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EENWOORDVOORAF
Bijdepraktijkvanhettelenvanzowelgroentenalsbloemenwordt
debelangstellingvoordeplantenfysiologie steedsgroter.Ditligt
ookvoordehand.Demogelijkhedenomdegroeiomstandigheden tebeheersenzijnimmersnognooitzogrootgeweest.
Detechniekopentsteedsweernieuwewegentotteeltbeheersing.De
technischemogelijkhedenzijnineenaantalopzichtenzelfsduidelijkgroterdandekennisvandeteeltendienodigzouzijnomdeze
mogelijkhedenuit tebuiten.
Hetisdaardoorgoedteverklarendaterveelvraagisnaarinformatieoverdemanierwaaropdeplantengroeikanwordenbeïnvloed.
Daarbijisheteerstnoodzakelijkmeertewetenoverdeplantzelf.
Detweedestapismeerkennistevergarenoverdemogelijkhedenom
deplantmetbehulpvanderegelbareomstandighedenzotesturen
datdeuitkomstenwordenverbeterd.
Indezebrochurewordtgetracht tegemoet tekomenaandevraagnaar
dezeinformatie.Hetisdederdeverbeterdeversie,waarvandeeersteverscheenin1968.Hetisdeneerslagvandekennisende
studiedieindiejarenonderleidingvandr.ir. P.J.A.L.deLint
isgebruiktopdeAfdelingPlantenfysiologievanhetProefstation
voorTuinbouwonderGlasteNaaldwijk.

- 1-

INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING

Pagina
6

2. ENERGIEENDEPLANT

8

2.1.

Energieindeplant

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Energieendrogestofindeplant
Fotosynthese-ademhaling
Groei
Waarblijfthetwater?
Waarblijftdeenergie?

2.3.

Drogestofenwaterindeplant

11

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Drogestofenwaterindecel
Celopbouw
Drogestofindecel
Waterindecel

12

2.5. Celdeling+celstrekking -groei
2.5.1. Celdelingencelstrekking
2.5.2. Invloedvandegroeiomstandigheden
3. LEVENSPROCESSEN INDEPLANT
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Fotosyntheseenademhaling
Fotosynthese
Ademhaling
Fotosynthese-ademhaling»groei
Transport enopslag

3.2.
Groeienontwikkeling
3.2.1. Groei
3.2.2. Ontwikkeling
3.2.3. Stofverdeling
3.2.4. Snelheidvandegewichtsgroei
3.2.5. Snelheidvanhetgroeipunt
3.2.6. Groeiremming

8
9
9
10
10
10

12
13
14
15
15
17
20

20
20
21
22
23
23
24
25
25
26
29
30

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

Verdamping enwateropname
Verdamping
Hetvatenstelsel
Wateropnamedoorverdamping
Wateropnamedoorworteldruk
Wateropnamedoorosmose
Zuigspanning indegrond
Verdampingengroei

31
31
32
32
33
34
35
36

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Planttemperatuur
Temperatuur indeplant
Verdampingentemperatuur
Regelingvandeplanttemperatuur

37
37
38
39

- 2-

3.4.4. Temperatuurschokken
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

41

Deopnamevanmineralen
Opnameenafgiftevanmineralen
Actieveopnameentransport
Mineralentekorten

3.6. Wortelactiviteit
3.6.1. Groeivanhetwortelstelsel
3.6.2. Factorenvaninvloedopdewortel

42
42
43
44
44
45
46

4. INVLOEDVANHETLICHT
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

50

Watislicht?
Golflengtevanhetlicht
Hetkaseffect
Richtingvanhetlicht

50
50
52
52

4.2. Lichtindekas
4.2.1. Lichtbinnendekas
4.2.2. Lichtbenutting

53
53

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Functiesvanhetlicht
Vormbepalende invloed
Daglente-invloed
Lichtalsenergiebron

55

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Lichtopdeplant
Lichtopeenblad
Licht ineengewas
Lichtengroei

59
59
60
62

54

56
57
58

4.5.

Invloedvannatuurlijke
lichtverschillen
4.5.1. Dagelijkslichtverloop
4.5.2. Seizoenverloop
4.5.3. Aanpassing indeplant
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.

63
63
63
64

Invloedkunstmatige lichtverschillen
Toepassingkunstlicht
Verhoudingkunstlicht/daglicht
Lichtonderschepping

65
65
67
67

5. INVLOEDVANDETEMPERATUUR

69

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Functiesvandetemperatuur indeplant
Temperatuurensnelheid
Temperatuurenlengtegroei
Thermoperiodiciteit

69

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Temperatuurenlevensprocessen
Temperatuurenfotosynthese
Temperatuurenademhaling
Temperatuurenfotosynthese-ademhaling

69
70
71
71
71
73
73

- 3-

5.2.4. Temperatuurengroei
5.2.5. Temperatuurenontwikkeling
5.2.6. Temperatuurenverdamping

74
75
76

5.3. Samenhangtemperatuur-licht
5.3.1. Temperatuur-lichtenademhalingfotosynthese
5.3.2. Vergelijkingeffecttemperatuur
enlicht
5.3.3. Lichtafhankelijk stoken?

76

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.

Temperatuur enenergie
Watistemperatuur
Metingstandaardiseren
Temperatuurregeling
Verwarming
Koelenindekas
Wortelverwarming
Energiebesparing

79
79
80
80
81
82
83
84

5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

Temperatuurverschillen
Seizoenentemperatuur
Dag-nachttemperatuur
Temperatuurschokken

6. DELUCHTOMDEPLANT
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Gaswisseling
Samenstellingvandelucht
Luchtbeweging
Diffusie
Huidmondjes

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

Koolzuurgas
CO«:belangrijkstevoedingsstof
CO^-gehalte
*
C02-dosering
SamenhangC0_-licht-temperatuur
CO-enwortelgroei

76
77
78

84
84
85
87
89
89
89
90
91
93
94
94
96
97
97
98

6.3.
Waterdamp
98
6.3.1. Verdampingengroei
99
6.3.2. Natuurkundeoverwaterdamp
99
6.3.3. Stroomenpeil
101
6.3.4. Hoeverdamptdeplanthetwater?
101
6.3.5. Waterdampafvoerdoorluchtverversing
102
6.3.6. Waterdampafvoerdoorcondensatie
103
6.3.7. Potdichtekassen
105
6.3.8. Plantenluchtvochtigheid
106
6.3.9. Regelingvandeluchtvochtigheid?
106
6.3.10.WaterdampenCO107
6.4.
Zuurstof indelucht
6.4.1. Uitwisseling lucht-grond

107
107

-4-

6.4.2. Invloedvandestructuur
6.4.3. Kunstmatigewortelmilieus
6.4.4. Zuurstofbovengronds
7. DEWATERHUISHOUDING VANDEPLANT

108
109
109
110

7.1.

Plantkoeling

7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Celspanning
Trajectvandecelspanning
Grenzenaandecelspanning
Celspanningenproduktiekwaliteit
Beïnvloedingvandecelspanning

111
112
113
114

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.

Wateropnameenverdamping
Wateropnameuitdegrond
Wateropnamedoordewortels
Watertransport indeplant
Vochtbufferindeplant
Stokenenverdamping
Mineralenenwaterhuishouding

115
115
115
116
116
117
118

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.4.6.
7.4.7.
7.4.8.

Waterhuishouding enteelt
Waterhuishoudingengehaltedrogestof
Invloedopdegroei
Invloedopdevroegheid
Watertoediening
Fysiogeneafwijkingen
Aanpassingenindeplant
Afwijkingendoorhogecelspanning
Afwijkingendoorlagecelspanning

8. TELENINKASSEN
8.1.
Samenhang tussendegroeifactoren
8.1.1. Wetvanhetminimum
8.1.2. Watisdemaximalecapaciteit?
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

Reactiesvandeplant
Aanpassingenindegroei
Aanpassingenindeproduktie
Verschilplant-gewas
Lichtverdunning

8.3.
Beheersbaarheidvandegroeifactoren
8.3.1. Regelbaarheid -buffer
8.3.2. Substraatteelt
8.4.
Teleniskiezen
8.4.1. Samenhangtussenwater,warmte
enlicht
8.4.2. Vergelijkingeffectvanlicht,
C0„,temperatuurenwater

110
111

119
119
120
121
122
123
124
125
125
127
127
127
128
129
129
129
130
130
131
131
132
132
132
133

-5-

8.5.
Nietuiteenboekje!
8.5.1. Beslissingen
8.5.2. Resultaten
8.6.

Succes!

134
134
135
136

- 6-

1.

INLEIDING
Hetligtindebedoelingdeplantenfysiologie inverschillenderondenaandeordetestellen.
Deeerstekeerwordtdeplantbeschreveninsamenhangmetde
energie diedoordeplantwordtbenut.Debasisvanalletuinbouwproduktieisdeplantengroei.Degroeikanalleentotstandkomen
alsdeplantenlichtenergiekunnenopvangen.
Hettweededeelgaatdannaderinopeenaantallevensprocessendat
binnendeplantplaatsvindt.Hetresultaatvanaldezeprocessenis
weerdedooronsgewenstegroei.Erwordtdanaandachtgegevenaan
defotosynthesedieonderinwerkingvanhetlichtvoordegrondstoffenzorgt.Deademhalingmaaktdeenergieweervrijvoorleven
engroei.Minofmeerlosdaarvanneemtdeplantalsgevolgvan
verdampinggrotehoeveelhedenwateropdieonderanderedienenvoor
transportvanallerleistoffen.Deverdampingvandatwaterkost
ookveelenergieenzorgtvoordekoelingvandeplant.
Hetderdehoofdstukbehandeltdeplantenfysiologievanuitde
groeifactoren.Dankomtdevraagaandeordehoewedegroeikunnen
beïnvloeden=telen.Deeerstevraagis:watdoethetlicht?De
meesteaandachtwordtdangegevenaandefotosynthesemaarhet
lichtheeftbijvoorbeeld ookeendaglengtefunctie.Daarnavolgtbehandelingvanheteffectvandetemperatuurendesamenhangmethet
licht.Hetderdeonderwerpisdeluchtomdeplant,waarbijiets
wordtgezegdoverluchtbewegingenCQ_-voorziening.Alslaatsteonderwerpvolgtdandewaterhuishouding vandeplant.
Vanhetgeheleveldvandeplantenfysiologie zounogwelmeerte
zeggenzijn.Zoiserbijvoorbeeldnietsopgenomenoverhormonen.
Dezebeperkingenzijnaangebrachtomdezepublikatienietteverte
latenuitdijen.Daaromisgekozenvoordieonderdelendiehetmeest
vanbelangzijnvoordeteleromdathijerinvloedopheeft,bijvoorbeeldviadeklimaatregeling.Anderedelenvandeplantkunde
zoalsdeanatomie (leervandeinwendigebouw)komenslechtsaande
ordealshetvoorhetbegripvandefysiolgienietgemistkanworden.
Gebruiksaanwijzing
Inhetbestekvandezebrochurekandeplantengroeislechtsin
beknoptevormwordenbehandeld.Omdeleesbaarheid tevergroten
wordenveeltekeningenopgenomenomteverduidelijkenwatinde
tekstwordtgezegd.
Omdestofnietteingewikkeld temakenzijnveelzakengeschematiseerd.Dewerkelijkheidisaltijdingewikkelder.Hetgaaterechter
omdatbegrepenwordtwatdebelangrijksteeffectenzijnvande
maatregelendiewetreffenbijhettelen.Hetgaatominzichten
nietomexactefeiten.Veelcijfersdiewordengenoemdzijndanook
slechtsvuistregels.Bepaaldegetallenwordengenoemdomeenindruk
tegevenvandeordevangrootte.Inwerkelijkheidzalermeestal
eenruimespreidingronddegenoemdegetallenbestaan.
Deopzetvandezebrochureisuiteraardniet opeenbepaaldgewas
gericht.Alsillustratiewordenwelveelvoorbeeldenvanallerlei
gewassengenoemd.Deuitwerkingisglobaalgehouden,zodatveelbe-
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weringeneenalgemenegeldigheidhebben.Alserietsovereenblad
wordtgezegdmaakthetinprincipenietveeluitaanwelkeplant
hetvastzit.
Alsgewasgerichtecursussenwordengegevenkandezebrochureuitstekenddienstdoenalsleidraad,terwijldestofwordttoegespitst
ophetbehandeldegewas.
Voorhendiezichnaderwillenoriënterenzijnonderstaandeboekjes
zeerinstructief:
Alberda,Th.e.a.,Degroeneaarde,Aula250.
Nultsch,W.,AlgemeneBotanie 1en2,Aula573-574.
Quispel,A.enD.Stegwee,Plantenfysiologie,Bohn,Scheltema&
Holkema.
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2.

ENERGIEENDEPLANT

2.1.

Energieindeplant
Indithoofdstukkomtaandeordehoebelangrijkenergieisbijde
plantengroei.Alleswatleeftheeftenergienodig.Weetenbijvoorbeeldplantaardigmateriaal (groenten,aardappelen)omdaaruitde
energieteputtendiewenodighebbenomarbeid teverrichten.De
energiedieweuitonsvoedselhaleniseerstindeplantenvastgelegd.OnderinvloedvanhetzonlichtwordtC0„metwateromgezet
totplantaardigmateriaalwaarindeenergieisopgeslagen.Alsde
plantniethetvermogenhadomonsvoedseltevormendoordirecte
benuttingvandezonne-energie,danzoudenweomkomenvande
honger.
Nagenoegalleniet-groenelevendewezenszijndusuiteindelijkaangewezenopdefotosynthesevandeplant.
Vandezondieaanallezijdenlichtinstraalt (figuur 1),komt

verlies

mens
dier

Figuur 1.Energiekringloop:slechtseenzeergeringdeelvandeenergiedie
doordeplantwerdvastgelegd,komtuiteindelijkweerter
beschikkingvandeplant.
maarzeerweinigenergieopdeplantterecht.Hetgevormdeplantaardigemateriaalwordtindekringloopopgenomen,ookalshet
niettotvoedseldientmaarzondermeerverteert.Danheefthet
trouwenstotvoedselgediendvoormicro-organismen.Demensvoegt
aandeenergiekringloop grotehoeveelhedenzogenaamdefossiele
energietoe.
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Deenergieinkolen,olieofgasisdaarinechteropdezelfdemanierterechtgekomenalswehierbovenbeschrevenhebbenvoorde
plant.Uitdebrandstofwordtdeenergie,zijhetmeteenlaagrendement,weervrijgemaaktbijvoorbeeld alselektriciteit.
Alleverbrandingenenverteringenmakenenergievrijendaarbij
wordtdeCO«enhetwaterweerteruggevormd.Vanallefossiele
energiekomtslechtseenfractieweerterbeschikkingvandeplant
indevormvanwarmte,lichtofC0„.Derestverspreidtzichinde
ruimteronddeaarde.Hetisdusgeengeslotenkringloopwantde
energie-terugwinning inhetlaatstedeelisverwaarloosbaarklein.
2.2.

Energieendrogestofindeplant

2.2.1. Fotosynthese-ademhaling
Deplantgebruiktzonne-energieombijdefotosynthesedrogestof
temaken (suikers)uitCO-enwater.Dezesuikerszijneigenlijk
ookvoedselvoordeplant.

90S
Weerkaatsing
Warmte
Doorval
Verdamping

O

90?; Jj

U4
Wateropname
I
I

L.

C

I h"^7«
(°PdeP l a n t 1008)
nert

i

r

energie
10%

Fotosynthese

i

Suiker

\ Ademhaling
energie

-*!?

\

Nieuwe
plantedelen
Groei

Onderhoud

en

Figuur2.Hetenergieschema:maximaal 10%vandeenergiewordtdooreen
gewasgebruiktvoordevormingvansuikers (levenengroei).De
restwordtvoorhetgrootstedeelverbruiktbijdeverdamping.
Zewordennamelijkgebruiktbijdeademhaling (figuur2).
Alleswatleeftmoetademhalen,ookdeplant.Deenergiediedoor
deademhalingwordtgeleverd isnodigvoorhetlevenmetalzijn
activiteiten.Ookalsergeengroeiiswordterdoordeplantarbeidverricht.Erkunnendanechterindeplantnogsuikersoverblijvendienietvoorademhalingnodigzijn.Dezesuikerskande
plantgebruikenvoordetoenameindrooggewichtdoornieuwe

Leven
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plantendelenaantemaken.
Uiteraardzijnereenenormaantalomzettingennodigvoordatuit
eenhoeveelheid suikereneennieuwecelisgevormd.Ditvraagt
veelarbeid.Voorhetbouwprocesisdanookveelenergienodig.
Dezeenergiemoeteveneenswordengeleverddoordeademhaling.Als
degroeisnelverlooptmoeterdusooksnelwordengeademd.
2.2.2. Groei
Doordegroeiwordtdusenergieinplantendelenopgeslagen.Wekunnendeenergiezodoendebewarentotweheterweeruithalenalswe
plantaardigvoedselgebruiken.Hetkanookzeerlangwordenbewaard
(fossielebrandstoffen)totwehetverbrandenomdeenergie (warmte,elektriciteit)weertegebruiken.
Bijdeproduktievanplantenstrevenwenaaroptimalegroei.We
trachtendoorhetaanpassenvanbepaaldegroeifactoren (bijvoorbeeldwarmte)zoveelmogelijknuttigedrogestofteproduceren.De
nuttigheidisechtereconomischbepaald.Weiniggroeiindewinter
kanvoordeligerzijndanwachtenopeenveelbeteregroeiinhet
voorjaar.
2.2.3. Waarblijfthetwater?
Deplantheeftvoorverschillendeprocessenwaternodig.Indeeersteplaatswordtwaterverwerktbijdefotosynthese:uitwateren
C0 2wordensuikersgevormd.Datkostongeveer 1%vanhetwaterdat
doordeplantwordtopgenomen (figuur 2).Hetwaterischemischin
deplantgebonden,hetiserooknietmeeruittedrogen.
Hetbehoorttotdedrogestof.Dezekanwordenverbrand,waarbij
waterenC0„weervrijkomen.
Verderheefteenkruidachtigeplanteenzeerhoogwatergehalte:gemiddeldbestaateenjongeplantvoorcirca90%uitwater.Ditwater
behoortweltotdeplant,wantalsjeheteruitdroogt,isdeplant
dood.Hetisechternietaandedrogestofgebondenwantbijdrogingblijftjuistdedrogestofover.Voorzijnvochtgehaltegebruiktdeplantcirca10%vanhetopgenomenwater.
Waarblijftdeoverigebijna90%vanhetopgenomenwater?Ditgaat
doordeplantheen.Hetverlaatdeplantdoorverdamping,zoalshet
wasopgenomendoordewortels.Indeverdampinggaatduscirca90%
vanhetopgenomenwaterzitten.
2.2.4. Waarblijftdeenergie?
Vanallezonne-energiekomtmaareenschijntjeopdeaardeterecht
(figuur 1); deaardeismaareenballetjeinvergelijkingtotde
zon.Vandezonne-energiediedeaardeopvangt,komtdannoglang
nietallesopgroeneplanten.Alsdeomstandighedenzeergunstig
zijnkanvanhetlichtdatdannogopeengewasterechtkomt,maximaal 10%wordenvastgelegddoormiddelvanhetfotosynthese-proces.
Hetbovenstaandewilzeggendat90%ofmeervandeenergiediede
planttreft,opéénofanderemanierweerwordtafgevoerd.Hetkan
immersnietinhetbladwordenopgehooptwantdanzouhetblad
steedswarmerwordenenverbranden.Hetbladkanechterweliets
warmerwordendandeluchteromheen.Hetbladgaatdanenergie
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overdragenaandelucht (figuur 2). Vandeenergiedieophetblad
valtwordtverdereendeelteruggekaatst.Ookvalterlichtdoorde
bladerenheen,omdatzetedunzijnomallestraling teabsorberen.
Warmte-overdracht,weerkaatsingendoorvalnemensamencirca30%
vandeingestraaldeenergievoorhunrekening.Daarbijkomtdannog
maximaal10%voordefotosynthese.Dezeoptelsomleertdaterdan
nog60a70%vandeenergiemoetwordenafgevoerd.Ditgebeurt
doordatuitdeplantwaterverdampt.Ditverdampenkostzeerveel
energie.Datkuntuzelfnagaanalsu1literwateropdegasvlam
zetenviadefluitketellaatverdampen.Uhoortdanwelhoelang
hetgasmoetblijvenbranden!
Wehebbende90%energiedienietindefotosynthesegingzitten,
linksvandelijngezet.Daarmeewordtaangegevendatdieenergie
nietbijdraagtaandedroge-stofproduktie.Deverdampingals
zodanigdraagtdusooknietbijaandetoenamevanhetplantgewicht.Deplantkanhoogstenszwaarderwordenvanwaterdatwel
wordtopgenomenmaardatnietverdamptwordt.Groeiisdusin
directezinonafhankelijkvandeverdamping.Indirectzijnerwel
invloedenmaardaarkomenwenogopterug.
2.3.

Drogestofenwaterindeplant
Wezagenaldateenjongekruidachtigeplantongeveer90%waterbevat.Jezouookkunnenzeggendatdeplantdedrogestofheeftverdundmetwater.Nuzijnverschillendegradenvanverdunningmogelijk.Wehebbeninfiguur3eenaantalvoorbeeldengeschetst.Zaad
bevatslechts5%water.Hetisdaninrust.Wordthetnatterdan
gaathetkiemenenzichdoorwateropnameverdunnen.Vruchtendie
zeersuikerrijk zijn,kunnentochal80%vochtbevatten.Bij
bladerengaatdeverdunningnogverdernamelijkweltot95%.
Zaad

Q]

Vrucht

H

Blad1

B

Blad2

H

5%water
I 80?ówater
| 903water
"~i 95%water

Blad2a •»'••

i
dikte2/3

oppervlakte 1.5

Figuur3.Drogestofenwater:dedrogestofwordtverdundmetwater.Hoe
groterdeverdunning,hoegroterdeoppervlakte,hoebeterde
lichtvangst,hoesnellerdegroei!
Uitdefiguurkuntuafleidenhoebelangrijkdeverdunningisvoor
deplant.Wezijnuitgegaanvangelijkehoeveelhedendrogestofomdatdatbepaaldwordtdoordefotosynthese,stelinbeidegevallen
1g.Verduntdeeneplantnutot90%,danisdeverhoudingdroge
stof:water•1:9.Isbijeenandereplantdeverdunningechter
95%,danisdieverhouding 1:19.Bijgelijkehoeveelheiddroge
stofwordtinhetlaatstegevalruimtweemaalzoveelwateropgeno-
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men.Datbetekentbijbladeren,omdatzedunzijn,eenveelgroter
oppervlak (blad 2). Omdatindepraktijkdewaterigebladerendie
bijminderlichtgroeien,ooknogdunnerzijn,wordtdeoppervlakte
driemaalzogroot (blad 2a).Datbetekentweerdriemaalzoveel
lichtvangstendusveelmeergroeidanbijblad 1mogelijkis.
Deconclusiekanduszijn:hoelagerhetdroge-stofgehalte,hoe
snellerdegroei.Andersomgezegdechter:hoehogerhetdroge-stofgehaltehoemeerdegroeiisgeremd.
2.4.

