschuwingslimiet worden ingesteld
alseensoort kritische ondergrens, maar hetisnietduidelijk watdekritische grens indiktegroei is.
Daarnaastwaser geenmeerwaarde vandiktemeting bovenhetvisueel kunnenwaarnemenvan
droogtestress.
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Samenvatting enaanbevelingen

Gedurende eenaantalmaanden zijnstengeldiktegroei-entemperatuurmetingen(bladenomgeving)
uitgevoerd ineenproducerendrozengewas. Hetgebruikte Growlab systeembleekeenrobuustsysteem,
waarbijweinig storingen optraden.Desensorenwaarmee bladtemperatuur en omgevingstemperatuur
werdengemeten blekendit zeer nauwkeurigtedoen.Welwerdopenkelewarme dageneenhogere
temperatuur gemetendanvia degeventileerde meetboxenvandeklimaatcomputer.Voorde
betrouwbaarheid is hetdusvanbelangdataandachtwordt besteed aanhetsecuur positionerenvande
sensor. Hetliefst opeenplek inhetgewaswaar geendirecte instraling is,maar ookwaar desensor niet
verstoord kanwordendoor oogsten of gewasonderhoud,ietswat indehuidige proef regelmatiggebeurde.
Metname desensorenvoor diktemeting blekengevoelig;eenkleinemechanische verstoring koneenforse
uitslagveroorzaken,die nietaltijdteruggingnaar hetbasisniveau.Ditmaakteventuele automatische
interpretatie lastig,waardoor momentane diktemetingen(nog)nietgoedgebruikt kunnenwordenomde
groeivaneengewas continue te blijven sturen.Ookhetfeit dat er binneneengewasverschillen bestaanin
groeisnelheidtussenindividuele takken,bemoeilijkt dit. Inmiddels is hetsysteemvan diktemeting
aangepast.Welgeeft dit aandat menzichaltijd bewust moetzijnvanhetgevaar datgebruik vanalle
gevoelige meetinstrumenten metzichmeebrengt. Hoegevoeliger gemeten kanworden,hoebeter menook
verstorende factoren kanwaarnemen.
Opgrondvandewaarnemingen kangeconcludeerdwordendatdeopeenbepaaldmomentgemetenbladenomgevingstemperatuur representatief isvoor detemperatuur vandegehele plant. Echter, metnamein
dezomerperiode werden binnenéénkastussenindividuele planten behoorlijke verschillenin
bladtemperatuur gemeten.Ditbetekent dathetmetenvanéénplantper kas niet representatief isvoor een
gehele kas,wat hetnoodzakelijk maakt ombinneneenkaseenaantalverschillende plantente metenenuit
deverzamelde data eengemiddelde te berekenen.Eenandere mogelijkheid iseenzodanigteeltsysteemte
gebruikendater slechts kleine verschillen inontwikkelingsstadium tussen individuele takken aanwezigis
(synchroontelen,faseafhankelijk telenof opsnee).
Metplantmonitoringwordenook kleine,kortdurende effecten zichtbaar gemaakt,waardoor bijeen'grote'
uitslag eenteler geneigd zal zijnomte gaaningrijpen.Door degevoeligheidvande metingen lijkteen
verandering echter vaak groter danhijinwerkelijkheid is.Ter illustratie: inde uitdrogingsproef (§3.6.2)
bleek de meetstengelin8 dagente krimpenvan8.1 mmnaar 7.4 mm,eenafnamevancirca 8.5%. In een
onder normale omstandigheden exponentieel groeiende tak (§3.6.1)werdenoplichte,warme dagen
tussen 0.00 uuren 14.00 uurkrimppercentagesvan4.5-5%waargenomen,die indenamiddagennacht
weervolledig herstelden endealgehele groeicurve nietbeïnvloedden.Waarligtdandeabsolutegrens
waarbijwelof nietmoetworden ingegrepen?
Hetisvrijwel ondoenlijk enmogelijk zelfs onwenselijk omopbasisvandit soort korte afwijkingen vande
gemiddelde trendtegaan ingrijpen.Door steeds bijte sturenkandeeigen,natuurlijke elasticiteit vanhet
gewas geweldwordenaangedaan,waardoorjuist groeivertraging kanoptreden.Pasalsvaststaat datdeze
kortdurende afwijkingen negatief werken opgroei enproductie,kanoverwogen wordenomintegrijpen.
Pasbijlangere afwijkingen vaneengemiddelde trendisingrijpenechtgewenst, maar danmoetwelbekend
zijnhoede meestoptimale gemiddelde trend preciesverloopt. Sturingopbasis vanmomentane metingen
of eenmalige,korte meetperiodeslijktopdit momentdaaromniethaalbaar enzinvol.