Drogestofenwaterindecel
Aandehandvaneenschematischeweergavevaneenplantencelwillen
wenuwatmeerzeggenoverhetvoorkomenvandrogestofenwaterin
deplant (figuur4).

celwand
"levenloze
drogestof
(filtreerpapier)
porie
protoplast
levendecelinhoud (gelei)
vacuole
waterigeoplossing
suikers,zouten
etc.

protoplast
celkern
vacuole
membranen

Figuur4.Schematischeopbouwvandecel:deprotoplastvormthetlevende,
reagerendeenregelendedeelvandecel.Alleonderdelenbinnende
celzijndoormembranenvanelkaargescheiden.
Decelontleentzijnstevigheidaandewandconstructie.
Deplantisopgebouwduitonvoorstelbaargroteaantallenlevende
cellen.Zehebbenverschillende functies,maarhetgrondplanisgelijk.
2.4.1. Celopbouw
Celwand
Decelistebeschouwenalseenrechthoekigedoos,dienaarverhoudingvanzijnafmetingeneenbehoorlijk stevigeconstructieheeft.
Daardoorblijvenveelplantendelen (stengels)overeind staan.De
wandvandedoosnoemenwecelwand.Dezeisniethermetischgeslotenmaarheeftoveralporiën.Viadezeporiënstaanallelevende
cellenineenorgaanmetelkaarinverbinding.
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Protoplast
Binnendecelwandvindenwedeprotoplast.Daarinishetlevenvan
decelgesitueerd.Deprotoplastheefteengelei-achtigestructuur,
denkaanheteiwitvaneenversei.Viadeporiënkunnendeprotoplastenallerleistoffenaanelkaardoorgeven.Erbestaatverband
tussendecellen,hetzijngeenlosgestapeldedoosjes.Indeprotoplastbevindtzichookdecelkern,daarinisalleinformatieopgeslagendienodigisomallelevensprocessenopdejuistemanier
telatenverlopen.Ditzoumende "soft-ware"vandeplantkunnen
noemen.Dekernbestaatevenalsdeprotoplastuiteiwitachtige
stoffen,maarisveelcompacteropgebouwd.Verderkomenindeprotoplastnogvelekleinelichaampjesvoor,zogenaamdeorganellen.We
noemenermaartwee:bladgroenkorrelsenmitochondriën.Indebladgroenkorrelsvindtdefotosyntheseplaats.Demitochondriënzorgen
voordeademhaling.Deprotoplast isconstantinbeweging,zodatop
diemanierallerleistoffendoordecellenwordenvervoerd.De
energiedievoordebewegingnodigiswordtgeleverddoorde
ademhaling.
Membranen
Deprotoplastzelfenallelichaampjes indecelzijnomgevendoor
membranen.Ditzijnheeldunnelevendewandjeswaarmeedeplantmin
ofmeerkanregelen,waterwelenwaternietdoorheenmaggaan.
Ditregelenkostenergie.Datgeldttrouwensvooralleprocessen
diezichindecelafspelen.Deregelingviademembranenisnodig
omdatandersallerleichemischeprocesseninhethonderd zoudenlopen.Alsdezemembranen,bijvoorbeeld doorlichtgebrek,slechtvan
kwaliteitzijn,wordenzeenigszins"lek".Waterenanderestoffen
komendansomswaarzeniethorenendecellendrogenookte
gemakkelijkuit.Deplantgaatdanfysiogeneafwijkingenvertonen.
Vacuole
Tenslottebevindtzichmiddenindeceldevacuole.Bijjongecellenisdezeklein.Bijvolgroeidecellenwordt juistdemeeste
ruimteingenomendoordevacuole.Tussendevacuoleendeprotoplastbevindtzichweereenmembraan.Dezezorgtervoordatdeinhoudvandevacuolenietzomaardoordecelheenstroomt.Dezeinhoud iseenwaterigeoplossingvanallerleistoffen:zouten,zuren,
suikers,hormomen,vitaminen,enzovoort.
2.4.2. Drogestofindecel
Hetmateriaalwaaruitdecelisopgebouwd isintweehoofdgroepen
teverdelennamelijkdeanorganischeenorganischestoffen.
Anorganischestoffen
Minderdan10%vandecelbestaatuitanorganischestoffen.We
sprekendanvooraloverdemineralendieindevacuolezijnopgelost.Viadebemestingwordendezestoffenindeplantopgenomen
zoals,kali-,kalk-enmagnesiumzouten.
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Erkomenaltijdopgelostenzoutenvoorinhetwaterdatzichinde
plantbevindt.Deplantneemtooksteedsnieuwezoutenop,maarde
concentratiebehoeftdaardoorniethogerteworden.Hetovergrote
deelvandemineraleelementenwordtnamelijkgebruiktbijdeopbouwvandemeeringewikkeldeorganischeverbindingen.Stikstof (N)
enzwavel(S)zijnbijvoorbeeldnodigvoordeeiwitten.Magnesium
(Mg)enijzer (Fe)komenonderanderevoorinbladgroen.
Indecelmembranenspelenkalk (Ca)enkali (K)eenrolbijde
doorlatendheid vandemembranen.Voordestoffendiebetrokkenzijn
bijdeenergiebinding (fotosynthese)enhetweervrijmakenervan
(ademhaling)isvooralfosfor (P)nodig.
Organischestoffen
Hetgrootstedeelvandecelbestaatuitorganische stoffen.Deze
stoffenzijnopgebouwdviadesuikersdiebijdefotosynthesezijn
gevormd.Dezesuikersvormendegrondstofvoorenergie-opwekkingen
nieuwbouw.Suikerszijnoplosbaardusoveralheenvervoerbaar.Dat
isnodigwantalleengroenecellenmakenzelfsuiker.Deplantkan
desuikertijdelijkonoplosbaarmakenenzoopslaan.Ditgebeurt
doorafzonderlijkesuikermoleculensamentevoegentotgroterezetmeelmoleculen.Desuikerwordtverder,onderopnamevanveelenergie,omgevormd totplantenorganen.
Dedrogestofvanhetlevendedeelvandecelbestaatvooraluit
eiwitten.Uitdezefamilievanstoffenbestaandeprotoplast,de
kernenalleorganellen.Hetzijnallemaalingewikkelder
verbindingendansuikerofzetmeel.
Celwandentenslotte,bestaanuitcellulose.Decelwandkanniet
meedoenaanderegelingvandelevensprocessen,omdatcelluloseeen
stofisdienietgemakkelijkmeerergensmeereageert.Cellulose
heetinhetdagelijkslevencelstof,hetistevergelijkenmetfiltreerpapier.
2.4.3. Waterindecel
Kruidachtigeplantenbestaanvoor90%uitwater,dusbestaanook
cellenvoor90%uitwater.Datwaterkomtvoorindedriebelangrijkstecelonderdelen:wand,protoplastenvacuole (figuur4).
Celwand
Decelwandbestaatuitfiltreerpapier.Hetwatermetdedaarinopgelostestoffenkanzichvrijindewandverplaatsen.Alshetgoed
iszitdeplantvolwaterenzuigtdewandzichvol.Bij
watergebrekkanhijechterookgemakkelijkweeruitdrogen.Datzou
ookbeslistgebeurenalsdeplantnietovereendichteopperhuid
zoubeschikken.Viadecelwandwordenverschilleninwatergehalte
tussendeverschillendecellensnelgenivelleerd,vergelijk
filtreerpapier.
Protoplast
Deprotoplastheefteengelei-achtigestructuur.Ditwilzeggendat
hetwatergehaltezeerhoogis,noghogerdandatvandecelwand.
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Alsdeprotoplastergveelwaterverliestschrompelthijineenen
wordendeverbindingenmetdebuurcellenverbroken.Wesprekendan
vanPlasmolyse.
Vacuole
Indevacuoleishetwatergehaltehethoogst.Hetiseenoplossing
vanallerleistoffeninwater.Alsdeceluitdroogt,verliestook
devacuolewater.Deconcentratie looptdanopendatheefttotgevolgdathetwateraanzuigend vermogenvandeceltoeneemt.
Hetwatergehalteindecelkandusvrijplotselingafnemenalsde
plantonderinvloedvandeomstandighedenwaterverliest.Dewaterbuffervandeceltussenhelemaalvolenjuistnoggeenverdrogingsschadeiscirca20%.Binnendeplantisereengrootverschil
tussendecellen.Hoegroterdeplanthoemeer"dode"drogestof
erinvoorkomt,doordatallerleisteunweefselsnodigzijn.Deplant
verhout,denkaaneenboomstam.Hetwatergehalteneemtdaardooraf.
2.5.

Celdeling+celstrekking-groei
Alservooronsmensengoedwordtgezorgd,groeienwegezondop,
maardegroeistoptalswevolwassenzijn.Alonzeorganenwarenal
aanwezigtoenwegeborenwerden,zegroeienalleenuit.Bijeen
plantisdatheelanders.Directnadekieminghebbenwealwelmet
eencompleteplanttemaken,maarnaarmatedeplantouderwordt,
komenersteedsorganenbij.Eenjongkiemplantjeisnietmeerdan
bijvoorbeeldeenwortel,tweezaadlobbeneneengroeipuntmetblad
inaanleg.Erzijndantweegroeiplaatsen:dewortelendescheut.
Beidekunnenvertakkenzodatervelenieuwegroeipuntenkunnen
ontstaan.Somsnemenwediewegzodatdeplantmeteenbovengronds
groeipuntdoorhetlevenmoet.
Dedrogestofdiebijdefotosyntheseisgevormd,wordtinde
groeipuntenomgevormd totnieuweplantendelen.Erwordtookveel
drogestofgebruiktomdeenergieuitvrijtemakendievoordeopbouwnodigis.Wewillennuwatmeeraandachtgevenaanhetproces
vansuikerverwerking (groei)endeomstandighedendieeropinwerken.

2.5.1. Celdelingencelstrekking
Eerderiseenbeschrijvingvandecelgegeven.Deplantbestaatgeheeluitcellenendegroeivandeplantkomttotstanddoorvermeerderingvanhetaantalcellenindegroeipunten.Enkelefasen
zijnteonderscheiden.
Celdeling
Hetaantalcellenindeplantneemt toealsdeplantgroeit.Dit
komttotstanddoordat bepaaldecellenzichintweeè'nsplitsen.
Eerstwordenindecelalleonderdelenverdubbeld.Dezeonderdelen
rangschikkenzichintweehelften.Ergroeiteenwandtussenener
zijntweecellenontstaanmetdezelfdeeigenschappenalsdemoedercel(figuur 5). Zezijnechternogergkleinenopdezemanierzou
deplantnietveelinvolumetoenemen.
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Figuur5.Groei:celdelingen-strekking.Weergavevanhetverloopvan
celdelingen-strekkingmetdefactorendieditbeïnvloeden.De
gestrektecelkanvijfmaalzogrootwordenalsdemoedercel.
Celgroei
Debeidenieuwecellenzijncompleet,maarmoetennoguitgroeien
totdeoorspronkelijkemaat.Hiervoor zijnuiteraard veelbouwstoffennodig,meernogdanvoordeinleidingvanhetdelingsproces.
Alsdecelvoltooid isheeftdeplantdusdeoorspronkelijkehoeveelheiddrogestofverdubbeld.Voorhetheleprocesisveelenergienodig,erisdusookveelsuikergebruiktvoordeademhaling.
Bijdierlijkecellenisdegroeidanteneinde,maarbijdeplant
volgtnogdevergrotingsfase.Deinformatievoordeopdrachtendie
samenhangenmetdedelingisvastgelegd indecelkern.Desturing
vanaldezeprocessenmoetenweechterbuitenbeschouwinglaten.
Celstrekking
Detweedegroeifasenoemenwecelstrekking.Vandetweenieuwe
cellengaatereenzichopnieuwdelen (figuur 5). Deanderebegint
grotertewordenenkanzelfsvijfmaalzogrootwordenalsde
moedercel.Meestalwordtdevormlangwerpig.Destrekkingkomttot
standonderinvloedvaninwendigedrukindecel,dezogenaamde
celspanning.Indezefasegaatdecelzichook"verdunnen",datwil
zeggendathetwatergehaltetoeneemt.
Tochiserooknogwelbouwstofnodigwantdewandvandestrekkendecelkrijgteenoppervlaktedieveelgroterwordtdandievande
moedercel.
Groeipunt
Hetdelingsprocesvindtplaatsinhetgroeipunt,destrekkinger
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vlakachter.Groeipuntenvindenweinwortels,scheutenenbijde
bloemaanleg.Bijdewortelsenscheutenvindtmeestaleenduidelijkestrekkingplaats.Bijbloemaanleghoudtdestengelstrekkingsoms
openkomendebloemdelenpalopelkaartezitten,bijvoorbeeldde
samengesteldebloemvaneenchrysant.Inweefselsdiealuitgestrektecellenbestaan,kunnensomstochweer jongekleinecellen
ontstaan,diedanweergaandelen.Zokaneenplantuiteenklein
deelvolgroeidweefselgemakkelijkweernieuweorganenregenereren.
Voorbeeld:weefselcultuur,waarbijuiteenuiterstkleineweefselstukjesweereencompleteplantgroeit.
Ookdoorverwondingkandeceldelingopnieuwwordeningezet.Een
voorbeeldisdevormingvanscheutenopbladstekbijBegonia'sen
wortelvormingbijstekendergelijke.Langnietaltijdis
regeneratievanplantenuitplantendelenzogemakkelijk.
Verschillendegroeipuntenaaneenzelfdeplantkunnensomsvervan
elkaarverwijderd zijn.Bijeentomatenplantbijvoorbeeldmeerdan
2meter.Deomstandighedenbijhetwortelgroeipunt enindetopvan
destengelzullendanverschillend zijn.Daardoorkanookdegroei
vanafzonderlijkegroeipuntenaandezelfdeplantineenongelijk
tempoverlopen.
2.5.2. Invloedvandegroeiomstandigheden
Hetprocesvandelingenstrekkingkandoordeuitwendigeomstandighedenvrijsterkwordenbeïnvloed.Bijhettelenvanplanten
wordtopdegroeiomstandigheden ingegrepenenzodoendewordende
delingendecelgroeibeïnvloed.Indepraktijkvanhettelenwordt
vooralgewerktmet temperatuur,licht,C0_ enwater.
Invloedvandetemperatuur
Detemperatuur isvooralvaninvloedopdesnelheidvandeprocessen(figuur 5). Eenhogetemperatuurstimuleert namelijkdeademhaling.Doordeademhalingwordtdechemischeenergiegeleverdvoor
deomzettingvansuikertotmeeringewikkeldeorganischestoffen
dienodigzijnvoordeopbouwvannieuwecelonderdelen.Ditiseen
zeeringewikkeldenuitgebreidchemischproces,waarvoorveelchemischeenergieenduseensnelleademhalingnodigis.Bijhogetemperatuurkunnendaardoor snellernieuwecellenwordenafgesplitst.
Ditbetekentdatbijvoorbeeld snellernieuwebladerenworden
gevormd.Onderstaandeproefresultatentonenaandatdetemperatuur
versnellendwerkt.Bijkomkommerswerdnagegaanhoesnelbladwerd
gevormdalshetgroeipunt (luchttemperatuur)bijverschillendetemperaturengroeide:
Gemiddeldedagtemperatuur (°C): 16.4,18.6,21.1.
Aantalbladerengevormdperdag:0.45,0.56,0.63.
Dooreentemperatuurstijging van1 Cnamdesnelheid toemetcirca
8%.
Invloedvanhetlicht
Deinvloedvanhetlichtisvanoverwegend belangvoordegroei.
Het lichtveroorzaaktdeproduktievanprimairebouwstoffen.Dit
zijndesuikersdieveelchemischeenergiebevatten.Alindeeer-

- 18-

stefasevraagtdedelingvancellengrondstoffenvoordeverdubbelingvandecelonderdelen (figuur 5). Devraagnaarbouwstoffen
bestaatooknogindeeerstefasevandecelgroei,maarwordt
minderindestrekkingsfase.
Datdeeerstestadiavandecelvermeerderingveelgrondstoffenvragen,isduidelijktemakenaandehandvandehoeveelheid suikers
diewordtaangetrokkendoortomatenvruchtenvanverschillendeleeftijd.Menbepaaldedesuikeraanvoernaarelkevruchtgedurende
48uur:

Omvangvandevrucht
20%volgroeid
30%volgroeid
50%volgroeid
90%volgroeid

Suikeraanvoer
5.9mg
5.3mg
3.4mg
3.1mg

Devruchtdie30%vanzijnuiteindelijkevolumehad,begonaande
strekkingsfaseenwas1.5maalzozwaaralsdekleinste,maarvroeg
almindersuiker.Degrootstevruchtwas4.5maalzogrootenvroeg
slechtsruimdehelftvandesuiker.Pergramvruchtgewichtvroeg
dekleinstevrucht ruimachtmaalzoveelsuiker.
Invloedvankoolzuurgas
Lichtenkoolzuurgaswerkenindezelfderichtingenzekunnenelkaarswerkingversterken.Zezijnallebeinodigvoordesuikerproduktieinhetfotosyntheseproces.
AlsgeenC0„wordt toegediendalsteeltmaatregelisermeestaltoch
weleenredelijkegroei,omdatbuitenluchtvannatureruim0.03%
koolzuurgasbevat.DoortoedieningvanC0 2hogerdandebuitenluchtwaardezaldegroeiwordenverbeterd.Somswordenopbrengstverhogingengevondenvan25%ofzelfsnogmeer,tenopzichtevan
onbehandeld.Devraagkanechterwordengesteldofinonbehandelde
kassendenatuurlijkeC02~concentratiewelwordtgehaald.Webouwen
namelijksteedsdichterekassenzodatdeuitwisselingmetde
buitenluchtmoeilijkerwordt.AlsdeC02-concentratietottweederde
wegzakt (tot0.02%)dooropnameindeplantenenteweinigaanvoer,
dankostdatzeerveelproduktie.
Deproduktieverlaging bij0.02%CO«tenopzichtevan0.03%isongeveergelijkaandeopbrengstverhoging dooreendrievoudigeconcentratieverhoging (0.03tot0.09%).
Invloedvanhetwater
Uitfiguur5blijktdatdewaterhuishouding vandeplantvooralvan
invloed isopdecelstrekking.Dekleinecelwordtnamelijk
opgepomptdoordedrukvanopgenomenwater.Dewandenvandejonge
celzijnrekbaar.Alseencelvrijelijkwaterkanopnemen,danrekt
dewanduitenwordtdecelgroter.Onderwijlwordtdewandmee
uitgebouwdennaenkelewekenhebbendecellenhunuiteindelijke
omvangbereikt.Alsdeplantendoorlopend droogwordengehoudenof
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alshetwater tezoutis,danblijftdewaterdruk indecelbeperkt
enwordendecellennietgrootgenoeg.
Vanafdeeerstedagnaopkomstvanhetzaad,treedtalcelstrekking
op.Hetgaatgepaardmet"verdunning"vandeorganische stof:de
waterinhoudvandeplantneemtsnellertoedandeaanmaakvandroge
stof.Ditblijktuitdevolgendeproefresultaten:
Tomatenplantenwerdendirectnadeopkomstop5novembergewogenen
24uurlaternogeens:

Versgewicht
Opkomst
24uurlater
Verschil%

4.9mg
14.2mg
+ 190

Drooggewicht

1.12mg
1.28mg
+14

%drogestof

22.9
9.0
-61

In24uurwashetplantjedriemaalzozwaargeworden.Datkomt
doordatdezaadlobbenzeersnelgroterwordendoorstrekkingvande
cellen.Daardoorvangendeplantjesookdriemaalzoveellichtop
voordesuikerproduktie.
Hetdrooggewichtnamtoemetslechts 14%alsgevolgvandesuikerproduktiedoordefotosynthese.Natuurlijkdaaldehetdroge-stofgehaAltezeersterk,watduidelijkdeverdunningaantoont.Ditalles
demonstreertookdatdeplantenvanafdeeerstedagopdegroeiomstandighedenreageren.
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3.

LEVENSPROCESSEN INDE PLANT
Inhet vorige hoofdstuk is de groei van de plant behandeld vanuit
het gezichtspunt van de (chemische)energie endevastlegging daarvan indedroge stof.Daarnawerd beschreven hoe de droge stof
wordt verdund metwater.Tot slot kwam aan de orde hoe de plant
groeit door celdeling enhoe de groeiomstandigheden daarop inwerken. Hiermee iseigenlijk de gehele plantenteelt uit de doeken gedaan,alwas het zeer globaal.
We gaannuopnieuw de gehele plantengroei bekijkenmaar nu vanuit
de levensprocessen inde plant.Het isde tweede ronde vande drie
waaruit dit verhaal bestaat.Achtereenvolgens wordt gehandeld over:
fotosynthese en ademhaling, groei en ontwikkeling,verdamping en
wateropname,planttemperatuur,worteldruk, zoutopname enwortelactiviteit.

3.1.

Fotosynthese en ademhaling
Fotosynthese en ademhaling worden bijeen genomen omdat zebeide bij
de energiehuishouding zijn betrokken en daarbijminof meer eikaars
spiegelbeeld zijn.De fotosynthese legt de lichtenergie vast als
chemische energie inde suikers endoor de ademhaling kan deze
energie later overal inde plantworden vrijgemaakt engebruikt.
Daarommoet ookworden gesproken over opslag envervoer.Het
overschot aan suikerskanworden bestemd voor degroei.

3.1.1. Fotosynthese
Eenkorte definitie van fotosynthese kan zijn:vastlegging van
lichtenergie indroge stof.Het is echter een zeer ingewikkeld chemisch proces waarvanwe alleen de basisvergelijking geven in
figuur 6waarin de belangrijkste punten inzake de fotosynthese zijn
aangegeven.
Alleen overdag

T
6 C0 2

+ 6H 2 0

Î
Uit de lucht
(doseren)

Licht-enerqie v
bladgroen

ï

Groen blad

UJ.L. U C 1 U L I IL.

+ 6Q

'

6 iz6

i

Suiker
|

sj^
5 m 2 per m 2

\J/
Droge stof
(verbrandingswaarde)

Figuur 6.Enkele punten die bijfotosynthese van belang zijn.Weinig fotosynthese indikke of gele plantendelen. Geen fotosynthese inde
wortels ofniet-groene plantendelen (bloemen).
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Koolzuurgasisdebelangrijkstevoedingsstofvoordeplant.De
CO^-moleculenwordenindebladgroenkorrels indecelsamenmet
watervastgelegd totsuiker.Indeluchtismaar0.03%COaanwezig.Erzijndanookinhetbladoppervlakontelbareporiën
aanwezigomdeC0„bijallecellentekrijgen;wenoemenzehuidmondjes.Voormaximalegroeiisdenatuurlijkeconcentratievan
0.03%nietvoldoende.Alsheteconomischverantwoord iskankoolzuurgaswordentoegediend.
Indeformulestaatookwater,maarondernormalegroeiomstandighedeniserindecellenaltijdwatergenoegvoormaximalefotosynthese.
Delichtenergiewordtdoordeplantinhetbladgroenopgevangenen
gebruiktvoordevormingvansuikers.Hoemeerenergieerwordtopgevangen,hoemeersuiker,zijhetdathetrendementvanhetlicht
afneemtnaarmatedeintensiteithogerwordt, 'sNachtsvindter
uiteraardgeenfotosyntheseplaatsenerisdanookgeenC0 ?nodig.
Hetbladgroenkomtvoorinallegroenedelen(blad,vruchten).Als
erteweinigbladgroenaanwezigis,beperktdatdevormingvandrogestof»doordathetlichtnietwordtonderschept.Wanneereengewas5m bladheeftper1m grondoppervlakdankanhetlichtoptimaalwordenopgevangen.Hetbladmoetdanwelgroenzijn.Gebreksverschijnselendiegeelbladveroorzaken,remmendefotosynthese
doordatgeenbladgroenbeschikbaaris.Geelbontebladplantenfotosynthetiserenalleeninhetgroenedeel.Dikkeplantendelendragen
ooknaarverhoudingweinigbijtotdefotosynthese;denkaan
stengels.Eenkomkommervruchtvan500gheeftevenveelbladgroen
alseenbladvan50g.Inrodeplanten (rodekool,croton)
overheersteenrodekleurstofmaarerzitwelvoldoendebladgroen
in.Wortelsfotosynthetiserenniet,maarzijkunnenwelbladgroen
vormenalszijinhetlichtkomen.
Indesuikersisdelichtenergieopgeslagen,omtewordengebruikt
voordeademhaling,dankomtdeenergieweervrij.Derestvande
suikerswordtverwerkttotorganischedrogestof.Datdaarinnog
steedsenergieaanwezigis(houtenstrobijvoorbeeld)blijktals
wehetinbrandsteken,deenergiekomtdanweervrij.
3.1.2. Ademhaling
Bijdeademhalingverlooptdereactieuitfiguur6integengestelde
richting.Onderopnamevanzuurstofwordtsuikergeoxydeerd totCO.
enH„0waarbijdeenergieweervrijkomt.Dezeenergieisnodigvoor
allelevensverrichtingen indeplant.Deplantleeftdegeheledag
eninalzijndelen.Dusdeademhalingvindtookplaatsinalle
cellenendeheledaglang.Datisdusduidelijkverschillend ten
opzichtevandefotosynthese.Defotosynthesemoetpertijdseenheid
snellerverlopendandeademhalingwantdeplantproduceertalleen
suikersalshetlichtis.Maarookpergrambladmoetde
fotosyntheseveelhogerzijndandeademhalinginditblad,want
hetbladmoetzorgenvoordesuikersvoordegeheleplant.Dus:
-fotosynthese:alleenoverdag,alleeninhetblad
-ademhaling :dagennacht,inalleweefsels.
Voordeademhalingiszuurstofnodig.Dithoudtindatinelkecel
zuurstof terbeschikkingmoetstaan.Inonslichaamwordtinde
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longendezuurstofophetbloedovergedragen.Hetbloedvervoert
dandezuurstofnaarallecellen.Deplantheeftgeenbloedsomloop
endusmoetdezuurstofuitdeluchtinalleweefselskunnendoordringen.Plantenweefselszijndanook.nietzoergcompactopgebouwd
zodaterruimteblijftvoorzuurstofuitwisseling.Zuurstofgebrek
zaldanookzeldenoptreden,mededoordatdeluchtzoveelzuurstof
(20%)bevat.Indegrondkanzuurstoftekortontstaanalsdoorverslempingvandebovenlaagdeluchtaanvoerstagneert.Hetzuurstofgehaltegaatdandalen,deademhalingwordtgeremdendewortels
kunnennietnormaalfunctioneren.
3.1.3. Fotosynthese-ademhaling=groei
Ondernormaleomstandighedenzalmenerbijdeteeltvanplanten
voorzorgen,datdoorgaandegroeimogelijkis.Datwilzeggendat
deplantmeersuikerproduceertdanvoordeademhalingnodigis.Er
zalalleenoverdageenoverschotzijn.Ditwilechternietzeggen
datditdirectmoetwordenverwerkt.Deplantmoetdesuikersnog
vervoerennaardegroeipuntenenervindtooktijdelijkeopslag
plaats.Welishetmeestalzodatdeplantoverdagdrogestofmaakt
(suikers)en 'snachtsveelwaterinbouwt,zoalsuitbijgaande
proefgegevensvanjongetomatenblijkt:
%gewichtstoenamein24uur
Vers
Droog

Dag
Nacht

8
29

32
3

Daternogenigedroge-stofproduktie isindenachtwerdveroorzaaktdoordatnietpreciesbijhetdonkerwordenwerdgemeten.
Hoemeerlichteris (zomer)hoegroterhetoverschotaansuikers.
Inhetgunstigstegevalkan85%vandesuikersaangroeiworden
besteed.Bijminderlichtishetoverschotkleiner,welneemtook
deademhalingaf.Opeenzeerdonkerewinterdagmetmistkanhet
zelfszozijndatdeplantmeerverademtdandoordefotosynthese
wordtgeleverd.
Deoverschottenzijnuitgedruktopbasisvandetotalefotosynthese
-ademhalingvoordegeheledag.Gedurendedenachtisergeenproduktiemaarwelverbruikvansuikervoordeademhalingendusafnamevandehoeveelheiddrogestof.Als 'smorgenshetlichtkomt,is
heteerstedeelvandefotosynthesenodigomdeademhalingtecompenseren.Pasbijtoenemend lichtwordthetcompensatiepuntnaar
verderegroeioverschredenenwordtdeproduktiehogerdanhetverbruik.Gedurendededagisdeademhalingookbeduidendhogerdan
wanneerhetdonkeris.
Infiguur7wordtschematischweergegevenhoedeverhoudingenop
dagbasiskunnenliggen.Uitdezeopstelling isteziendatde
groeimogelijkhedenindezomerveelgroterzijndanindewinter.
Ditkomtdoordecombinatievanhogerelichtintensiteitenenlangeredagen.
Samenheeftdittotresultaatdater 'szomersongeveertienmaal
zoveellichtisals 'swinters.Doordathetlichtrendementafneemt
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mettoenemendeintensiteit,isdegroeitoenameechterveelkleiner.

zomer

winter

winter
+mist

Fotosynthese
Ademhaling
Groei

R

negatief
Figuur7.Fotosynthese-ademhaling-groei, 'sZomersdriemaalzoveel
groeials 'swinters.Alshetergdonkeris,kandeuitkomst
negatiefzijn.
Datkomtookdoordatdeplantenindewinterextragoedgroeien
doordatzemeerbladoppervlakmakenuitdezelfdehoeveelheiddroge
stof (dunnerblad). Uiteindelijkverlooptdegroeiindezomermaar
driemaalzosnelalsindewinter.
3.1.4. Transportenopslag
Fotosynthesevindtalleeninhetgroenebladplaats,maaralledelenhebbensuikernodigvoordeademhaling.Transportvansuikers
isdaaromnoodzaak.Totindeuiterstepuntenvandeplantmoet
suikerwordenvervoerd.
Vanceltotcelkunnensuikerswordendoorgegevenviadeporiënin
decelwand (figuur4)waardooralleprotoplastenmetelkaarin
verbindingstaan.Voordegrotereafstandenuithetblad totnaar
deworteliseenvatenstelselaanwezig (zeefvaten).Hetzijninde
lengterichtingopelkaarvolgendecellenwaarvandedwarse
tussenschottenzijndoorboordomhetvervoertevergemakkelijken.
Ditvatenstelseliszeeruitgebreidenlooptdoordeheleplant
heen.
Fotosynthesevindtalleenoverdagplaatsmaarvoordeademhalingis
24uurlangsuikernodig.Opslagvansuikerisdaaromnodig.Het
kanopkortetermijngebeurendoordesuikertijdelijkonoplosbaar
temakenalszetmeel.Ditkandoordewerkingvanenzymeninde
plantweersnelterbeschikkingkomen.
Somsslaatdeplantreservesopvoorveellangereperioden,bijvoorbeeldinzaad,knollen,bollenenzovoort.Hetkruidachtige
plantendeelkandanhelemaalafsterven.Bijhetforcerenvan
bijvoorbeeld bollenwordtdoormiddelvaneenhogetemperatuurde
plantgeprikkeld totuitlopen.Onderzeerweiniglichtkandanvrij
veelversplantmateriaalwordengevormd,doordatdereserveuitde
bolwordtaangesproken.Houtachtigegewassenkunnenvrijgrote
reservesopslaaninhethout(trekheesters).
3.2.

Groeienontwikkeling
Bijdebesprekingvanfotosyntheseenademhalingkwamaltersprake
datergroeizalzijnalsdehoeveelheidgeproduceerdesuikersgro-
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terisdanvoordeademhalingnodigis.Wegaannuverderinophet
procesvandegroei.Daarbijkomtaandeordewaardedrogestofin
deplantterechtkomtenmetwelkesnelhedendatkangebeuren.
Buitenbeschouwingmoetblijvenhoealdezeprocessenindeplant
wordengestuurd.Ditverhaalzouveelteomvangrijkwordenalsook
werdbeschrevenhoevanuitdeerfelijkeinformatieindecelvia
enzymenenhormonendeplantengroei totstandkomt.Deuitwendige
omstandighedenhebbenveelinvloedopdegroei,maarhieraanzal
vooralindederderondeaandachtwordengegeven.
3.2.1. Groei
Weverstaanonder"groei"datdeplantgroterwordt.Hijwordtnatuurlijkookouder,maardaaropvalthiernietdenadruk.Deplant
kangroterwordendoordateennieuworgaan(bijvoorbeeldblad)
wordtaangelegd.Ditbegintmeteenpaarcellen.Doordelingeerst
enstrekkingdaarnakomthethelebladtotontplooiing.Hetzijn
dustweefacetten:meerbladerenengroeiendebladeren.Daardoor
gaatdeplantzwaarderwegen.
Alsdeplantdebladschedenopvultmetreservevoedsel (bol)danis
datookgroei.Hetduidelijkstaantoonbareaspectvangroeiisde
gewichtstoename.
Wateralis(microsc
Blad
2 10
Tros
- 1

opisch):
17
26
3
6

12/11 26/11

38
10

i

i
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Watuziet:
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1/11
zaaien

1/12

1/2

1/1
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bloei

V

opkomst
Gewicht0.01 g 1

1/3

1/4
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1
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60

3000g

Figuur8.Groeienontwikkelingbijtomaatvanzaad totzaad.
Erisveelmeeraangelegddanmethetbloteoogzichtbaaris.
Infiguur8isaangegevenhoehetgewichtvaneentomatenplant
toeneemt.Detoenameingewichtisindeeerstehelftvandeze
groeiperiodeveelkleiner (noggeen60g)danindetweedehelft
waarindeplantgroeitvan60tot3.000g.Ditwordtvooralveroorzaaktdoordevruchten(2.000g ) .

JP
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3.2.2. Ontwikkeling
Bijdevormingvansteedsnieuweorganen,doetzichmeestaleenanderaspectvoornamelijkdeovergangvandevegetatievenaardegeneratievegroeifase.Zozaleentomatenplantnacirca10bladeren
eentrosaanleggen (figuur 8). Hetdoorlopenvanopeenvolgende
fasennoemenweontwikkeling.Indenatuurmakenbijnaalleplanten
eengroeicyclusdoordieuitmeerderefasenbestaat:zaad-kieming
- jeugdfase-bloemaanleg-bloei-vruchtzetting-zaad-enzovoort.
Decycluswordtdoordeplantafgewerkt,doordatdeerfelijkeinformatiedoordeheersendeomstandighedenzodanigwordtgeactiveerd
datdegroeipuntensteedsandereorganengaanvormen.
Allecellenbeginnenalsdelendecellenmaarkrijgenvervolgenseen
eigenfunctieeneeneigenvormtijdenshetuitgroeien.Decelgroepenvormenopdejuistetijdenplaatswortelsenbladeren.Men
noemtdatdifferentiatie.Erkunnenzeeruiteenlopendeelementen
uitdegroeipuntenwordengevormd.Eenplantiseenzeeringewikkeldbouwwerk.
Infiguur8isbehalvedegroeiookdeontwikkelingaftelezen.
Van7novembertot20maartdoorlooptdetomatenplantdehele
cyclusvanzaadtotzaad.Vanaf26novemberkandoorregelingvan
degroeiomstandigheden invloedwordenuitgeoefend opdegroeivan
deeerstevrucht.Erkandanookwelietsaanwordenbijgestuurd.
Hetisgoederoptelettendataltijdveelmeerindeplant
aanwezigisdanwekunnenzien.Op20januaribloeitdeeerste
tros,maardevijfdeisalaangelegd.Op20maartisdeplantal
vijf trossenverderdandebloei.
3.2.3. Stofverdeling
Dedrogestofkaninallerleiplantendelenterechtkomen.Telenbetekentdatdedrogestofzoveelmogelijkdaarheenwordtgedirigeerdwaarheteconomischhetvoordeligst is.Datkanzijninde
wortel (peen),stengel (asperge),blad (sla),bloem (snijbloemen)
ofvrucht (tomaatenzovoort).
Invloedvandegroeiomstandigheden
Wekomenopdeinvloedvandegroeiomstandighedennoguitgebreid
terugindelaatsterondevandezepublikatie.Inverbandmetde
stofverdelingwillenwetochalenkeledingennoemen.Deontwikkelingvandeplantisvangroteinvloedopdestofverdeling.Alswe
bijvoorbeelddoordaglengteverkorting dechrysant totbloemaanleg
dwingen,krijgtdedrogestofdiedoorhethoofdgroeipuntwordt
aangetrokkenineenseenheelanderebestemming.Inplaatsvaneen
strekkendestengelmetbladerenwordteenbloemhoofdjegevormdmet
zeerveelnieuweorganenineenzeerkortetijdenzeerdichtop
elkaar;datkostveelenergie.
Hetkanookgebeurendateenplantinmoeilijkhedenkomtbijde
verdelingvandedrogestof,gewoonomdaternietgenoegteverdelenvalt,bijvoorbeeldalserteweinig lichtis.Bijtomaatzien
wedandatdebloemuitgroeistopt.Detrossenwordenwelaangelegd
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maargroeiennietuit.Alseenbloeiendetomatenplanttotvruchtzettingwordtgedwongenalserweiniglichtis,krijgtdetros
juistwelvoorrang,maardatgaattenkostevandegroei,vooralin
dewortels.Dergelijkedingenkunneneengroteinvloedhebbenop
hetteeltverloop.Eenanderbelangrijkpuntbijdestofverdelingis
kunstmatigegroeiremming.Alswebijvoorbeeld eenpaprikaplantin
eenkleinepotzettenzalhijveelgemakkelijkerdrogestofnaar
bloemenvruchtsturendanwanneerdewortelsonbelemmerdkunnen
groeien.Alsweteweinigstikstof gevenwordteerstdebovengrondsevegetatievegroeigeremd.Deplantkrijgt relatiefveelwortels.
Alsweteweiniglichthebbengebeurt juisthetomgekeerde,dan
wordteerstdewortelgroeigeremd.
Inhetbovenstaandebesprakenweeenaantaleffectenaanintacte
planten.Erzoudenernogwelmeertenoemenzijn.
Invloedvanhetaantalgroeipunten
Wekunnendooringrepeninhetplantenlichaamhetaantalgroeipuntenendeplaatsdaarvanveranderen.Webeïnvloedenbijvoorbeeldde
stofverdelingdoortoppen,zijscheutenwegnemenendergelijke.Als
wetoppenbeginnendezijscheutenuittelopen.Zolangdetop
aanwezigisremtdiedoorhormoneninzekerematehetuitlopenvan
dezijknoppen.Doortoppenkrijgenwedusmeeractievegroeipunten
enopeenandereplaats.Wedoenhetookweleensjuistandersom,
danwordendezijscheutenzodrazeuitlopenweggenomenenblijft
alleendehoofdstengelgroeien (tomaat).Wemoetendanwelzorgen
voorvoldoendeplantenperm anderszoudenerteweinig
groeipuntenkunnenzijnomdegevormdesuikerteverwerken.Ineen
proefwerdentomatenplantenwelofniet"gediefd".Toenbijde
plantmetalleendehoofdstengel54bloemknoppenwarenaangelegd,
haddeplantmetzijscheutenal367bloemknoppen.Bijveelplanten
isonderbepaaldeomstandighedendebladgroeivrijsterk,maarde
vruchtgroeivalttegen.Hetvaltdannietgemakkelijkdestofverdelinginderichtingvandevruchtenteverschuiven.Hetiswel
mogelijkdebladgroeitebeperkenzonderdatdittenkostegaatvan
deopbrengst.Ineentomatenproefkontweederdevanhetbladworden
verwijderd,waarbijdevruchtopbrengstmaar 10%werdverlaagd.In
dergelijkegevallendientaanpassingvandeplantdichtheidte
wordenoverwogen.
3.2.4. Snelheidvandegewichtsgroei
Doorallerleioorzakenkunnenerzeergroteverschilleningroeisnelheidoptreden.Alsdegrondvolledigbedekt ismetblad,kaner
ineenkasondergunstigeomstandigheden30gdrogestofofwel
circa300gversplantmateriaalperm perdaggroeien.Ditkangedurendemeerdan100dagenvanhet jaar.'sZomerskanerzo2kg
perm perweekwordengeproduceerd.Desnelheid isvooralafhankelijkvandelichtonderschepping,hetgewasmoetdeheleoppervlakte
bedekken.Meestalishetgewasnietvolledigdicht.Alsweafzonderlijkeplantenwillenproduceren,bijvoorbeeldpotplantenof
groentenplanten,daniserveelteweinigbladvoormaximalegroei
perm .Werekenendegroeidanuitperplant.Ondergunstigeomstandighedenkunnensommigeplantenmaximaal50%perdaggroeien.
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Verdubbelingstijd
Eenplantdie50%perdaggroeit isna1.7dageningewichtverdubbeld, 'sWintersgaatdatveellangzamernamelijkcirca10%per
dag.Hetplantgewicht isdanverdubbeldna1week.Wenoemendatde
verdubbelingstijd:aantaldagennodigvoorgewichtsverdubbeling.
Hetisduseenheelanderemaatdanhierboven (gperm ).Wekunnen
ooknietwerkenmetgramperplant,wantdatiselkeweekanders.
Wegeveneenvoorbeeldmeteenconstanteverdubbelingstijdvan1
week,uitgaandevan1gplantgewicht:

Toestandna

Gewichtperplant
Groeiperplant
perweek

weken

2

4
1

2

8

16

32

64 gram

4

8

16

32 gram

Hetgewichtdateenplantopeendatumindenabijetoekomst (bijvoorbeelduitplanten),zalhebbenismetdeverdubbelingstijdgoed
tevoorspellen.Deverdubbelingstijdkan.constantblijventotcirca
100gperplantisbereikt.

Verdubt».DagenGewicht (g)
tot na 18dgn.
tijd
40g
v/.l.n.r. (dqnj
Tomaat
40
18
6
Komkommer
30
21
7
Paprika
24
24
8
Chrysant
15
33
11
Anjer
7.5
90
30
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Groeiduur (dagen)
Figuur9.Groeisnelheid (verdubbelingstijd)indewintervanjongeplanten
vanenkelekasgewassen.
Infiguur9gevenweeenoverzichtvandegroeisnelheidvanjonge
plantenvanenkelekasgewassenindewinter.Voordrieverdubbe-
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lingen (5
>10
>20
>40g)heeftdetomaatnodig 18dagen
endeanjercirca120dagen,bijverdubbelingstijdenvanrespectievelijk6en40dagen.Eenanjerisdusontzettendtraag.Alswena
18dagendeplantenwegenisdetomaat40gendeanjerpas6.8g.
Infiguur10wordtaangegevenhoedegroeivanjongeplanttoteen
volgewasverloopt.