Eensoortgelijk verhaal gaat opvoor hetverschiltussende blad-enomgevingtemperatuur (AT)alsindicatie
voor deverdampingsactiviteit endaarmee voor hetmogelijk gebruik als stuurparameter.Gedurendede
meetperiodevanaugustustot december tradenonder verschillende niveausassimilatielichttijdensde
nachtperiode slechtsgeringe verschilleninATop,zowel tussen kassenalstussen demeetvakkenbinnen
eenkas.DeabsolutewaardenvanATwarenlaagvergelekenmet dewaardendie overdagoptraden,met
nameinaugustus enseptember. Overdagbleek deATdeniveausvandebuitenstraling minof meer
naadloostevolgen,zoweltijdens heldere,zonnige dageninaugustus,alsook noginnovember. Hierdoor
zoumendeindruk krijgendatonder assimilatielicht nauwelijks verdamping zouplaatsvinden,maar ditwas
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nietzo.Ookinnovember groeide hetgewas goed,alleenwasdit niet meetbaar via deAT.Groeiisnu
eenmaal eencomplex samenspel tussentemperatuur, licht,voeding,RVenC02. Beter zouhetdaarom zijn
omeencombinatie van ATmet sapstroom- enfotosynthesemetingenuittevoeren,omdat menhiermee
meer inzicht krijgt over de verdampingsactiviteit.
Gesteld kanwordendatvia detechniek vanplantmonitoringhetmogelijk isbinneneengroeiendgewas
continuverschillende parameters te meten,die eenweerspiegeling kunnenzijnvandeplanttoestand.Van
diverse kanten isgeclaimd datop basisvanveranderingen inzo'nmeetparameter teeltsturing mogelijk is.
Opdit moment zettenwij daar echter noggrote vraagtekensbij.
Degemeten parameters zijnaltijd deresultante vaneenaantalteeltfactoren.Wilbetrouwbare én
nauwkeurige teeltsturing mogelijk kunnenzijn, danzalmen:
• exact moetenwetenwelkefactor dewaargenomenverandering heeft veroorzaakt omdat anders
wellicht met deverkeerde factor bijgestuurd gaatworden.
• exact moetenwetenwatdeoptimalewaarde of hetoptimale groeipatroon is datbijdeopdatmoment
heersende omstandigheden hoort.
Ditvereist zeerveelkennis omtrent debijdrage vandediversefactoren aanelke meetparameter. Opdit
momentontbreekt deze nog,maarviaexperimenteel onderzoek kanwelmeer inzichtwordenverkregenin
deverbanden.
Indepraktijk vandeplantmonitoring wordt daaromvaakuitgegaanvantrends inde waargenomen
parameters.Voor detrends geldt echter hetzelfde als bijdeafzonderlijke teeltfactoren;ook hier moet
bekendzijnwelkefactoren detrends beïnvloeden,watdeoptimaletrend isenwanneer bijgestuurd moet
worden. Daarnaast is eentrendgeenresultante vande meting ophethuidigetijdstip maar resultaat vande
periode daarvoor, wat kennis omtrent deinvloedvandestuurfactoren nognoodzakelijker maakt.Heel
belangrijk daarbij zijndevolgendevragen:
• hoewordt onderscheid gemaakt tussen 'normale'fluctuaties (vaak kortdurend) en'abnormale'
veranderingen(langdurige afwijkingen vaneennormale groeitrend)?
• wat betekent eenverandering indegemetenparameter precies,moet menhierop reagerendoor
aanpassingvanklimaatinstellingen ofvertrouwt menopdenatuurlijke elasticiteit vandeplant?
Debeantwoording vandeze vragenwasniet hetdoelvandezeproef. Voor demetingen zijndesensoren
tijdelijk ingezet ineenlopende proef, waarna bij hetanalyserenvandedatasets devolgendevragen
centraalstonden:
• watwordt gemeten enhoe betrouwbaar zijndemetingen,
• hoegroot is devariatie tussen planten binneneenbehandeling,
• hoegroot isdevariatie tussenbehandelingen binneneenkas entussenkassen?
Bijhetoptredenvanvariatie isnietgeprobeerd te achterhalen of dewaargenomen variatie veroorzaakt
werd door tijdelijke factoren of werkelijk eengroeiafwijking betekende.Geprobeerd istot eenevenwichtig
oordeel te komenof hetzinvol isop kortetermijn gewasmonitoren inte zetten ente gebruikenals
hulpmiddel omeenteelt te sturen.
Opdit moment isonsinziens plantmonitoring nognietgeschiktvoor momentane teeltsturing,daar(nog)
niet duidelijk isinhoeverre deveranderingen indemomentane meetdata gecorreleerd zijnmetlange
termijn afwijkingen vande groei of slechts eenindicatie voor tijdelijke vertraging zijn. Interpretatie vande
meetdata kanopverschillende manieren endat maakt hetmoeilijk te bepalenwelke maatregelen genomen
moetenworden.Daarbij moetendeervaring enhetgezondverstandvandeteler op dit moment nog
zwaarder wegendandegemeten data. Hettoepassenvanbepaaldetrends is slechts eengedeeltelijke
oplossing, daar dezetrends ook afhankelijk zijnvanbedrijfssituatie, seizoen enmogelijk ookras.
Welbiedt plantmonitoring de mogelijkheid eenenorme hoeveelheid meetgegevens vaneengewaste
verzamelen,waardoor eengoedinzicht kanwordenverkregen vanhetgedragvanhetgewas opeenbedrijf
over langere termijn.Aande handhiervanenmetaanvullende registratie vangroei-enontwikkelingsdata
dienendannadere analyses plaatstevinden,bijvoorbeeld met behulpvanzelflerende computers (neurale
netwerken),diewelkunnenleidentot identificatie vande betrouwbare correlaties tussen meetparameter en
teeltfactoren. Ditvergt echter nogeenaanzienlijke investering inonderzoek enontwikkeling.
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