1=jongeplant
2=overgang
3=volgewas

Groeiperiode
Figuur 10.Hetgewichtsverloopperplant.Indeeerstefase (totcirca1m
bladperm)isdegroeinog"renteoprente",doordatdeplanten
elkaarnietbeschaduwen.Indetweedefasewordtdegroeivertraagd
enindederdefaseis^erzoveelbladaanwezig (meerdan3m per
m )datdegroeiperm constantwordt.
Eenjongplantjegroeitdoorhetlichtwatophetbladwordtopgevangen.Daardoorwordthetbladgroterenvangtweermeerlicht.De
groeiisdanrenteoprente,zoalsinhetvoorbeeldvan50%perdag
indetabel.Datbetekenteenverdubbelingstijd vanminderdan2
dagen (figuur 10,fase 1).Eenplantjekandatnietvolhouden.Bij
grotereplantengaatdegroeisnelheid afnemen (fase2).
Datkomtdoorhetafnemendebladpercentage.Wegeveneenvoorbeeld
vantomaatindezomer:

Gew.per
plant

Opkomst

18e dag
36e dag

Verdubb.
tijd

g/plant

90

0.02g
ca. 2.4

d

ca. 18

ca.4.6

d

ca. 16g

50

20g
300g

%blad

per dag

39

Deverdubbelingstijdwerdonderoverigensgelijkeomstandighedenin
detweedeperiodevan18dagendubbelzolang.Degroeiverliepdus
halfzosnel.Dathangtduidelijksamenmethetbladpercentagedat
daaltvan90naar40.Deoverige60%vanhetplantenlichaamprodu-
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ceertniets,maarconsumeertwelvoordeademhaling,dusblijfter
steedsminderovervoorgroei.Daarkomtnogbijdatbladerenaan
groteplantenelkaargaanbeschaduwen.Uiteindelijkgaanookde
plantenonderlingelkaarbeschaduwen,zoalsbijvoorbeeld ineengewastomaten.Degroeiisdannietmeerafhankelijkvanhetbladoppervlak.Erisnamelijkzoveelbladperm grondaanwezigdatalle
zonlichtalwordtopgevangen (fase3).Degroeiisdanconstanter
groeitevenveelbijalseraanvruchtenenbladwordtgeplukt.Dat
komtvoortomatenneerop6kgperm permaand.
3.2.5. Snelheidvanhetgroeipunt
Infiguur8blijktdatdebladaanlegsnelheid vrijregelmatig
verloopt.Hetversgewichtneemtsteedssnellertoealsweingper
weekrekenenensteedslangzameralswedeverdubbelingstijdals
maatnemen.Debladafsplitsing isbijtomaatconstantongeveerdrie
bladerenperweekenomdatnaelkderdebladeentrosvolgt,
ontstaater1trosperweek.Hierkunnenwedusdenormalemanier
vansnelheidmetentoepassen.Omdatdeaanlegsnelheid vrijconstant
iskunnenwedevroegheidvaneentomatengewasbepalendoorhet
bloeistadiumwaarinwordtuitgeplant.Eengroteplantheefteen
trosmeer,bloeiteerderengeefteerderdeeersterijpevrucht.De
voorsprongvan1trosisongeveer1week.Figuur 11brengtdatin
beeld.
Aangelegdebladeren
beginoogst

20maart

30

20
cl=langzameopkweek
c2=snelleopkweek
Aangelegd

10

Tros
4
3
2

1/11

1/12

1/1

1/2

1/3

1/4

Figuur11.Plantmateriaalenopbrengst.Deontwikkelingssnelheid isvrij
constant:vroegheidinjanuaribestaatnoginapril.
Voortomaat:plantgroottebijuitplantenbepaaltdevroegheid.Hóe
wordtopgekweekt,maaktweiniguit.
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Ineenproefwerdengelijkeplanten (tomaat)verkregenmeteen
leeftijdsverschilvan1maandbijhetuitplanten (52tot83dagen).
Nahetuitplantenwerdengeenverschillenmeergevonden.Eentijdelijkegroeiremmingbehoeftduslaternietstebetekenen.Remming
veroorzaaktverschuiving indetijd,maarheeftmeestalgeenuitwerkingopdelateresnelheden.
Eengroeipuntwordtookniettrageraaneenoudeplant.Ineen
proefwerddesnelheidbijtomaatgemetenvantros23-27engelijktijdig ineenjongeplanttros3-7.Desnelheidwasnagenoeg
gelijk.Hetleeftijdsverschilwaseenhalf jaar,hetlengteverschil
520cm.
3.2.6. Groeiremming
Hetzalineenteeltmaarzeldenvoorkomendatdegroeionbelemmerd
kanverlopen.Groeiremming isnooittevoorkomen,wanthetisaltijdweleenstekoudoftewarm,tenatoftedroog.Wewetenniet
eenswatdemaximaleproduktiemogelijkhedenzijn.Webrengendikwijlsopzettelijkgroeibeperkingenaan.
Plantkwaliteit
Alseenplantsnelgroeitzalhijdikwijlsweligzijn,zekeralser
ooknognietalteveellichtis.Desnelstmogelijkegroeizal
meestaleentegevoeliggewasopleveren.Bijdeteeltvanpostelein
zalremmingnietnodigzijn,maarbijdeteeltvanpotplantenzou
dehuiskamerkwaliteitwaarschijnlijk slechtzijnalsvoordienonbeperktegroeiwerd toegelaten.Wenemendusdikwijlsgasterugom
eenveiligergewastekrijgen.Bijgroeiremminglopengewichtsgroei
engroeipuntsnelheidmeestalingelijkemateterug.Wepassenremmingooktoebij"afharden".Deplantzalminderweligworden•
droger.Datlevertkleinerbladopenminder lichtonderschepping,
dustrageregroei.Zokomenerbijhettelenheelwatopzettelijke
groeibeperkingenvoor.
Teeltbeperkingen
Indeteeltenpassenweeengrootaantalsomszeeringrijpende
groeiremmingentoe,bijvoorbeeld:stekkenenverspenen.Degroei
wordtdanbijnastilgezet.Bijhetuitplantentreedtookhaastaltijdremmingop.Degroeiwordtgeremdalsdetopwordtweggenomen
ofdezijscheuten.Tekleinepottenremmendegroeiendeplanten
belemmerenelkaaralszezodichtstaandatzeelkaarhetlichtbetwisten.
Ertredenookveelremmingenopdiewenietkunnenachterhalen.Zo
blijktbijvoorbeeld eenbestand jongeplanten,datzeernauwkeurig
opuniformiteitisgesorteerd,naverloopvantijdtochweerongelijktezijn.Eenplantgrootteverschilbijafleveringvanjonge
plantenvan1:2.5isheelnormaal.Deplantenverschillendus
ruimeenverdubbelingsperiodevandegrootstetotdekleinste.
Eenplantdielangzamerisgegroeid,isechternietslechterofeen
snellerenietbetervankwaliteit.Hetmaaktdanooknietuitof
snelleroflangzamerwordtopgekweekt (figuur 11).Alsplanteneven
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grootzijnengelijkwordenbehandeld groeienzegelijk,op.
3.3.

Verdampingenwateropname
Indetweevoorgaandedelenvandithoofdstukwerdgesprokenover
produktieenverwerkingvandrogestof.Dedrogestofwordtgeproduceerddoordefotosyntheseenmetbehulpvanademhalingsenergie
wordendesuikersverwerktvoordegroei.Ditallesgebeurt incellendievoor90%uitwaterbestaan.Deplantneemtechternogveel
meerwateropdanindeversemassaaanwezigis.Ditwaterverdwijntdoorverdampingdirectweeruitdeplant.

3.3.1. Verdamping
Reedsinhettweedehoofdstuk (zie2.2.3.)isaangegevendateen
plantveelwateropneemtmaarhiervancirca90%weerverdampt
(figuur 12).Erwordendusgrotehoeveelhedenwaterdoordewortels
opgenomen.Hoekomthetdatdewortelswateropnemen?Deplant
neemtwateropomdaterwaterverdwijnt indelucht.Degangmaker
voordeopnameisdeverdamping.Alsdeverdampingstopt,

Verdamping
ca.90?ó
Waterindeplant,10%
H20voorfotosynthese,
1O'

X'O

Zeefvat

Wateropname
Figuur 12.Dewaterstroomdoordeplant.Bijnaalhetopgenomenwaterverdamptinhetblad,circa10%blijftachterindeplant.
Ongeveer1%wordtchemischgebondenbijdefotosynthese.Eendeel
vanhetwaterwordtgebruiktomviadezeefvatensuikersinbenedenwaartserichtingtevervoeren.
stoptookdeopname.Deluchtisbijnaaltijddrogerdandeplant.
Deplantisnietwaterdichtenverliestdanookwater.Dewaterdamp
treedtuitdeplantviadeopeningeninhetblad,diewehuidmondjesnoemen.Dezekunnenmeerofminderveropenstaan.Alsde
wateropnamegeremdwordt,zaldeplantdehuidmondjessluiten.
Daardoorneemtdeverdampingaf.Deplantkandusdewaterafgifte
doormiddelvandehuidmondjesenigszinsregelen.Debladhuidis
namelijkongeveerwaterdicht,daardoor ishetwaterverliesvaneen
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bladmetgeslotenhuidmondjesvrijklein.Geslotenhuidmondjes
kunnenechterdecellennietbehoedenvooruitdrogenalsde
wateraanvoerhelemaalwegvalt.
Verdamping ishetovergaanvanvrijwater inwaterdamp.Deverdampingvindtplaatsbinnendehuidmondjesdusindeplant,inde
ruimtetussendecellenvanuitdecelwanden.Decellenzoudengemakkelijkkunnenuitdrogenwantdewandenbestaanuit"filtreerpapier"(zie2.4.3.).
Datditnietgebeurtkomtdoordatdecellendiewaterverliezenook
weerwateropnemen,namelijkuitdeachterliggendecellendievochtigerzijn.Datgaatnietzodoorvanceltotceltotindewortel.
Deplantbeschiktnamelijkovereenbuizensysteemdatlooptvanhet
bladtotinhetuiterstepuntjevandewortel.Aanheteindevande
wortelgaathetwatertransportweervanceltotcel.
3.3.2. Hetvatenstelsel
Debuizenvoorhetwatertransportwordenvatengenoemd.Hetvatenstelsellooptdooralleplantendelen.Erzijntweehoofdvervoerstromen.Deeerstevanuitdewortelvoortransportvanwaterenonderanderezoutennaarallebovengrondsedelen:houtvaten.Het
tweedevoortransportvansuikersenanderestoffenuitdebladeren
naaralleandereplantendelen:zeefvaten(figuur12).Dehoutvaten
dienenvoorhetwatertransportvandewortelsnaarderestvande
plant.Allecellenmoetennamelijkoverwaterenzoutenkunnen
beschikken.Dehoutvatenzijnopenbuizen,ontstaanuitkokervormigecellen,waarvandetussenschottenaandeuiteindennietmeer
aanwezigzijn.Doordehoutvatenwordennietalleendezoutenvervoerddiedoordewortelzijnopgenomen,maarookallerleistoffen
dieindewortelwordengevormd.Dewortelmaaktbijvoorbeeldhormonendievoordebladgroeinodigzijn.Ooksommigebouwstoffenkomenuitdewortels.Dewortelbeschiktdusookoversuikersdieuit
hetbladafkomstigzijn.
**
Doordezeefvatenwordendesuikersuithetbladnaardeoverige
plantendelenvervoerd.Dewortelkandaaruitbouwstoffenvormen.De
zeefvatenbestaannietuitopenbuizen,maarhetzijnkokervormige
cellenmeteenlevendeinhoudendoorboordetussenschotten.De
plantkandittransportdusregelen.Dewaterstroomviadezeefvatenisuiteraardookveelkleinerdandiedoordehoutvatennaar
boven(figuur 12).Allecellenhebbensuikersnodigvoordeademhaling,vooraldegroeipunteninstengelenwortel.Hetzeefvatenstelselisdusdoordegeheleplantvertakt.
3.3.3. Wateropnamedoorverdamping
Hoekomtnudeopnamevanwatertotstand?Decellenachterde
huidmondjesverliezenwater.Datzetzichvoortindenaburigecellen.Algauwiserechtereenceldietegeneenhoutvataanligt.
Dezeneemtwateropuitditvat.Hetzijnzeerdunnecapillaire
buisjes.Hetwaterdaterinhetbladuitverdwijnt,wordtaangetrokkenuitdestengelendatgaatdoortotindepuntvandewortel.Aanhetuiteindevanhethoutvat indewortelwordtdanweer
wateropgenomenuitdeaanliggendecellen.Debuitenstewortelcellen(wortelharen)nemendanwateropuitdegrond.Hoemeerwater
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uithetbladverdwijnt,hoemeeruitdegrondwordtopgenomen.De
grondmoetdanwelvochtigzijnendeomstandighedengunstig«Als
degronddroogwordt,looptdeopnameterug.Zolangdetrekkracht
vandedrogeluchtgroterisblijftdestroomuitdegrond,doorde
plant,naardelucht,voortgaan.Voordetrekkrachtaanwatergebruiktmendetermzuigspanning (figuur13).Deplantverkeertdan
ookonderonderdruk.
zuigspanning indelucht
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Figuur13.Wateropnamedoorverdamping.Alsuithetbladwaterverdampt,
ontstaatzuigspanning indeplant.Hetwaterverlieswordtdaardoor
aangevulddooropnameindewortels.
Deplantisvrijpassief bijdezewateropname:alsdezuigspanning
vandeluchtwegvalt,houdtdeopnameop.Ditishetgevalalsde
luchtmetwaterdamp isverzadigd (RV 100%).Hetisdanbinnenen
buitendeplantevenvochtig.Ookalsdezuigspanning indegrond
groterwordtdanindeplant,stoptdewateropname,bijvoorbeeld
alsdegronddroogenzoutis.Datzalechterzeldenhetgeval
zijn.
3.3.4. Wateropnamedoorworteldruk
Hierbovenwerdgestelddatwateropnamehetgevolgisvanverdamping.Voorhetovergrotedeelvanhetwaterverbruikdoordeplant
isdatookzo.Maartochzietdeplantkansomookwatwateropte
nemenalsergeenzuigspanning indeluchtheerst.Ditismeestal
'snachtshetgeval.Deplantneemtdanactiefzoutenopuitde
grond,metbehulpvanademhalingsenergie.Doorosmose (zie3.3.5.)
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wordtdanpassiefwateropgenomen.Deplantwordtdusvoller,er
ontstaateenoverdrukindeplant.Deplantheefthiervoorenergie
nodig.Dezewordtgeleverddoordeademhalingindewortels.De
drukkanzohoogwordenopgevoerddatdeheleplantonderspanning
komttestaan.Hierdoorkunnenbijvoorbeeld vruchtenbarsten
(tomaat,meloen).Dezedrukkanalleenontstaandoordatdeuiteindenvandehoutvateninhetbladgeslotenzijn.Alszeopenzijn
gaatdeplant "kralen",wenoemendatookwelgutteren.Hetwater
wordtuithetbladgeperst.Dedrukkanalleenontstaanalsde
plantookindewortelswaterdicht is.Dewortelheeftgeenopperhuid,wantdanzouergeenwaterinkunnen.Decelwandenzijnvan
"filtreerpapier"duszouhetwaterzoweerterugvloeieninde
grond.Ditgebeurtnietdoordatindeworteleengeslotencylinder
aanwezigis(Casparicellen,figuur14),diefungeertalseen
voetklep.Hetwaterkannietmeerterug.
Dwarsdoorsnede

Wortelhaar
s

water

water

Lengte
doorsnede
wortelpunt
Figuur14.DeringvanCaspar!.Decelwandenzijnwaterdichtdoorvetbandjes.Hetwaterdatbinnenderingiskannietgemakkelijkterug.
3.3.5. Wateropnamedoorosmose
DecellenvanCaspari (figuur14)komenbinnenindewortelvoor.
Dewortelhaarcellenverkerenduseigenlijkzonderbescherming inde
grond.Ditbetekentdatzijdoodgaanalsdegrondopdroogt.Het
waterlooptdanuitdecellennaardegrondterug.Decellenhebben
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echtereenmogelijkheid omhetwaterenigszinsvasttehouden,
namelijkdooreenhogezoutconcentratie.Ditgeldtvoorallecellen
Alsinhetcelvochtmeerzoutisopgelostdaninhetvochtineen
buurcel,danwordterwaterverplaatstnaardecelmetdehoogste
concentratie.Decelmembranen (pagina12,figuur4)regelende
zoutopname.Zezijnhalfdoorlatend,datwilzeggendatdezouten
dieactiefzijnopgenomenernietzomaarweeruitkunnen.Zowordt
de concentratiebinnenderingvanCasparibijvoorbeeldhoger.Een
hogereconcentratie trektwateraan,ditgebeurtpassief.Dit
procesvanwateraantrekkingheetosmose (figuur15).
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Figuur 15.Osmose:dooractievezoutopnamekandecelmetbehulpvan
ademhalingsenergie zijnconcentratieverhogen.Alsgevolgdaarvan
volgtpassievewateropnamedoorosmose.Decelgaatdaardoor
strekken.
Hoehogerdeconcentratiehoemeerzuigkrachteropwaterwordtuitgeoefend.Erwordtzoveelwaterindeplantopgenomenalsdecelconstructietoelaat.Alsdecellenvolzijn,looptdetegendrukvan
dewandop.Wenoemenditwanddruk.Dedrukdiedanindecel
heerstheetturgorofcelspanning.Dewateropnamemoetdanstoppen.
Hierdoorontstaat,zoalswereedszagen,worteldruk.Hetosmoseprocesvindtplaatsinallelevendecellenvandeplant.Alser bijvoorbeeldveelzoutinhetbladaanwezigisdoordathetmetdeverdampingsstroomisaangevoerd,danzaldatzoutwatergaanaantrekken.Alsdemineralenwordeningebouwdneemtdeconcentratieweer
afendusookdezuigkrachtvoorwater.
3.3.6. Zuigspanningindegrond
Hoehogerdeconcentratieindecelis,hoegroterdezuigkrachtis
voorwater.Maaromgekeerd geldtook:hoehogerdeconcentratiein
degrondofhetsubstraatis,hoegroterdetrekkracht (zuigspanning)is.Menkanbijvoorbeeld dezoutconcentratiebijdewortels
plotselingsterkopvoerendoorbemestingmeteentehogeconcentratie.Erkandanwateruitdewortelcellenwordengezogen,alshet
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waterbuitendeworteleenhogereconcentratieheeftdanindewortelhaarcellen.Dezecellenkunnendaardoorafsterven.Ishetminder
ergdangaandecellenzoutenopnementotdeconcentratieweerin
evenwichtismetdegrond.Voortgaandezoutopnameindecelmaakt
danweerwateropnamemogelijk.Dezuigspanningvandegrondisechtertoegenomen,degrondis"droger"geworden.Daarbijkomtnogde
adhesiekrachtvandegronddeeltjes,waardoorhetwaterwordtaangetrokken.Hoedrogerdegrondhoesterkerhetlaatstewateraande
gronddeeltjesofhetsubstraatisgebonden.Dezuigspanningvande
grondbestaatdusuittweecomponenten:dezoutconcentratie+de
adhesiekracht.
Bijdeadhesiekracht speeltdedeeltjesgrootteendeporiënwijdte
eenrol.Eengrondmetfijnedeeltjes (klei)heeftfijneporiën
(capillairen)enhoudthetwaterveelsterkervastdaneengrove
zandgrond.Alsweeensteenwolblokmetgroveporiënineenfijne
zavelgrondzetten,danloopthetwaterdeverkeerdekantop,namelijknaardenauweporiën.Depotkluitmoetdanzeerregelmatig
wordenbegotentotdewortels indekasgrond zijndoorgedrongen,
wantandersverdroogtdeplant.
3.3.7. Verdampingengroei
Hoezouterendrogerhetwortelmilieuis,hoemoeilijkerdeplant
waterkanopnemen.Deconcentratieindeplantkanhogerblijven
danindegrond,maardewateropnamelooptwelterugendaardoor
zaldegroeiwordengeremd.Decellenindegroeipuntenkunnen
moeilijkerwateropnemendoorosmose,decellenstrekkenminder
ver.Degroeiwordtdusduidelijkbeïnvloeddoordewaterhuishoudingvandeplant.Hetisechterinhoofdzaakeenindirecteffect,
dattotstandkomtdoordatdejongecellennietstrekken.Debladerenblijvennamelijkteklein,waardoorminderlichtwordtopgevangenendefotosynthese-opbrengstachterblijft.

weinigzon
veel
erdamping

weinig
verdamping

Figuur 16.Verdampingengroei.Deplantgroeitnietdoorverdamping,maar
doorlicht.Veellicht•veelgroei,maarookveelverdamping.
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Alsdeopnamegoedis,maardeverdampingisklein,ontstaangroeiaanpassingeninomgekeerdezin.Debladerenwordenextragrooten
dunenvangendusveellichtop.Deplantwordtwelgevoeliger.
Alsdeopname (worteldruk)goedisendeverdampingnietalte
groot,dangroeitdeplantoptimaal.Degrenzenhiervoorzijntamelijkruim.Naarschattingkan25%meerofminderdandegemiddelde
verdampingplaatsvindenzonderbelangrijkegroeiverschillen.Dit
geldtzekeralsdepositieveennegatieveverschillenelkaarafwisselen.Zolangernietgestooktwordthangengroeienverdamping
echternauwsamendoordatbeidedoordeinstralingwordenbepaald.
Veelzonbetekentveelgroeienveelverdamping, 'sWinters iser
weinigzon,weinigverdampingenookweiniggroei (figuur 16).Dan
kandeverdampingechterwordengestimuleerddoorstoken.
3.4*

Planttemperatuur
Bovendithoofdstukstaat:"Levensprocessen indeplant".Onderdezetitelsprakenweoverfotosyntheseenademhaling,overgroeien
ontwikkelingentenslotteoververdampingenwateropname.Nubeginnenweaandeplanttemperatuur.Eigenlijkehebbenwehiernietmet
eenlevensproces temaken,maarmeteentoestandwaarindeplant
verkeert.Detemperatuur isechtervangrootbelangvooralles
waaroverwetotnutoegeschrevenhebben.Daarombehandelenwedit
onderdeelapart.Webeperkenonsnutotdebeschrijvingvan
temperatuurindeplant.Ineenvandevolgendehoofdstukkenwordt
danweergegevenhoedeplantengroeiistebeïnvloedendoormiddel
vandetemperatuur.

3.4.1. Temperatuur indeplant
Eenmenskanalleengoedfunctionerenalshijeenlichaamstemperatuurheeftvan37°C.Eenafwijkingvan5°Cisdodelijk.Bijkoudbloedigedierenenplantenisdatheelanders.Deplantneemtde
temperatuuraanvandeomgeving.Eenmenskanlevenbij-40 Cof
+ 40°C,maarmoetzelfop37 Cblijven.Onzeplantenkunnenzulke
groteverschillennietoverbruggenmaarzonderbijzondere
maatregelenkaneenactieveplantinlevenblijvenbijinwendige
temperaturenvanvlakboven0 Ctot40 Ctoe.
Deactiviteitvandeplantisnatuurlijknietbijalletemperaturen
.gelijk.Hoelagerdetemperatuur,hoelangzamerallelevensprocessenverlopen.Somsmakenwedaargebruikvanenzettenplanten
(vruchten,stekken)ineengekoelderuimtebijtemperaturenvlak
boven0°C.Erzijnechterplantendiedaarniettegenkunnenen
boven10°Cmoetenwordengehoudenbijvoorbeelddekomkommer.De
bovengrensvandetemperatuur isvoorvelegewassengelijk.
Kruidachtigeplantenkunnentemperaturenhogerdan40 Cslecht
verdragen.Deeiwittenindecelwaarvanhetlevenafhangtworden
danafgebroken.Planteninrustkunnenveelhogereenlageretemperaturenverdragen.Zadenkunnenveronderhetvriespuntblijven
leven,maarooktemperaturenvan75 Cgedurendeenigetijddoorstaan.Ditgebeurtnamelijksomsbijzaadontsmetting tegen
virusziekten.
Binnendeplantkandetemperatuurvrijsterkvariërendoordatde
plantdetemperatuurvandeomgevingaanneemt.Debovenbladeren
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kunnenindezonstaanenandereindeschaduw.Vooraldetemperatuurvandegroeipuntenisergbelangrijkwantdaarvindtdegroei
plaats.
Erisveelverschilinplantvormenplaatsvandegroeipunten
(figuur17).Wemoetendanookdetemperatuurmetenwaardeplant
groeit.

5P

>>

A" fa
Anjer

Tomaat

Anthurium
Freesia

Positievandegroeipunten

Figuur 17.Detemperatuur vandegroeipunten isbelangrijk.Deplaatsvan
degroeipuntenvarieert sterk.Van juistonderdegrond totmeer
dan2meterbovendegrond.
Erismeestalookeenvrijgrootverschiltussenonder-enbovengrondsetemperaturen.Ditkomt doordat detemperatuur vandegrond
wordtgebufferd.Degrondheeftnamelijkeenveelgroterewarmtecapaciteit dandelucht.Insteenwolishetverschiltussenwortelenscheuttemperatuuralveelkleiner.Degrond-of substraattemperatuur isweleengoedemaatvoordeworteltemperatuur,erkan
namelijkmoeilijkverschilzijntussendietwee.Bijhetblad iser
dikwijlsweleengroot verschilmetde luchttemperatuur.
3.4.2. Verdamping entemperatuur
Detemperatuurvanhetbladwordt sterkbepaalddoordeluchttemperatuur.Dewarmte-inhoud vaneenbladisechtertamelijkkleinen
deoppervlaktegroot.Eenbladzaldusnaarverhoudingvanzijngewicht zeerveelzonne-energie opvangen.Eenzwartemetalenplaat
zouindatgevalzeerwarmworden;veelwarmerdaneenplantencel
kanverdragen.Bijeenbladgebeurt datnietendat ismaargoed
ook.Waardoorblijfthetblad indebuurtvande luchttemperatuur?
Datkomtdoordeverdamping.Zodraerzonofandereenergie(stoken)ophetbladkomt,leidtdat tottemperatuurverhoging.Datdoet
waterverdampen.Deplant isalshetwareeenstukfiltreerpapier
datwateruitdegrondaanzuigt.Doorhetgrotebladoppervlakheeft
deplantookeengroteverdampingscapaciteit.Daardoorkanzeer
veelenergiewordenopgenomen.Detemperatuurvanhetbladkandan
ooksterkstijgenalsdeverdamping achterwegeblijft (figuur18).
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Straling

Figuur 18.Koelingdoorverdamping.Tot 70%vandeopgevangenenergiekan
wordenopgenomenvoordeverdamping.Daardoorwordthetbladniet
tewarm,alsdewateraanvoervoldoendeis.
Eengeslotengewaskanmeerdandehelftvanalletoegestraalde
energieopnemenvoorverdamping.Datkomtneeropdeverdamping van
meerdan4literwaterperm perdag.Hoeveelwarmtedaarvoorno-.
digiskuntunagaanalsudeze4literophetgasstelviaeenfluitketellaatverdampen.Deplantverwerkt zoveelenergiealleen
alshetgewasvoldoendewaterkanopnemen.Isditniethetgeval,
bijvoorbeeld doordat dewortels tekoudzijn,dankandeenergie
nietwordenweggewerkt viadeverdampingvanwater.Destraling
geeftdanverhogingvandebladtemperatuur.Datkanechterniet
langdoorgaanwantalshetbladveelwarmerwordtdandeomringende
lucht,dangaathetwarmteafgevenaandelucht.
Eengoedewaterhuishouding indeplant isdusvangroot belangvoor
eengoedtemperatuurniveau indeplant.Alsernietgenoegwateris
kandeplantzichminofmeerbeschermentegenuitdrogingdoor
sluitingvandehuidmondjes.Datbetekent danwel temperatuurverhoginginhetbladdiebijfellezonwelkanoplopentot10 Cboven
de luchttemperatuur.
3.4.3. Regelingvande planttemperatuur
Deplantneemt inprincipedetemperatuurvandeomgevingaan.Als
wedeplanttemperatuurwillenbeïnvloedenkunnenweproberenalleen
deplant teverwarmen,dit isechtermeestalpraktischonuitvoerbaar.Indepraktijkkomthetervoordebovengrondse plantendelen
opneerdatwedeplanttemperatuur regelenviade luchttemperatuur
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(figuur 19).Dithoudt indatweeraltijd rekeningmeemoeten
houdendatdeplanttemperatuur kanafwijkenvandeluchttemperatuur.

kunstlicht
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verdamping

Figuur 19.Regelingvandeplanttemperatuur.Debelangrijkstewarmtebronnen
zijndezonendeverwarmingssystemen.Voordeverdampingkanzeer
veelenergiewordenopgenomen.
Bijafvoerspelenuitstralingenventilatieookeengroterol.De
overigewarmtestromenzijnminder ingrijpend.
Metdewarmtevanhetwaterindeverwarmingsbuizenwordt delucht
verwarmd,diedewarmteweeroverdraagt aandeplantdoordatde
luchtbeweegt.Alshet tewarmisgaanweventilerenomdeluchtte
koelen,waardoordeplant intemperatuurwordt verlaagd.
Vooralalserweinigstraling is,dus 'swintersenbijdonker
weer,luktderegelingvandebladtemperatuurdoormiddelvande
luchttemperatuur vrijgoed.Deoverdrachtvindtechternooituitsluitend viadeluchtplaats,maarookdoorstraling.Alleswat
warmerisdandeplant straaltwarmteoveropdeplant.Indeeersteplaatsisdatnatuurlijkdezon,maardatgeldtookvoorminder
hetestralingsbronnen zoalsdeverwarmingsbuizen (figuur19)of
infrarood-stralingswarmte.Ookeenbelichtingsinstallatie fungeert
alsinfraroodverwarming.Lampengevennamelijkinhetgunstigste
geval25%vandetoegevoegdeenergieafindevormvanlicht.De
restiswarmteenkandusdeplanttemperatuur verhogen.Ookhet
lichtdatnietvoorfotosynthesewordtgebruiktkanwordenomgezet
inwarmte.
Anderzijds straaltdeplantookuitnaaralleswatkouderis
(figuur19).Datkanbetekenendat 'snachtshetkoudeglasdirect
warmteopneemtvandeplant.Daardoorzaldeplantkouderworden
dandelucht.Hoekouderhetglaswordt,bijvoorbeeld dooreenhelderenacht,hoehogerdeluchttemperatuur moetwordengehoudenvoor
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dezelfdeplanttemperatuur.
Indegrondwijktdeworteltemperatuurnietafvandegrondtemperatuur.Regeling isechtermoeilijkdoordateengrootgrondvolume
doorzijngrotewarmtecapaciteit zeertraagreageertinvergelijkingtotdebovengrondseomstandigheden.Regelingvandeworteltemperatuurisalleenpraktischmogelijkineenzeerkleinvolume bijvoorbeeldsubstraatteelt.
3.4.4. Temperatuurschokken
Aangeziendeplanttemperatuurvooreengrootdeelwordtbepaald
doordeomgeving,zaldeplantookmetdeomgevingmeevantemperatuurveranderen.Somskandatzeersnelgaanbijvoorbeeld bijbuiig
weer.Binneneenhalfuurkandaneensterkeinstralingophetblad
plaatsvinden,gevolgddooreendikkewolkwaaruithagelvalt.Het
regelsysteemvandeverwarmingkandatnietsnelgenoegopvangen,
duswordtdeplantsnelkouder.Voordatweereenhalfuuromiskan
echterdezonalweerschijnen.Meestalisdanhetverwarmingssysteemgoedopganggekomenzodatdeplanttemperatuurdoorschiet
naarboven.Zolanghetalleenoverdetemperatuurindeplantgaat,
geeftditallemaalweinigproblemen,mitswemaartussen10en
35°Ckunnenblijven (zie3.4.1.).
Indepraktijkdoetzichweleenprobleemvoordoordatdewortels
indegrondbijnanietmeekunnenreageren.Eensterkedalingvan
deplanttemperatuur isnoggeenprobleem,wantdanwordterminder
vandeplantgevergd.Juisteenplotselingestijging (nadehagelbui)isgevaarlijk.Dewortelszullendanalsdegrondnieterg
warmisgeenwatergenoegkunnenopnemen.Deverdamping stagneert
endebladtemperatuur looptop (figuur20).
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Figuur20.Temperatuurschokken- Schokkenvaneenhogenaareenlagetemperatuurgevengeenprobleem.SneloplopendetemperatuurIsopzichzelfnietzogevaarlijk,maarerkunnenvochtschokkenontstaanmede
doordeachterblijvendeworteltemperatuur.
Luchtenisdaneengevaarlijkeoplossing.Weliswaarwordtdetemperatuurverlaagd,maarerwordtookwaterdampafgevoerdwaardoorde
planthetnogmoeilijkerkankrijgen.Alsukiezenmoet,kuntube-
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tereentehogetemperatuurgedurendeeenkortetijdriskerendan
verdrogingsschade.Deplantgevoeligheid speeltbijditalleseen
groterol.
Eengoedemogelijkheid omonderdergelijkeomstandighedeneenplant
tebeschermenisgewasbevochtiging.Hetwaterdatdewortelsniet
zogauwkunnenopbrengenbinnenhetblad,wordtdaardoorophet
bladgebracht.Doorverdampingbuitenhetbladwordtdandeenergie
opgenomen.Zowordenzoweldetemperatuurstijging alsookdeuitdrogingvoorkomen.Eenbezwaarkanzijndatderestvandeplantte
natwordt.
3.5.

Deopnamevanmineralen
Bijdebesprekingvanverdampingenwateropnameisdeopnamevan
zoutenverschillendekerentersprakegeweest.Hetgingdanzoals
bijdeosmose,omdeconcentratievanhettotaalaanzouten.Niet
devoedingswaarde stondvoorop,maarheteffectvandezoutconcentratieopdewaterhuishouding.Wegebruikenindepraktijkdebemestingtweeledig.Wewillenbijvoorbeelddegroeiregelenmetde
concentratie.Desamenstellingvandeoplossingisdannietzobelangrijk.Heteerstedoelvandemineralenvoorziening isechter
plantenvoeding,maardanisjuistdesamenstellingvanbelang.

3.5.1. Opnameenafgiftevanmineralen
Alsdeplantbijdewateropnamezonderbeperkingookdezoutenzou
meeopnemen,danzoubijeensterkeverdampingdeplantalheel
gauwvolledigverzilten.Alhetzoutzouinhetbladachterblijven.
Hoevoorkomtdeplantdit?Indeeersteplaatsneemtdeplantmet
hetwaternietklakkelooshetopgelostezoutop.Verdervoertde
plantzoutenafbijhetgebruikvanmineralenvoordegroei(zie
3.3.5.).Bovendiengeeftdeplantookzoutenweeraf (figuur21).
Eendeelvandemineralenkomtinderdaadpassiefdeplantbinnen
methetwaterdatvoordeverdampingmoetwordenopgenomen.Erkomendaardoorvanbepaaldestoffenooktegrotehoeveelhedende
plantbinnen.Ditkaninhetbladsomstotzeerhogeconcentraties
leiden.Dittrektdan 'snachtsweerveelwateraan.Alsdemembranendannietaltebestzijnkanzelfscelvochtdoordecelwandin
deruimtetussendecellenwordengeperst (glazigheid).Alsdeverdampingwegvaltneemtdeplanttochmineralenop.Datismaargoed
ookwantanderszoubijdonkerweerbinnendeplantalheelgauw
gebrekaanallerleimineralenoptreden.Zolangdeplantgroeit
heefthijmineralennodig.Zodradevoedingszoutenzijngebruikt
voordevormingvannieuweplantendelenzijnzevastgelegd entellenvoordemineralenhuishouding nietmeermee.Sommigemineralen
dieeenplantnietnodigheeftkunnensomsinonopgelostevormals
kristalleninhetbladofindevruchtvoorkomen.Deplantgeeft
echterookeendeelvandeovertolligemineralenweerafaande
grond.Erkunnenookzoutenwordenuitgescheidenalsguttatie
optreedt.Erwordtdanwatermetzoutenuithetbladgeperst
(figuur21).
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Figuur21.Mineralenindeplant.Deplantkanopverschillendemanieren
mineralenopnemenenafgeven.Ditgebeurtookopverschillende
plaatsenindeplant.
Alserveelwateroverhetbladstroomt,wordendaarmeezoutenuit
hetbladgespoeld.Anderzijdsishetookmogelijkeenzoutoplossing
ophetbladtespuitenomzomineralendoordeplanttelatenopnemen.Tomatenplantenkunnenbijvoorbeeld opdiemaniervanmagnesium
wordenvoorzienomgebreksverschijnselen inhetbladtevoorkomen.
3.5.2. Actieveopnameentransport
Datdeopnamevanmineralenactiefkanplaatsvinden,betekentdat
deplantdaarvoorenergieverbruikt.Deenergiewordtdoormiddel
vandeademhalingverkregen.Dewortelheeftdanookzuurstofnodig
eneengeschiktetemperatuur,wantanderslooptdeopnameterug.
Datdeplantactiefmineralenopneemtbetekentookdatdeplantvan
bepaaldezouteninzijncelvochteenveelhogereconcentratiekan
hebbendaninhetbodemvochtomdecelheen.Ineenproefwerd bijvoorbeeldkaliaangebodenindeverhouding1:6:14maarbinnen
deplantwasdeconcentratie850:610:690.Debinnenconcentratie
isdusminofmeeronafhankelijkvandebuitenconcentratie.De
plantkanduszoutenverplaatsentegendeconcentratieverschillen
in,maargaatookselectief tewerk.Deplantkiestwathijzal
opnemendaardoorisdeverhoudingbuiten/binnennietgelijk.Datis
bijdeteeltzeergemakkelijk,wantanderszoudenbijdebemesting
iederedagpreciesdiemineralenmoetenwordengegeven,diede
plantnodigheeftvoordegroei.Nukanindegrondwordenbemest
voorlangeretijdenbehoefthetinsubstraatooknietzo
verschrikkelijknauwkeurigtegebeuren.Hetwortelmilieubevat
namelijkooknogeenbuffervoorraad zouten.Alsdezebufferklein
is,bijvoorbeeld steenwolteelt,moetdebemestingalveel
nauwkeurigerwordenuitgevoerd.
Alsdemineraleneenmaalin/deplantzijnopgenomen,moetenzenog

- 44-

wordenvervoerdnaaralleplaatsenwaarcellengroeien.Datgaat
natuurlijkhetgemakkelijkst inderichtingvandeverdampingsstroommethetwatermee.Zodoendezoudenerechterteveel
mineraleninhetbladblijvenzitten.Ditblijktduidelijkuitde
volgendeproef.MenbepaaldehoeveelK,Ca,MgenPerindewortel
voorkwam.Menvonddeverhouding3,3,4en5,maarinhetblad
vondmen18,70,53en17.Deverdelingvandemineralendoorde
plantgebeurtgrotendeelsactiefvanuitdebladerenviade
zeefvaten.Ditgebeurtveelalvaneenhogeconcentratieinde
richtingvaneenlagereconcentratiemetbehulpvanademhalingsenergie (figuur21).Deverdelingdoordeplantgaatnietvooralle
mineralenevengemakkelijk.Deeenwaardigeionen(K,Na)zijn
mobielerdandetweewaardige (Ca,Mg).Zieookbovenstaandeproef.
InhetalgemeenblijktdatN,PenKzeermobielzijn.
3.5.3. Mineralentekorten
Doordatdeomstandighedennietaltijdoptimaalzijn,komennogal
eenstekortenaanmineralenindeplantvoor.Somsprobeertde
plantzichdaarbijaantepassen.Alserweinigstikstof isgaatde
plantbijvoorbeeldmeerwortelsmaken.
Tekortengaanalgauwtenkostevandegroei.Ditgeldtvooralvoor
stikstofdatvooralleeiwitachtigeverbindingennodigis.Hetis
daardoorzeernauwverbondenaanallelevensprocessenindeplant.
Mettekortengaanookdikwijlsverkleuringengepaard.BijN-gebrek
wordtdeplantgeel.Nogduidelijker isdatbijMg-enFe-gebrek.
Dezegeelverkleuringwijstopdeafwezigheidvanbladgroen.Dit
remtuiteraarddefotosyntheseendusdegroei.Somstredenook
rood-blauw-verkleuringenopzoalsbijN-gebrek,maarmeernogbij
P-gebrek.Bepaaldesuikerskunnennietnormaalwordengebruikten
wordendanomgevormd totkleurstoffen.
Doortekortaanmineralen (vooralCa),kandekwaliteitvandemembranenachteruitgaan (zie2.4.1.).Ditbetekentdatdeplantde
controleopdewater-enzoutverplaatsing binnendeplantminder
goedbeheerst.
Ertredendangemakkelijkzogenaamde fysiogeneafwijkingenop;rand
inslaenandereplanten,glazigheid,neusrotendergelijke.Vooral
jongeblaadjesenvruchtenkomengemakkelijk calciumtekort,doordatzeweinigwaterverdampen.Dekalkopname indejongeblaadjes
inhetgroeipuntkanwordengestimuleerd,doordeverdampingte
blokkeren.Alsmenbijvoorbeeld deplant 'snachtsafdektmetplasticdoekwordtdoordeworteldrukmeercalciumnaardejonge
blaadjesvervoerd.
3.6.

Wortelactiviteit
Wegaannuwatverderinophetfunctionerenvandewortel.Inde
hiernavolgendehoofdstukkenoverdeinvloedvandegroeiomstandighedenwordtnamelijknietzoveelaandachtbesteedaandewortelafzonderlijk.
Inhetalgemeenkanwordengezegddatbijhettelenweinigaandacht
aandewortelswordtgegeven.Ditisgoedtebegrijpenwantde
groeivandewortelsisnueenmaalnietgoedwaartenemen.De
wortelisechterevenbelangrijkvooreengoedeteeltalselkander
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plantendeel.Devraagisdikwijlsoferwortelsgenoegzijn,enzo
ja,ofzijvoldoendefunctioneren.Hetisookwaarschijnlijkdater
tussendeverschillendewortelgebiedenaandezelfdeplantfunctieverschillenbestaan.Waarschijnlijkkandeenewortelmeerwateren
deanderemeermineralenopnemen.Dithoudtookindatdeomstandighedenondergrondsnietoveralgelijkbehoeventezijn.Ditis
immersinhetbladooknietzo.
3.6.1. Groeivanhetwortelstelsel
Dewerkingvanhetwortelstelselisaltersprakegekomenopzie
3.3.4.en3.3.5.DaarbijisvooralderingvanCasparigenoemd
(figuur 14).Ookbijwateropnamedoorosmosekwamdewortelaande
orde.Daarbijwerdbeschrevendatdewortelharenzeerbelangrijk
zijn(figuur22).
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Figuur22.Alleenwateropname indewortelharen.Doorlopendegroeiisnoodzakelijk.
Dezecellenkunnennamelijknieterglanginlevenblijven.Vooral
alsdetemperatuurhoogiszijnzeincircatweewekenversleten.
Aangeziendeplantalleenviadewortelharenwaterkanopnemen,
moetenerdoorlopendnieuwebijkomenalseroudeafvallen.
Dewortelgroeipastzichvrijsterkaanaandeomstandigheden.In
zuurstofrijkegrondwordenzeerveelwortelharengevormd.Inwatercultuurontstaanechterveeldunnerewortels,bijnazonderwortelharen.
Vooreengoedewortelfunctie iseendoorlopendewortelgroeinoodzakelijk.Alseenplantvolmetvruchtenhangtofbezigiseengrote
bloemaanteleggen,kandewortelgroei stagnerenenkunnenzichna
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enkelewekenproblemenvoordoendoorgebrekaanwortelharen.
Hetwortelstelselmoetookeenbepaaldeomvang bereiken,wantanderskandeplant,zodradegrondwat drogerwordt,geenwatergenoegmeeropnemen.Doordat voordegroeivandewortelbouwstoffen
nodigzijn,hangt dewortelgroei sterkafvandelichtomstandigheden.Hetisdanooknodigondergrondseenbovengrondseomstandighedenopelkaaraftestemmen.Bijteeltenindegrondisdaterg
moeilijkdoordesterkebufferingvandegrond.Snelle temperatuurveranderingenzijnonmogelijk.Daarbijsteekt eensubstraatteelt
gunstigafdoorhetgeringerevolume.
Behalvedeomvang isookdeactiviteitvandewortelsvangrootbelang.Allerlei factorenwerkendaarop in.Bijdeactieveopnamevan
mineralenenwaterspeeltbijvoorbeeld deplasmastroming indecel
eengroterol.Hoesnellerdelevendeinhoudvandecel
rondstroomt,hoemeerstoffenaandeenezijdevandecelkunnen
wordenopgenomenenaandeanderezijdewordenafgegeven.Ditgeldt
vooralbijdeCaspari-cellenindewortel,waardoorheenalle
opgenomenwaterenanderestoffenmoetenpasseren.
3.6.2. Factorenvaninvloedopdewortel.
Erzijnvelefactorenvaninvloedopdegroeiendeactiviteit van
dewortel (figuur23).Voordeoptimalegroeimoetenonder-en
bovengrondseomstandighedenopelkaarwordenafgestemd.Indepraktijkisdatalleenmogelijkbijzeerkleinevolumes,bijvoorbeeld
potplanten.Meestalishetnietgoedmogelijkdoordat deomstandighedenindegrondalleenmetgrotevertraging zijnaantepassen.
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Figuur23.Velefactorenhebbeninvloedophet functionerenvandewortel.
Omdatdegroeiomstandighedenindegronddaardooreenminofmeer
onafhankelijke invloedhebben,willenweeenaantalafzonderlijk
noemen.
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Watervoorziening
Eenvandebelangrijkstezakenisnatuurlijkdewatervoorzieningin
degrond.Alhetwaterdatwordtverdampt,moetimmersuitdegrond
wordenopgenomen.Eendoorlopend tedrogegrondremtdegehele
groei.Maximalegroeiisdanookalleenmogelijkbijvolledigongestoordewateropname.Ditisingrondslechtstebereiken,wanneer
degrondmetwaterisverzadigdendatisnieteenvoudig.Hetlukt
alleenmeteenzeerporeuzegrondmeteenondiepewaterspiegel,
bijvoorbeeldeenpotvan15cmhoogteineenlaagjewatervan
enkelecentimeters.Degroeiispraktischnietteregelendoormiddelvandewatervoorziening,omdatdewaterhuishouding indegrond
nietnauwkeurigteregelenis.Dewaterhuishouding ronddewortel
kanvrijsnelwisselen.Deverdampingkannamelijkmiddenopdedag
oplopentotcirca1literperm peruur.Ditbetekentdatineen
watzwaarderegrondvlakomdewortelsheendrogekokertjesontstaan.Ditkomtdoordatdezijdelingsewaterverplaatsing inde
grond telangzaamverloopt.Deplantkandantijdelijkwaterte
kortkomen,ookalsderestvandegrondgoedvochtigis.
Zoutindegrond
Zoutinhetbodemvochtheeftongeveerdezelfdewerkingalsdroogte.
Doordehogeconcentratieneemtdezuigspanningronddewortels
toe.Deplantkandanminderwateropnemenendatkostgroei.De
zoutconcentratiekanvrijhoogwordendoordatdeplantmeerwater
opneemtdanzouten.Inhetgevalvandedrogekokertjeshierboven
beschreven,wordtdetoestandnogverergerddoordeoplopendeconcentratie.Eigenlijkzoudeplantoverdagbijveelinstralingbijna
schoonwatermoetenkrijgenen 'snachtseenhogerezoutconcentratievoordeactievemineralenopname.Metbehulpvandezoutconcentratieisdegroeiwelenigszinsteregelen.Hierbijdoetzichdikwijlshetprobleemvoordathetzoutlaterschadelijkwerkt.
Lucht indegrond
Dewortelcellenmoetenalleademenendatgeldtookvooralleanderebodemleven.DaarvooriszuurstofnodigendaarbijkomtCO-vrij.
Ditmoetwordenuitgewisseldmethetbovengrondsemilieu.Alsdat
inordeiszullenzichookgeenproblemenvoordoenmetanderegassenzoalsethyleen.Dezestofveroorzaaktveelproblemenalsde
wortelsonderwaterkomentestaan.Deinterneethyleenconcentratie
blijftdantehoogendebladerenbuigendaardoornaarbeneden.
Maarergerisdatdoorzuurstofgebrekveelteweinigwaterkanwordenopgenomen.Dewortelsgaanuiteindelijkvrijweldood.Watercultuurluktdanookalleenalshetwaterintensiefwordtbelucht.Telenineenofandersubstraatboveneenlaagjestilstaandwater
gaatweldoordatdewortelsdezuurstofuithetsubstraatopnemen.
Alleenalsdewortelsweinigactiefzijn,dus 'swintersbijlage
temperaturen,kunnenzijlangeretijdonderwaterinlevenblijven.
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Temperatuur indegrond
Detemperatuurindegrondisvangrootbelangvanwegedeademhalingdoordewortels.Isdegrond tekouddanlooptdeademhaling
terug.Deplasmastromingvermindertendeopnamevanwaterenzoutenwordtgeremd.Verhogingvandegrondtemperatuurversneltde
ademhaling,heefteenhogereworteldruk totgevolgendikwijls
groeithetgewasdaardoorweliger.
Vooraldeopnamevanstikstofenfosfaatkomtbijlagetemperatuur
indeverdrukking.Metdewateropnamedreigenalleenmoeilijkheden
alsdeplantbovengrondswelwarmgenoegisendaardoorveelwater
verdampt.Doordelagetemperatuurwordtdegroeivandewortels
geremd.Viaeenverlaagdetemperatuurkanmendebovengrondsegroei
beïnvloeden.Regelenvandegroeiviadegrondtemperatuur luktniet
wegensdegrotetraagheid.
Lichtendewortels
Dewortelshebbennatuurlijknietdirect lichtnodigwantzeontvangendesuikersvoorgroeienademhalingvanhetblad.Duidelijk
isechterdatweiniglichtbetekentdaterweinigsuikerisendat
beperktweldegroei.Doorlichttekortneemtdewortelgroeinaar
verhoudingmeerafdandebovengrondsegroei.Alserlatermeer
lichtkomtzaldantochdikwijlsdeproduktie tegenvallendoordat
eentegeringeomvangvanhetwortelstelseldegroeibeperkt.
Ruimtevoordewortels
Wanneerbovengrondsedelenvandeplantelkaarbeschaduwenheeft
dattotgevolgdatdegroeiafneemt.Wanneerdewortelsnietonbelemmerdkunnengroeien,remtookdatdebovengrondsegroei.Ditis
eengoedemogelijkheid omdegroeiindehandtehouden,bijvoorbeelddoordewortelsineenpottehouden.Hoekleinerdepotin
verhoudingtotdeplant,hoegroterderemmingis.Ditwordtbij
tomaatindewinterveeltoegepast.Alsudittelangvolhoudt,
raakthetwortelstelselinomvangachterop tenkostevandeverdere
ontwikkeling.Bijsubstraatteeltenkanmenzichwatmeerveroorloven,omdatdeverzorging laterookbeteris.
Voedingvoordewortels
Indebehoefteaanmineralenvoordeheleplantwordtvoorziendoor
deopnameindewortels.Mineralentekort remtdegroei,ookvande
wortels.Alserbijvoorbeeld teweinigstikstofwordtgegevengaat
eerstdebovengrondsegroeiachteruitenpasdaarnadewortelgroei.
Zozijnernogveelmeervoorbeeldentenoemen.Dezorgvooreen
goedevoedingstoestand ingrondensubstraat (bemesting)iseenwetenschapopzichenblijftindezepublikatiebuitenbeschouwing.
Zuurgraadvandegrond
Ookdezuurgraadvandegrondisvanbelangvooreengoedewerking
vandewortels.Alsdegrondtebasischoftezuurwordt,gaanonregelmatighedenoptredenindeoplosbaarheid (beschikbaarheid)van
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deverschillendevoedingselementen.Ditpuntisduszeernauw
verwantaandebemesting.EenlagepHwijsterdikwijlsopdatde
beluchtingindegrondnietaltebestis.
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4.

INVLOEDVANHETLICHT
Dithoofdstukvormteennieuwerondeindebesprekingvanhetbelangvandeplantenfysiologievoordeglastuinbouw.Inheteerste
deelwerdbeschrevenhoeplantenenergievastleggenindrogestof.
Daarbijbleekdeverdunningvandedrogestofzeerbelangrijkis.
Hoemeerwaterdeplantineengegevenhoeveelheiddrogestofverwerkt,hoegroterdebladoppervlaktewordt.Ditbetekentmeer
lichtvangstenmeergroei.
Indetweederondewerdendezelfdezakenweeraandeordegesteld,
maarnuvanuitdelevensprocessen indeplant.Aangegevenwerdhoe
energiewordtvastgelegddoormiddelvandefotosyntheseenhoede
ademhalingervoorzorgtdatvoorallelevensprocessenenergievrijkomt.Zeerbelangrijkzijngroeienontwikkelingvandeplantdie
hetresultaatzijnvandeverwerkingvandedrogestof.Bijditallesspeeltdewaterhuishoudingeengroterolomdatdecelgroeinauw
daarmeesamenhangt.
Indevolgendehoofdstukkenvolgtdederderondeindebehandeling
vandeplantenfysiologie indeglastuinbouw.Inwezengaathetweer
omdezelfdezaken,maarnuwordtvooralaandachtgegevenaandeinvloedvandeomgevingopdeplant.Debelangrijksteaspectendaarvanzijndeinvloedvanhetlicht,vandetemperatuur,vandelucht
omdeplantenheenenvandewaterhuishouding,inenomdeplant.
Hetwordendusvierhoofdstukken,kortsamentevattenals:deinvloedvanlicht,temperatuur,luchtenwateropplantengroei.
Hethoofdstukover"Licht"wordtweeronderverdeeld ineenaantal
aspecten.Eerstzeggenweietsoverhetlichtzelf,daarnaoverde
verschillendefunctiesvanhetlichttenaanzienvandeplantengroei.Ditwordtdanverderuitgewerktmetbetrekking totdewerkingvanhetlichtophetbladenineengewas.Wesluitenafmet
eenoverzichtvandeinvloedvandenatuurlijke lichtverschillen
(dagelijks,seizoen)enkunstmatigelichtverschillen(belichten,
schermen).

4.1.

Vatislicht?
Lichtisstralingdiedoordeplantenwordtopgevangen.Dezestralinglevertenergiediedoordeplantkanwordengebruiktvoorde
omzettingvanC0„enwaterinsuikersvoordegroei.Ookandere
processenwordendoorhetlichtbeïnvloed.

4.1.1. Golflengtevanhetlicht
Stralingplantzichvoortalsgolvenophetwater.Lichtiseen
elektromagnetische stralingmeteenbepaaldegolflengte.Ditbegrip
isbekenduitderadiowereld.InNederland zendtHilversumbijvoorbeelduitop298en402m.Datwilzeggendatdezeradiogolveneen
lengtehebbenvan300à400meter (figuur24).
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Figuur24.Stralingengolflengte.Vanhettotaleelektro-magnetischestralingsgebiedkunnenonzeogenmaareengedeeltewaarnemen.Wenoemen
datlicht.Deplantisinhetzelfdegebiedgevoeligalshetmenselijkoog.
Degolflengtewordtkleinerinderichtingvanwarmtestralingtot
aanhetpuntwaarwarmtezichtbaarwordt (roodgloeiend ijzer).Dit
isdeovergangnaarwatwe"licht"noemen.Opdeovergangvanwarmtenaarlichtvindenweinfrarood,watnetnietzichtbaaris.Dan
volgtzichtbaar (zon)licht,wateengolflengteheeftvan400-700nm
(1nm-0.000001mm).Deplantisookgevoeligvoorditgolflengtegebiedwatonzeogenwaarnemen.Zonlichtiseenkleurloos
lichtmengsel,maardooreenprismazijndekleurenzichtbaartemaken.Weziendandekleurenvanderegenboogvanrood (700nm)tot
violet (400nm).Voorbijhetvioletligthetultraviolet,dat
onzichtbaaris.Röntgenstralenhebbeneennogkleineregolflengte.
Deverschillendegolflengtenvanhetlichthebbensomsookheel
verschillendeinvloedenopdeplantdoordatdeplantverschillende
pigmentenheeftdiegevoeligzijnvoorstralingvanverschillende
golflengten.Kunstlichtheeftsomseenbepaaldekleurdoordatde
stralingvoorhetmerendeelineenbegrensdgolflengtegebiedligt.
Behalvelichtgevenlampenaltijd infraroodenwarmteaf.
Hetzichtbarezonlichtiseenstralingsmengselmeteengolflengte
van400-700nm,maarditisslechtsongeveerdehelftvandezonnestraling.Deanderehelftheefteengroteregolflengte (infrarood,
IR)envooreenkleindeelookeenkleineregolflengte(ultraviolet,UV).Hethangtdusafvandegevoeligheidvanonzemeterswat
wemeten,namelijkalleenzichtbaarlichtofzichtbaarlichtinclusiefIRenUV.Ditlaatstenoemenwedeglobalestraling.HetKNMI
geeftdewaardevandeglobalestraling.
'sMorgensvroegzienwedezonalseenrodebal.Deoorzaakisde
veellangerewegdiedelichtstralendoordeatmosfeermoetenafleggen.Ertreedtdaneenfilteringopaandeblauwezijdevanhet
spectrum.
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4.1.2. Hetkaseffect
Kassenwordengebruiktomerplantenintekwekenalshetbuiten
nietgoedlukkenwil.Binnendekasiserminderlichtdanbuiten.
Alsdaarnietstegenoverstondzoudegroeidusminderzijn.Het
voordeelvaneenkas,ookalsdezenietwordtgestookt,iseenwat
hogeretemperatuur.Hoekomtdat?Alslichtstraleneenvoorwerp
treffen,wordenzeomgezetinwarmteofteruggekaatst.Glasisook
eenvoorwerp,maarlaatbijnaallelichtdoor.Binnendekaswordt
deenergieomgezetinstralingmeteenlangeregolflengte.Glas
laatechterdewarmtestralennietdoor (figuur25).

licht

lichtindekas
\
\

opwarming
indekas

M

Figuur25.Omzettingvanlichtinwarmte.Hetlichtgaatdoorhetglasen
wordtomgezetinwarmte.
Warmtestralingkannietdoorhetglas.Dekaswordtinwendigverwarmdenvertraagdafgekoelddoordathetglaswarmerwordtdande
buitenlucht.
Nuishetnietzodatdekasdansteedsmaarwarmerwordt.Detemperatuurverhogingveroorzaaktluchtstroming.Deluchtstrijktlangs
hetkoudeglaswaardewarmteweerwordtovergedragenopdebuitenlucht.Dateenkaswarmerisalsdezonschijntkomtdusdoordatde
warmtevertraagdwordtafgegeven.
'sNachtskanhetineenkaswarmerzijndanbuitenalserveel
uitstralingisnaareenhelderelucht.Eerstkoeltdanhetglasaf,
daarnagaatdeluchtindekasafkoelendoorhetkoudeglas.De
grondheefteengrotewarmtecapaciteit enkandansomsmeerwarmte
leverendandooruitstralingverlorengaat.Sommigekunststoffen
latenweldewarmtestralingdoorenhebbendaardoormindereffect
opdebinnentemperatuur.Wordenkunststofdoekennat (condens)dan
werkenzijweeralsglas,wellooptdelichtdoorlatendheid terug
doordecondensdruppels.
4.1.3. Richtingvanhetlicht
Alszichgeenvoorwerpbevindttussendezonendeplant,danzal
hetlichtzichrechtlijnigvoortplanten;gerichtlicht (figuur26).
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Gerichtlicht
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Verstrooid licht
(diffuus)

Figuur26.Gerichtenverstrooid licht.Bijzwarebewolkingwordtalhet
lichtverstrooid.Deschaduwwerkingisvanallekantenevengroot.
Indewinterwordtongeveertweederdevanallelichtverstrooid.
Erkomtinonswerelddeeldanookveelmeerlichtvanuithetzuiden
danvanuithetnoorden.Erzijnechteraltijdallerleiobstakels
tussendezonendeaarde,bijvoorbeeld stofdeeltjes,waterdampen
wolken.Dezeverstrooienhetlichtinallerleirichtingen:diffuus
licht.Alseendikwolkendekaanwezigis,kunnenwenietmeerzien
waardezonstaat.Datwilzeggendatervanallekantenevenveel
lichtkomt,uithetnoordenevenveelalsuithetzuiden.Eenschuur
ophetnoordengeeftopzo'ndagevenveelschaduwalseenschuur
aandezuidkant.Zelfsopeenzonnigedagisnogeengrootdeelvan
destralingdiffuus.Middenindewinterisminstenstweederdevan
allestralingdiffuus.Alleenopzonnigedagenishetminder.De
problemenvanlichttekortzijnhetgrootstopdonkeredagen.Daarom
moetenweindeeersteplaatsrekeninghoudenmetdiffuuslicht.
Dithoudtindathetnietzobelangrijkishoedekassengeoriënteerdzijntenopzichtevanhetzuiden,wantdatisalleenvanbelangbijgerichtlicht (zonnigweer).Erzijndangeenlichtproblemen.Alshetlichtdiffuusis,zoueenkasindevormvaneenhalve
bolhetbestezijn,maardatisergonpraktisch.Zolangwemetdiffuuslichttemakenhebbenisdedakhellingdanookonbelangrijk.
Eentesteildak,maaktdekasdonkerder,wantineensteildekzit
meerdakmateriaal(lichtonderschepping).
Eengoedekaslaatcirca70%vanhetdiffuselichtdoor. 'sWinters
wordtvandedirectestralingechtermeerdandehelftteruggekaatst.Binnendekasiseenzonnigedagdusaanmerkelijkminder
lichtdanmenopgrondvandezoninstraling zouverwachten.
4.2.

Lichtindekas
Inhetvoorgaandewerdoverhetlichtgesprokendatvanuitderuimteopdekaswordtgestraald.Hetisdanverdervangrootbelang
hoeveellichterdekasbinnenkomtenhoeveeldaarvandandoorhet
bladwordtopgevangenvoordegroei.

4.2.1. Lichtbinnendekas
Eenvandeoudstevormenvanglasgebruikishetzogenaamdeplatte
glas,maaralheelgauwbouwdemenkassen.Ditisuitgegroeidtot
eengrotevariatieaanmodellen.Eriseengrootverschilinruimtebenuttingtussenvroegerennu.Wenemendekomkommerteeltonder
glasalsvoorbeeld (figuur27).
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bladverdeeld
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Figuur 27.Lichtbenuttingenbladverdeling.Dooreenbetererangschikking
vanhetbladkanmeer lichtwordenbenuteneenhogereproduktie
wordenverkregen.
Onderplatglaswerdéénlaagbladgeteeld,want deplantengroeiden
opdegrond.Indekomkommerkasjeswerdhetbladookinêénlaag
geteeld,maarnulangshetglas.Deoppervlaktevanhetkasdekwas
veelgroterdandebodemoppervlakte.Erwerddusmeerlichtopgevangen,waardoordeproduktieshogerwaren.Daarna ismenkomkommersgaanteleninVenlo-kassen.Nunietmeerlangshetglas,maar
doordegeheleruimtemetbladtevullen.Daardoorwerdnogmeer
lichtopgevangenwanthet lichtdatdooreenbladlaagheenvalt
wordt doordevolgendeopgevangen,enzovoort.Opnieuwwerdende
produktieshoger.Alsdegewasopbouwhet toelaatmoethet bladdan
ookzoregelmatigmogelijkdoorderuimtewordenverdeeld.Bijsla
enpotplanten luktdatnietmaarbijopgroeiendegewassenisdat
goedtebereiken,bijvoorbeeld tomaat,roosendergelijke.
4.2.2. Lichtbenutting
Voordelichtbenutting ishetnietalleenbepalendhoehetblad
doorderuimteisverdeeld,maarerisomtebeginnenalveel
verschilindelichtdoorlatendheid vanverschillendekassen.In
figuur28iseenschematischevoorstelling gegevenvande
lichtboekhouding.
Eenkasmoetalvoordelig zijngeconstrueerd om70%vanhetlicht
doortelaten.Wemoetenerdanookindeeersteplaatsopbedacht
zijndathetglaszoschoonmogelijk Is.Vanhet lichtdatdande
kasbinnenkomt gaatmeestalweereengroot deelverloren,doordat
hetopdegrondvalt.Hetdoetdannietandersdandegrondverwarmen.Doorreflecterend materiaalkanweereengedeeltevanhet
lichtdatopdegrondvalt,tengoedekomenaandeplantengroei.
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Figuur28.Lichtendekas.Ineengunstiggevalkaner70%binnendekas
komen*Erkomtdansomsmaar30%opdeplant
Hetlichtdatopdeplantvalt,komtechtervoormaximaal10%ten
goedevandegroei (ziepagina9,figuur 2).Alsdus30%vanhet
lichtinhetgewaswordtopgevangen,zaltenopzichtevanhetlicht
datopdekasvalt,slechts3%tennuttekomenvandegroei.
Alseenjonggewasfreesia's juistbovendegrondstaat,ofjonge
anjerszijngeplant,wordtveelminderdan10%vanhetlichtopgevangendoordeplant« Erkomtdanminderdan1%totzijnrechtvoor
degroei.Moetenwedatnogproberenteverbeteren?Hetlijktimmershopeloos.Wemoetenzekerallesinhetwerkstellenomlicht
optevangen.AlsudooreensnellereBladgroei15%lichtkuntopvangeninplaatsvan10%,danisdat50%beter!Eenbeterebenuttingvanhetlichtisdanookmeestaleerdertebereikendoorvergrotingvanhetbladoppervlakdandoorhetbouwenvaneenlichtere
kas.
4.3.

Functiesvanhetlicht
Totnutoeisalleengesprokenoverheteffectvanlichtopde
groei (fotosynthese)eninhettweedehoofdstukoverhetverbruik
vanlichtenergievoordeverdampingvanwater.Hetlichtheeftechterveelmeereffectenophetplantenleven.Allereerstdevormbepalendewerkingvanhetlicht (formatiefeffect).Eenandereinvloed
dievelenkennenisdedaglengte-werking (fotoperiodischeffect).
Tenslottewordtdefotosynthesebeïnvloeddoorhetlicht.Hetgaat
danomdeenergieinhetlicht.Eriseengrootverschiltussende
lichtinvloedopplantvorm/daglengteenheteffectvanhetlichtop
defotosynthese.Albijheellagelichtintensiteiten tredenvormbepalendeendaglengte-invloedenop.Bijveellichtwordtdieinvloed
nietsterker.Ditisjuistwelhetgevalbijdefotosynthese,die
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sneller gaat verlopen naarmate er meer licht Is.
Wewillen de drie hier genoemde invloeden afzonderlijk toelichten.
4.3.1. Vormbepalende invloed
Dat het licht een zeer sterke invloed heeft opde vorm van de plant
blijkt duidelijk uit het simpele voorbeeld van dekieming van
aardappelen. Zolang de stengel onder de grond zit,strekt hijzich
zeer snel tot de oppervlakte bereikt is.Dan blijft de strekking
plotseling achterwege en de stengelsworden,vooral als het nog
koud is,zeer gedrongen. De oorzaak is deafbraak vaneen bepaalde
groeistof (hormoon)in de plant onder invloed vanhet licht.Dit
hormoon stuurt de celstrekking. Een soortgelijk verschijnsel isde
buiging van planten naar het licht toeals ze bijna inhet donker
staan.De groeistof wordt minder werkzaam aan de zijdewaar het
licht vandaankomt.Het gevolg is dat de bladeren zichop het licht
richten.De groeiwordt daardoor bevorderd want het gevolg isdat
meer lichtwordt opgevangen.
Een belangrijk aspect van devorm van eenplant is de lengte.In
veel gevallen,vooral bijsierplanten,wordt een grote lengte als
negatieve eigenschap ervaren. De lengtegroei wordt al beperkt door
zeer lage lichtintensiteiten, maar tochwordt de plant dan dikwijls
langer dan ons lief is.Hogere intensiteiten werken verkorting in
dehand,maar dan isblauw licht gunstiger danrood licht.Als de
zon laag staat isermeer rood licht (winter)en zijn de planten
langer.Tomatenplanten van 10g versgewicht waren indecember 28cm
lang en inapril 16cm.
Eenmethode om de lengtegroei van planten tebelemmeren ishet uitzetten voor eenbetere belichting.Wat dit incijfers betekent is
weergegeven in figuur 29.
Te nauwe stand
Wijde stand
32q

29

9%
20b 1. I-958

Figuur 29.Vormverandering van tomatenplanten. Door een nauwere stand worden de planten iets langer,veel lichter en leggen iets minder bladerenaan.
Opvallend is dat het gewicht veelmeer afneemt dande lengte toeneemt.Het aantal bladeren neemt minder af danhet gewicht,wat inhoudt datde bladeren kleinerworden.
Dat de groei van de bladeren duidelijk wordt beïnvloed blijkt onder
meer bijsla.Bijveel licht zijn de bladeren naar verhouding
breed. Bijminder licht wordt het blad niet inde eerste plaats
korter,maar vooral smaller.Doordat debladstelen zichtbaar worden
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krijgtdeonderkantvaneenslakropeen"graterige"aanblik.
4.3.2. Daglengte-invloed
Sommigegewassenzijnbijhunontwikkelinggevoeligvoorhetaantal
donkereenlichteurenperdag.Mennoemtditverschijnselfotoperiodiciteit.Wezullenerslechtszeerbeknoptietsoverzeggen.
Plantenhebbeneersteenzogenaamdejeugdfase,waarinbloemaanleg
helemaalnietmogelijkis.Zaailingenvansommigehoutigegewassen
zijnsomsettelijke jarenoudvoordatbloemaanlegplaatsvindt.Als
zedantotbloemaanleg instaatzijn,zijnlangnietalleplanten
daglengtegevoelig.Ongevoeligeplantennoemtmendaglengteneutraal.Degevoeligeplantenzijnglobaalintedelen:plantendie
bloeienbijeenlangedag(LD),enplantendiebloeienbijeen
kortedag(KD).Erzijnechtertallozeovergangen.Zelfsbinneneen
soort (bijvoorbeeld chrysant)zijnlangnietallevariëteitenop
dezelfdemaniergevoelig.Sommigechrysantenbloeienmiddeninde
zomer.Erzijnookmengvormenbekend.ZoisdeaardbeieenKD-plant
watdebloemaanlegbetreft,ditgebeurtnamelijkindeherfst.Er
zijnechterlangedagennodigomdeaangelegdeknoppentedoen
uitlopen.Vandaardatmenindepraktijkbijhetforcerenvan
aardbeieninkassenkunstlichtgebruiktvoordaglengtevergroting.
NietalleenKDofLDzijnvaninvloedopdebloemaanleg,dikwijls
isdatweergecombineerdmetanderegroeifactorenzoals
bijvoorbeelddetemperatuur.Deplantenhebbendanbijvoorbeeld
winterkoudenodig (vernalisatie).Ditisookbijaardbeitussen
bloemaanlegenbloemuitgroeihetgeval.
Indepraktijkvanhettelenisdechrysanteengoedvoorbeeldvan
daglengtebeheersinghethelejaarrond.AlszevanwegedenatuurlijkeLD-periodenietwillenbloeien,wordenzeverduisterd enals
zeindenatuurlijkeKD-periodeeersteenstengelmoetenvormen,
wordenzebelicht.Deomschakelingnaarbloemaanlegheefteengrote
invloedophetgebruikvansuikers.Debloemaanlegkostnamelijk
zeerveeldrogestofdoordatineenzeerkortetijdenormeaantallenbloemdelenmoetenwordengevormd (zie3.2.3.enfiguur30).
Ditgaatbijweiniglichttenkostevandewortelgroei.Debloem
zelfisdanookmeestalslechtvankwaliteit.Dittrachtmenweer
teverbeterendooronderbrekingmetLD.Ditstopttijdelijkde
bloemaanlegzodatdeplantweerwatopverhaalkankomen.
Eenanderzeeralgemeeneffectvandaglengteindenatuurisde
winterrust.Alsdedagenkorterwordengaandeoverjarigeplanten
inrust,deknoppenwordenafgesloten,hetbladvaltaf.Leteens
opeenpopulierbijeenstraatlantaarn.Detakkenvlakonderde
lamphoudenlangerblad.Zogaatnormaalookderoosinrust,maar
doorstokendwingenwedeplanttotdoorgroeien.Somsluktdatniet
helemaalenvalttochnogveelbladaf.Zoishetooktegennatuurlijkdatweeenanjergewasdegehelewinterdoorwillenlatenproduceren.
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Figuur 30.Daglengte-bloemaanleg-fotosynthese. Indekorte-dag-plantwordt
debladaanleggeblokkeerd,doorkortedagen,debloemaanlegbegint.
Alserweinigsuikerszijn ('s winters)kandooronderbrekingmet
langedagen,deplantwatopverhaalkomen.
4.3.3. Lichtalsenergiebron
Tenslottewatalgemeneopmerkingenoverhetlichtalsenergiebron
voordeproduktievandrogestof.Hoemeerlichteenbladopvangt
hoemeerdrogestofwordtgevormd.Ditgaatechterwelgepaardmet
eenafnemend rendement (figuur31).
Het isnetalsmet eenauto:hoeharder jerijdt,hoemeerbenzine
perkmnodigis.Alshetlicht toeneemtvan0totAgaatdefotosyntheseinditvoorbeeld snelomhoog (tot B). Gevenwedriemaal
zoveellicht (totC),danverloopt defotosynthesemaartweemaalzo
snel,namelijk totD.Wordtweerdriemaalzoveellichtgegeven(tot
E), dankomtermaarweerevenveelfotosynthesebij(tot F).Er
moetendussteedsgroterelichthoeveelhedenwordengegevenvoordezelfdehoeveelheid fotosynthese.Nogmeerlichthelptdanbijna
nietmeer.
Deplantgebruikt direct eenhoeveelheid suikervoordeademhaling.
Daarvoorisdehoeveelheid lichtnodig totA.Paswanneerermeer
lichtisdanbijAisereennetto-overschotaanfotosynthese.Men
noemtAhet lichtcompensatiepunt. Bijlagelichtintensiteiten isde
nettofotosyntheseduslaag (zie3.1.3.).Degroeimogelijkheden
zijndanookgering.Datblijkt duidelijkbijtomaat,erisinde
winterzelfsgeenenergiegenoegvooreengoedebloei.
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Figuur31.Lichtenfotosynthese.Hoemeerlicht,hoelagerhetrendement
wordt.Erispaseenmogelijkheidvoorgroeialsdefotosynthese
groterisdandeademhaling:lichtcompensatiepunt(A).

Alsdedagenlengen,komterveelmeerlicht.Dezongaatlanger
schijnenengeeftperuurmeerenergiedooreenhogerezonnestand.
Delichthoeveelheid neemtdaardoortoevanwintertotzomervan
1 :10.Hetrendementvanhettoenemendelichtneemtsterkaf.
Eenanderenergie-effectvanhetlichtisdeomzettingvanstraling
inwarmte (hetkaseffect,zie4.1.2.). Inprincipeisdeenergie
danvoordegroeiverloren.Wekomenhieropweerterugalswehet
effectvandetemperatuurbespreken.Erisuiteraardeensamenhang
tussenlichtentemperatuur.Ditiséénvandeoorzakendateen
groterelichthoeveelheidookeengroteresnelheidoplevert.Erwordenveelsuikersgeproduceerdendaarmeewordenveelmeerbladeren
gevormdomdesuikersteverwerken.
Hiernawillenwedeenergiewerkingvanhetlichtnaderuitwerken,
ookmetbetrekkingtotdedagelijksegangenhetseizoenendeinvloedvanlichtonderscheppingenbelichting.
4.4.

Lichtopdeplant
Delichtenergiemoetophetbladwordenopgevangen.Hetmaaktdan
welveelverschiluitofweeenindividueelbladbekijkenofeen
heelgewas.

4.4.1. Lichtopeenblad
Infiguur32isschematischweergegevenwatermetdeenergie
gebeurtdieophetbladvalt.
Alsweuitgaanvan100%,danblijktdirectdatdemeesteenergiein
deverdampinggaatzitten.Hetkanzelfsoplopentot70%(zie
3.4.2.).Deverdampingontstaatvooraldoorverhogingvandeblad-
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Figuur32.Energie-huishoudingvaneenblad.Slechtseenzeergeringdeel
vandestralingwordtbenutvoordefotosynthese.
temperatuur.Deverdampingvoorkomtweldatdebladtemperatuurnog
hogerzaloplopen:verdampingskoeling.Eenhogeretemperatuurheeft
ookdirecteoverdrachtvanwarmtetotgevolg.Alleeneenvolkomen
dofzwartoppervlakkanallestralingasborberen.Eenbladwerkt
dusaltijdenigszinsalseenspiegel.Eendeelvanhetlichtkan
duswordenteruggekaatst,maarkandooreenanderbladweerworden
opgevangen.Datzelfdegeldtvoorhetlichtdatdoorhetbladheen
valt.Depercentagesgevenslechtseenindrukvandeonderlinge
verhoudingen.Degetallenkunnenbestwatverschuiven.Danblijft
echterovereinddatvoordefotosynthesehetkleinstedeelvanhet
lichtwordtbenut:nietmeerdan5%!
Indepraktijkzalhetopeenenkelbladdikwijlsnogminderzijn
dan5%.Inparagraaf 2.2.1.(figuur2)hebbenwegestelddattot
10%vanhetlichtvoordefotosynthesekanwordengebruikt.Dat
geldtzekernietvooreenenkelblad,maaralleeninhetallergunstigstegevalvooreenheelgewaswaarinhetenebladopneemt
wateenanderbladterugkaatstofdoorlaat.
4.4.2. Lichtineengewas
Infiguur33isschematischinbeeldgebrachthoedeuitdovingvan
hetlichtinhetgewastotstandkomt.
Alshetonderstebladallelichtzouonderscheppen,danzouhet
daaronderdonkerzijn.Bijteveelbladgaatdanookhetonderste
bladdood.Datgeeftgeennadeelaandeplantdoordatafstervende
bladereneerderreservesaandeplantafgevendandatzezouden
"parasiteren".Alsdesuikerproduktie juistietsgroterisdanvoor
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Figuur33.Lichtonderschepping ineengewas.Per1m grondoppervlakis
circa5m bladoppervlaknodigvooreenoptimalelichtonderscheppingdoorhetgewas.
deademhalingnodigis(lichtcompensatiepunt),blijft„hetbladin
functie.Vooreenmaximalelichtbenuttingiscirca5m bladnodig
perm grondoppervlak.Liefstmoethetbladzoregelmatigmogelijk
overderuimtezijnverdeeld.Ditisbijvoorbeeldhetgevalbijeen
gewaskomkommersdataandedraadisgetopt.Tomaatenrooszullen
bijeennormaleplantdichtheidcirca1.5meterhoogmoetenzijn.
Chrysantenanjerhebbenbijeenvolgroeidbedmeestalteveel
blad.Hetbladgaatdanookonderingemakkelijkdood.Slaheeft
misschieninvolgroeidetoestandookwelgenoegblad,maardeverdelingiszeerslecht.
Padenzijninprincipefout.Vooralbijlagegewassen(sla)valt
danhetlichtdirectopdegrond.Iseengewasenkelemetershoog
danwordttussenderijennogveellichtopgevangen.Eenhoge
draad-teeltvantomatenisomdieredenvoordelig.Vooreenmaximalefotosyntheseperm kaszijnpadenalgauwteruim.Daarinis
hetvoordeelvanroltafelsgelegen.Deinvesteringwordtmedebetaalddoorvergrotingvandeteeltoppervlakte.
Tussenplantenbijtomaatbijvoorbeeld isdanookvoordeligerdan
hetgewashelemaalverwijderen,doordathetgeruimetijdduurt
voordatdekasweermetbladisgevuld.Indietussentijdgaatveel
lichtverloren.
Inhetalgemeenhangtdebelichtingvaneengewasduszeernauw
samenmetdegewasdichtheid.Onderdeverschuivendeomstandigheden
vanwinternaarzomerzoudegewasdichtheidkunnentoenemen.Bij
verschillende teeltengebeurtditminofmeervanzelfsprekend,
doordatindewintermeteenkleinplantjewordtgestart,watmet
hetseizoen"meegroeit"totdekasvolis,bijvoorbeeldbijvroege
stooktomaten.Ditgewasheeftechterbeginmaartdekasal.
volgegroeid.Daarnazoudenmisschiennogmeerplantenperm kunnen
wordentoegestaan,bijvoorbeeld dooreenaantalzijscheutenaante
houden.
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4.4.3. Lichtengroei
Delichtonderscheppingdoorbladengewasmoetleidentotgroei.
Hetseizoenheeftdanookeenoverwegendeinvloedopdegroei.Hoe
minder lichteris,hoelangereenplanteroverdoetomeen
bepaaldstadiumtebereiken.Tussen21novemberen21januariwordt
slechts3%vanhetjaarlijkslichtingestraald.Erkandusbijna
nietsgroeien,zelfsalishetrendementvanhetlicht 'swinters
hetbeste.Deplantheeftdandegrootstemoeiteomnormaalte
groeien.Erisalgauwlichtteweinigvooreengoedebloei.De
wintermoetduswordenbenutomblad telatengroeien.Inhet
voorjaarkandatbladdandetoenemende lichthoeveelheid opvangen
endebloemenofvruchtengrootbrengen.
Steedsvroegermetdeteeltbeginnenhelptalleenzolangdelichtbeperkingniettegrootis.Alsdetomaattevroegwordtgeteeld
komtdevruchtontwikkeling nietopgang.Alsweinfebruaristeeds
grotereplantenpoten,levertdateensteedsvroegereopbrengstop,
wantgrotereplantenbetekent teeltvervroegingdooreenvroeger
startpunt (ziepagina29,figuur 11).Doenwehetzelfdeindecember
danhelpthetniet,deplantenzijndanaanvruchtzettingtoe
voordaterlichtgenoegis.Vroegerbeginnenbetekentdanalleen
maarmeerblad.
Delichthoeveelheid neemttoevan1:12vandewinternaardezomer,degroeiechtervan1:3.Ditheefttweeoorzaken.Indeeersteplaatsneemthetrendementsteedsverderafnaarmateermeer
lichtkomt (figuur 31).Dedaglengteneemtnogtoe,duszouermeer
groeimoetenkomen.Ditwordtechterweerversluierddoordatde
plantenhunbladsteedsdikkergaanmaken (figuur34).
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Figuur34.Afnemend lichtrendement.Hetlichtrendementneemtafbijtoenemendelichthoeveelhedenwatnogverergerdwordtdoordeafnemende
bladoppervlaktepergramplantgewicht.
Debladoppervlaktewordtsteedskleinerwaardoorminderlichtwordt
opgevangen.IndewinterIsnietalleenhetrendementvanhetlicht
beter,maardeplantmaaktooknogmeerbladpergramdrogestof
(dunnerblad).Destofverdunning(ziepagina11,figuur3)wordt
dussteedsgroter.
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4.5.

Invloedvannatuurlijke lichtverschillen
Degroeiiszeersterkafhankelijkvandelichthoeveelheid.Daardoorwordtdegroeiookzeersterkbeïnvloeddoorhetseizoen.Het
seizoenwordtbijdeteelt inkasseninhoofdzaakbepaalddoor
lichtverschillen,maarookelkedagverloopthetlichtvandonker
naarlichtenterug.Aandeinvloedvandedagelijkseenjaarlijkse
lichtgangwillenwehiernaaandachtgevenwaarbijookdeaanpassingenvandeplantaandeordekomen.

4.5.1. Dagelijks lichtverloop
Hetbelangrijkstegevolgvandedagelijkse loopvandezonvoorde
plant ishetgroteenergieverschil,vooralopeenzomerdag.Ineen
tijdsverloopvanenkeleurenvindteenovergangplaatsvandonker
totzeerhogelichtintensiteiten,gepaardmetgrotetemperatuurverschillen.Deplantkandatopvangen,maarertredenwelgrotesnelheidsverschillenopinallerleiprocessenindeplant.Ditgeldtin
hetbijzondervoordefotosynthese,maarookvoorallevervolgprocessen.Alsgoedvoordeplantwordtgezorgd,leverendezesprongen
geenmoeilijkhedenop.Hetmaaktwelverschiluithoedeplanthet
lichtgedoseerdkrijgt.Ineenproefwerdslageteeldbijeenconstantehoeveelheid lichtgedurendedegeheledagenbijeensteeds
stijgendeendaarnaafnemende lichthoeveelheid.Detotale
energie-hoeveelheidwasinbeidegevallengelijk.Slagroeidebeter
bijconstantlicht.Hetlageregroeirendementvandelichttoppenis
hiervoordeverklaring.Erzijnookplantendielichtpiekenhelemaalnietverdragen,bijvoorbeeldAnthurium.Gaatmendezeplanten
nuschermenmeteenvastkrijtschermdat50%lichtonderschept,dan
wordendepiekenwellager,maarerkomtookminderlichtopde
plantalsernietteveellichtis.Datkostgroei.Erzoualleen
automatischboveneenbepaaldelichtintensiteitmoetenwordengeschermd.
Ergerishetalschrysanteneenkortedagbehandelingkrijgen(daglengte-invloed);dankrijgtdeplantweldepiekbelastingte
verwerkenmiddenopdedag. 'sMorgensen 'smiddagswordtabrupt
eeneindeaandedaggemaakt, 'sZomersblijfterdannogwel
genoeglichtovervooréengoedeproduktie,maarindewinterIs
elkelichtverminderingnadelig.Doordekortedagbehandelingheeft
deplant juistmeerlichtnodigvoordeknopaanleg (zie3.2.3.).
4.5.2. Seizoenverloop
Onder"Lichtengroei"(zie4.4.3.)hebbenwealietsoverde
Invloedvanhetseizoenopdegroeigezegd.Delichthoeveelheid
verlooptzeersterk,namelijkvandewinternaardezomerongeveer
van1op10.VanslechtsenkelegewassenisonderNederlandse
omstandighedendegroeihetjaarrondgemeten.Wenementomaatals
voorbeeldomdatdaarvanhetmeestbekendis.Veelalzullenandere
plantenopeensoortgelijkemanierreageren.

- 64-

dagen
60
50
40
30

/

20
10

n

JL

21/9 21/12 21/3 21/6 21/9
middenvandegroeiperiode
Figuur 35.Invloedvanhetseizoen.Groelduurbijtomaathet jaarrond,
vanafzaaientoteenversgewicht van20g.
Infiguur 35isweergegevenhoeveeldageneentomatenplant groeide
vanafzaaientot20gversgewicht.Middenindewinterdeedeen
tomatenplant ercirca60dagenoveromeenversgewicht van20g
(pootbaar)tehalen.Dezeplantgroeidedantussen21novemberen
21januari.Umoet dusaanhetmiddenvandegroeiperiodedenken.
Degroeiduurlooptdanaftotcirca24dagenbijgroeirond21septemberof21maart.Het seizoenheeft duseenzeergroteinvloedop
degroeiduur.Dezenamindezeproef toevan1:2.5.Hetlicht
looptvan1naar5ongeveer.Dus1%meerlicht ismaar0.5%meer
groei,doorhetafnemende lichtrendement enhetdikkerwordende
blad (figuur34).Het isInhoofdzaakeenlichteffect,wantdeverschillenwarenbijhogeenlagetemperaturen ongeveergelijk.Na21
maart isdegroeinagenoegconstant tot 21september.Hetseizoen
heeftdangeeninvloed,hoeweldelichthoeveelheid nogtweemaalzo
grootwordt.Het lichtneemtvan21maart tot21junitoevan1:
2.Deproduktieverbetering isechterkleinerdan1:2.Wevinden
danookmeestaldat 1%lichtverschilminderdan1%plantengroeiverschiltotgevolgheeft.
4.5.3. Aanpassing indeplant
Wehebbenalenkelekerengesteld datdeplantonderinvloedvande
lichtverschillenaanpassingenvertoont metbetrekking totdebladgrootte.Vanuithetmiddenvandezomerwordthetblad inhetvoorennajaar (alsvoldoendewordt gestookt),groterendunner.Midden
indewinterwordthetbladdanbovendienkleiner.Detomaat
vertoontnogeenextraaanpassing (figuur36)namelijkdeaanleg
vaneengroteraantalbladerenvoordatdebloemtroswordtaangelegd.
Deplantkandantochweervoldoendelicht opvangenophetmoment
datdeeerstetrosverschijnt.Dezeaanpassingkomt zelfsnogvoor
nadatdeeerstetrosalisaangelegd.Alsbijvoorbeeld doorveel
lichtbijeenvrijlagetemperatuur deeerste troslaagzitende
plantdaarnabijhogeretemperatuur enweiniglichtverderwordt
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Figuur36.Plantaanpassingen,tomaat« Bijminderlichtwordendeeersteen
tweedetroshogeraangelegd.Deeerstekanookgeheelmislukken.
Alleaanpassingenhebbeneengroterbladoppervlakpertrostot
gevolg.
gekweekt,dankomtdetweedetrosdienormaalnadriebladeren
wordtaangelegd,pasnavijfbladeren.
Eenandereaanpassingbijdetomaatisdemislukkingvandeeerste
trosalserteweiniglichtisophetmomentdatdebloemzoumoetenbloeien.Hetbladapparaatlevertdangeenbouwstoffengenoeg.
Trosmislukkingkomtdanookmindervoornaarmateermeerbladeren
onderdeeerstetroszijnaangelegd.Alsdegroeiwordtgeremdzal
debloeiweltotstandkomendoordatmindersuikersvoordegroei
nodigzijn.
Andereplantenvertonensomssoortgelijkeaanpassingen.Vooralhet
effectvanhetseizoenopbladgrootteenbladdikteisalgemeenbij
veelplantendiewetelen.
Alserextraveellichtisvalthetrendementervantegen.Hetontbreektdeplantdankennelijkaanaanpassingsmogelijkheden.
4.6.

Invloedkunstmatige lichtverschillen
Weveroorzakenbijhettelenopallerleimanierenverschilleninde
hoeveelheid lichtdieopeenplantvalt.Heteerstmoetenwedaarbijdenkenaanlichtvermindering.Zolangweinkassentelenonderwerpenwedeplantenaaneenbepaaldematevanbeschaduwingendat
wordtnogversterktdoordubbelglas,energieschermendergelijke.
Bijlichtvermeerderingdenkenweaankunstlichtwatsomsbijde
teeltvanplantenwordttoegepast.Plantenkunnenzelfsgeheelzonderdaglichtgroeienmetalleenkunstlichtalsenergiebron.

4.6.1. Toepassingvankunstlicht
Bijdetoepassingvankunstlichtzijntweesoorteneffectenmoge-
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lijk.Hettelenkanbijvoorbeelddoortoevoegingvankunstlichtwat
beterofsnellerplaatsvinden.Hetkanechterookzijndathetin
dewinterzonderkunstlichtnagenoegnietluktenmetkunstlicht
wel.Wedenkenbijditlaatsteaanbelichtingvanleliesdieinde
winternormaalzeergemakkelijkhunknoppenlatenvallen.Metwat
kunstlichtgebeurtditniet.Hetlijkteropdatdezedrempelook
meteenhormoonbehandelingkanwordengenomen.Erzijnduidelijk
drieaspectenteonderscheidenbijdegroeibevorderingdoorkunstlicht (figuur37).
3xopkweken
metkunstlicht4x
ff> e s a 9
» <t>« $ ff
$ « » 9 «
9 « » 9 ®
9 £ m9 e
&* e 6 «
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normaal
metkunstlicht
beterekwaliteit
Figuur37.Invloedvankunstlicht.Sneller (1)ofmeer (2)bijgelijkekwaliteit,ofevensnelenevenveel,maarvanbeterekwaliteit (3).In
depraktijk:eenmengselvan1,2en3.
Doormeerlichtkandegroeisnellerverlopen.Wehebbenduseerder
eenbepaaldstadiumbereikt.Zokunnenwedoortemperatuuraanpassingbijkunstlichtbijvoorbeeld viermaalkomkommersopkwekenin
plaatsvandriemaalineenwinter.Eenwinstvaneenderde.Een
anderaspectisde.plantdichtheid.Wekunnenbijvoorbeeld eenderde
meerplantenperm zetten.Hetgaatdannietsneller,wanthet
meerderelichtwordtverdundovermeerdereplanten.Inbeide
voorgaandegevallenblijftdeplantkwaliteitgelijk.Hetisook
mogelijkalleenmaarmeerlichttegeven.Deplantenwordenin
dezelfdetijd,metdezelfdeplantdichtheid,stevigerengroter.Er
isdusweleenkwaliteitsverbetering.Meestalzalhetinde
praktijkneerkomenopeenmengselvandezedrieeffecten:wat
sneller,watmeerenwatbeter.
Belangrijkisinallegevallendatvooral 'snachtswordtbelicht.
Hetrendementvanlichtisimmershethoogstbijlageintensiteiten
(figuur 31).Eenplant "ziet"hetlichtminofmeeralsonzeogen.
Eenkaarsineendonkerekamerisalveellicht,maardezelfde
kaarsalsdezonschijnt,valtnietmeerop.'sNachtsbelichten
kansomsnietbijdaglengte-gevoelige planten.Hetgaatookniet
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helemaalbijtomaat.Dezeplantmoetbeslistvieruurdonkerstaan,
andersisdegroeizeerslecht.
Wemoetenertenslotteopbedachtzijndatonderdelampende
planttemperatuurnogaleenswathogerzalzijndanbijonbelichte
planten.Deoorzaakisdestralingswarmtevandelampen.
Hetismogelijkplantentetelenbijuitsluitendkunstlicht.Hetis
echtersomsvrijmoeilijkomeenevengoedeplanttetelenalsbij
daglicht.Telenbijkunstlichtalleenhoudtindatderuimtezo
sterkkanwordengeïsoleerd,datnietmeerbehoefttewordengestookt.Lampenleverenuitdeopgenomenenergieechterdriemaal
zoveelwarmtealslicht.Deovertolligeenergiezaldanergens
andersmoetenwordenaangewend.Heteconomischrendementzaltoch
tegenvallendoordatalle (gratis)zonlichtwordtbuitengesloten.
Hetzonlichtgeeftvooralinhetvoorjaarinkasseneenenorme
voorsprongopdenatuur,alsslechtswatextrawarmtewordt
gegeven.
4.6.2. Verhoudingkunstlicht/daglicht
Alskunstlichtwordtgebruiktalsaanvullingopdaglichtgeeftdat
nietveelproblemen.Hetmaaktooknietuitwelkelampsoortwordt
gebruikt,zolangdekleurenwatoverhetrodeenblauwegebiedvan
hetspectrumzijnverdeeld (figuur 24).Bijdeaanwezigheidvan
daglichtzalhetrendementvaneenbelichtingsinstallatieechter
tegenvallen.Datkomtomdatdebelichtingsinstallatie alleeninhet
middenvandewinterzoveellichtgeeftdathetnaarverhoudingvan
hetdaglichtenigebetekenisheeft.Indecembergevenwe
bijvoorbeeldcirca30%extralichtalsweper10m eenlampvan
400Wattdagennachtlatenbranden.Datwordtnaarverhoudingbij
hettoenemendelichtsteedsminder.Lampenmoetenzichdusintwee
maanden-vanhetjaarterugverdienen.Voorhetzelfdegeldkunnenwe
1.000m belichtingaanleggenof500m nieuwekasbouwen.Metde
kaskunnenwedanwel12maandenhetnatuurlijkelichtbenuttenen
datzalmeestalvoordeligerzijn.Deplantenkunnennamelijkopde
extra500m middenindewinter50%ruimerstaanenderestvan
hetjaarisdezeruimteextrabeschikbaar.
4.6.3. Lichtonderschepping
Doordatenergieduuris,wordeninkassenallerleimaatregelengetroffenomenergietebesparen.Ditbetekentnagenoegaltijddatde
lichttoetredingwordtbeperkt.Datgeldtdanvoorhetgehelejaar
bijvoorbeeld bijtoepassingvandubbelglas. 'sZomerszalde
groeibeperkingdaarvannietzogrootzijn.Deonderschepping isdan
alleen 'smorgensen 'savondsvanbelang.Gedurendedewinteris
hetnadeelgroter.Heteffectvanlichtonderschepping valtdangauw
tegendoordathetprocentueelgelijkblijft.Bijbelichtenvaltook
tegen,maarjuistdoordathetprocentueelsteedsminderbelangrijk
wordtnaarmateermeerlichtkomt (figuur38).
Devraagwordtdikwijlsgesteldhoeveelgroeiremmingoptreedtdoor
lichtonderschepping.
Hetkomterglobaalopneerdat1%lichtverliesovereenkomtmet
0.5%-0.75%groeitijdverlies.Voorveelgewassenisditechternog
nietproefondervindelijk vastgesteld.Indepraktijkheeftmenin
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Figuur 38.Lichtonderschepplng enbelichting.Als op 21december 50%kunstlichtwordt bijgegeven, is dat op 21maart nog 7.5%.Als 50%wordt
geschermd blijft dat50%.
verschillende gevallen de ervaring opgedaan dat minder licht onder
een dubbelkasdek helemaal geenachterstand leek op te leveren.
Hierbijzullen twee zaken een rol spelen. In deeerste plaats verandert ermeer dan alleen het licht.Hetwordt bijvoorbeeld vochtiger endikwijls ietswarmer.Daardoor kan eenbepaalde groeibeperkingwat kleinerworden.Hetkanook zijndat de plant zich aanpast
aan de gewijzigde omstandigheden. Als dedroge stof meerwordt verdund (groter blad)kan de plant toch nog evenveel licht opvangen.
Bijvoorbeeld 10%minder licht kanworden gecompenseerd door 10%
meer bladoppervlak.
Er isnog eenandere mogelijkheid om de nadelen van lichtonderschepplng teontgaan.Als bijvoorbeeld voor een bepaalde teelt een
plant wordt opgekweekt dankanmen ook 10%meer tijd voor deopkweek nemen door 10%vroeger tebeginnen om zo over een langere
periode evenveel licht te gebruiken.
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5.

INVLOEDVANDETEMPERATUUR
Indelaatsterondevandebeschrijvingvandeplantenfysiologiein
deglastuinbouw,staatdeinvloedvandeomstandighedenopdegroei
inhetmiddelpunt.Inhetvoorgaandehoofdstukwerddelichtinvloed
behandeld,nuvolgtdeinvloedvandetemperatuuropdeplantengroei.Totslotvolgendandeluchtomdeplantendewaterhuishouding.
Indithoofdstukkomenaandeordedefunctiesvandetemperatuur
endeinvloedopdelevensprocessen.Daarnadevraaghoede
temperatuurtotstandkomtalsgevolgvanmenselijk ingrijpenen
tenslottedesamenhangmetdenatuurlijke temperatuurverschillen.

5.1*

Functiesvandetemperatuur indeplant
Evenalshetlicht,heeftookdetemperatuureenaantalfunctiesin
hetlevenvandeplant.Hetbelangrijksteaspectvandetemperatuur
isdebeïnvloedingvandesnelheidvanveleprocessenindeplant.
Ookdevormvandeplantwordtdoordetemperatuurbeïnvloed,
vooraldelengte.Tenslottewordtdeontwikkelingvandeplant
dikwijlsmedegestuurddoordetemperatuur:thermoperiodiciteit.

5.1.1. Temperatuurensnelheid
Veelprocessenindeplantwordendoordetemperatuurbeïnvloed.
Hetbetreftveelalchemischeprocessendiesnellerverlopennaarmatehetwarmeris.Eriseenwezenlijkverschiltussenplantenen
warmbloedigedieren.Demensheeftbijvoorbeeldeeneigentemperatuur,namelijk37°C.Alsonzetemperatuurdaarvangaatafwijken,
Bloemknoppen
perweek
16i

• Bloemknoppen
oTrossen

16 17 18 19 20 21 C
Gemiddelde etmaal-temperatuur
Figuur39.Temperatuurensnelheidbijtomaatgeteeldbij13,17en21 C
nachttemperatuur.Alsdegemiddeldetemperatuurstijgtvan16 C
tot21°Cneemtdegroeipuntsnelheid toemetcirca50%.
zijnweziek.Deplanttemperatuurkanechterongestraftopenneer
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gaanmetdeomgeving (zie3.4.1.)«Erlooptdannietsfout inde
plantalswebinnendegrenzenblijvendievoordiebepaaldeplantensoort gelden.Degroeiverloopt echterwelsnellernaarmatehet
warmerisenlangzameralshetweerafkoelt.Infiguur39gevenwe
eenvoorbeeldvansnelheidsverandering voortomaat inhet temperatuurgevoeligegebied.
Temperatuurverhoging of-verlagingheeft langnietaltijdhetzelfde
effect.Dithangt samenmetdeoptimadievoordeverschillende
processengelden.Erbestaantussen21maarten21septemberin
kassengrotetemperatuurverschillen, maardegroeisnelheidvan
jongetomatenplanten isdegehelezomerconstant (ziepagina64,
figuur35).Hetverband tussendetemperatuur enhetverloopvande
processenisdusnietaltijdgelijk.Wezullenerdaarombijde
afzonderlijkeprocessennaderopterugkomen.

5.1.2. Temperatuur enlengtegroei
Eentweedeaspectvandetemperatuur isdeinvloedopdevormvan
deplant.Hetmeest inhetooglopend isdaarbijdebeïnvloeding
vandelengtegroei.Inhetalgemeenkanwordengezegd datdelengte
vanplanteninverhouding tothetgewicht toeneemtnaarmatedetemperatuurhogeris.Bijhogeretemperaturenneemtdelengtedanmeer
toedanhetgewicht.Infiguur40gevenweeenvoorbeeld bijde
teeltvankomkommers.
cmperdag
76
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Plantdatum
+24januari
x10januari
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Gemiddeldeetmaaltemperatuur

Figuur40.Temperatuur enlengtegroeibijkomkommer,geteeldbij12,16en
20 Cnachttemperatuur.
Alsdegemiddelde temperatuur stijgtvan 16 Cnaar21 Cneemtde
lengtegroeisnelheid toemetongeveer80%.
Degewichtsgroeinamveelmindersneltoe.
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Detemperatuurheeftnietalleeninvloedopdelengte-groeivande
stengel.Ookdegroeivanhetbladkanbinnenbepaaldetrajecten
sterkdoordetemperatuurwordenbeïnvloed.Alshetbladinhet
groeipuntbijlagetemperatuurwordtgevormd,zalhetmeestalrelatiefkortenbreedzijn.Duidelijk isditwaartenemenbijde
groeivanslaenspinazie.Bijlagetemperaturenzijndebladeren
minofmeerrondenbijhogetemperaturenlangwerpig.
Deinvloedvandetemperatuuropdelengtegroeigaatdikwijlssamen
meteffectenvanlichtverschillen.Eencombinatievanweiniglicht
eneenhogetemperatuurgeeftduseenextrastimulansvoorde
lengtegroei.
5.1.3. Thermoperiodiciteit
Eenderdeaspectvandetemperatuurinvloed ishetdrempeleffect.
Eenbepaaldprocesligtstilalsdeplantinrustis.Erkaneen
bepaaldtemperatuurniveaunodigzijnmeteenduidelijkomschreven
tijdsduur,voordathetbetreffendeprocesopgangkankomen.De
winterrustvanveelplantenberustvooreengrootdeelhierop.Men
noemtditthermoperiodiciteit,zoalsmendeinvloedvande
daglengtefotoperiodiciteitnoemt.
Eenduidelijkvoorbeeldvanthermoperiodiciteit isvernalisatie.In
deontwikkelingscyclusvanzaadtotbloemkanhetsomsnodigzijn
datdeplanteenkoudeperiodedoormaakt.Tweejarigeplantengroeien
indeeerstezomeralleenvegetatief,denkaanspruiten.Nadewintergaanzepasbloeien.Somsishetalvoldoendealshetgeweekte
zaadbijvrijlagetemperatuurwordtgekiemd.Andijvieisdaarvan
eenvoorbeeld.Koudgezaaidgaandeplantenvroegbloeien,warmgezaaidgevenzeveelmeerbladvoordatdebloemwordtaangelegd.
Thermoperiodiciteit treedtsomsopvoordekieming.Verschillende
plantensoortenmoeteneenkoudeperiodemeegemaakthebbenomtekunnenkiemen.Zoblijvenonkruidzadenindeherfstinrustominhet
voorjaarteontkiemen.Zulkeonkruidenzullenineengestooktekas
alleenmaarvoorkomenalszijvanbuitenwordenaangevoerd.Eenanderekantvandezemedailleisdatsommigeplantennietontkiemen
alszijeenwarmtebehandelinghebbenondergaan.Slakentbijvoorbeeldkiemrustnahogetemperaturen.
5.2.

Temperatuur endelevensprocessen
Bijverschillendegewassenzullenalsgevolgvantemperatuurverschillenminofmeerspecifiekeverschijnselenoptreden.Hiervoor
zouelkgewasapartmoetenwordenbezien,watnietbinnenhetkader
vandezepublikatievalt.Voordebelangrijkste levensprocessen
zullendaaromdetemperatuureffectenmeerinhetalgemeenworden
beschreven.

5.2.1. Temperatuurenfotosynthese
Infiguur41ishetverbandweergegeventussendetemperatuurende
fotosynthese.
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Figuur41.Temperatuurenfotosynthese.Eerstlooptdefotosynthesesnelop
metdestijgendetemperatuur,maardaarnaisernietzoveelinvloed
meer.Bijzeerhogetemperatuur (bovencirca35°C)looptdefotosynthesesnelheid terugenbij50 Cgaatdeplantdood.
DetemperatuurwordtsteedshogervanAnaarC.BijtemperatuurA
begintdefotosyntheseopgangtekomen.Hierbijisgeenconcrete
temperatuurafgedrukt,wantdatverschiltvrijsterkvangewastot
gewas.BijAkunnenwevoorslaenspinazieeenvrijlagetemperatuurinvullennamelijk5°Cofietslager.Voorkomkommerzalhet
aanmerkelijkhogermoetenzijndan5 C.
StijgtdetemperatuurvanAnaarB,danzaldefotosyntheseevenredigmetdetemperatuurtoenemen.OokhettemperatuurniveauvanBis
verschillend pergewas.WordtdetemperatuurverhoogdvanBnaarC
danzaldefotosynthese-snelheid nietveelmeerveranderen.BijC
kunnenwevoordemeesteplanteneentemperatuurinvullenvan30a
35 C.Hetoptimumtemperatuurtraject voordefotosynthese(temperatuurBtotC)isdusvrijbreed.Ditgeldtvooralvoorplanten
diealbijeenlagetemperatuurbeginnentefotosynthetiseren.Bij
bijnaalleplantenblijftdefotosynthese-snelheid optimaaltot30
a35 C.Natuurlijkmoetendanookdeanderegroeiomstandigheden
goedzijn.Ditwilnognietzeggendatslabijvoorbeeldkanworden
gestookttot30à35°C.Welzaldefotosynthesesnelblijvenverlopenbijdergelijkehogetemperaturen,maarbijslazaldevorm
vandeplanterzodanigdoorwordenbeïnvloeddatzulkehogetemperaturenteeltkundigniethaalbaarzijn.
Alsdetemperatuurboven35 Coplooptkandeplantinmoeilijkhedenkomen.Defotosynthesezalinelkgevalnietmeertoenemen.Bij
50 Cwordenhetbladgroenendeceleiwittenonherstelbaarbeschadigdzodatdeplantendoodgaan.
Indepraktijkzalgedurendehetwinterhalfjaardelichthoeveelheid
vrijwelaltijdbeperkendzijnvoordefotosynthese.Hetheeftdan
ookgeenzinomindewintervoordefotosynthesedetemperatuur
hogeroptevoerendanB..Voordesnelheidvananderelevensprocessenkaneenhogeretemperatuurtochwelvoordeligzijn.Hierop
komenwenogterug.
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5.2.2. Temperatuurenademhaling
Deademhalingzoudenwekunnenomschrijvenalseenseriechemische
reacties,diesnellerverlopennaarmatedetemperatuurhogeris.
Toendeademhalingwerdbesproken(zie3.1.2.)isaangegevendat
suikerwordtgebruiktomdaaruitenergievrijtemaken.Bijhoge
temperatuurverlooptdeademhalingsnelenerkomtdusveelenergie
vrij.Alserveelsuikerszijn(veellicht)behoortdaarbijeenhogetemperatuurmetveelenergieomdegevormdesuikersteverwerken
voordegroei.
Infiguur42isdeverhoudingtussentemperatuurenademhaling
weergegeven.
Bijdelaagstetemperatuurwaarbijeenactieveplantinleven
blijftiserademhaling,wantzonderademhaling isgeenlevenmogelijk.Ookhiergeldtweerdathetminimum-temperatuurniveauafhankelijkisvandeplantensoort.Deademhalingneemtmetdetemperatuurtoetotboven40 C.Detoenamekomtongeveerovereenmeteen
snelheidsverdubbeling bijeentemperatuurverhogingvan10 C.
Ademhaling

B

50

-> Temperatuur
Figuur42.Temperatuurenademhaling.Aisdeminimumtemperatuurwaarbij
eenactieveplantinlevenblijft.Deademhalinglooptmetde stijgendetemperatuuroptotcirca40 C.
5.2.3. Temperatuurenfotosynthese-ademhaling
Dehoeveelheid suikersdiebeschikbaarkomtvoordegroeiwordtbepaalddoorhetverschiltussenproduktie (fotosynthese)enverbruik
voorademhaling.Hetisdaaromvangrootbelanghoedetemperatuur
beideprocessenbeïnvloedt.Hetverbandisweergegeveninfiguur43
eencombinatievanfiguur41en42vooreensituatievan
lichtverzadiging (zomer)envoorlichtbeperking.
Hetlaatstebesprekenwebij"Samenhang temperatuur-licht"(zie
5.3.).Uitdegrafiekblijktduidelijkdatbijdelageretemperaturendefotosynthesesnellerstijgtdandeademhaling.Bijhogetemperatuurishet juistandersom.Hetverschiltussenfotosynthese
(produktievansuikers)enademhaling (verbruik)blijftbeschikbaar
voordegroei (ziepagina23,figuur 7). Hetverschilishet
grootstbijtemperatuurA.Verhogenwedetemperatuurdangaatde

- 74-

fotosynthesenietmeeromhoog,deademhalingechterwel.Hetoverschotwordtduskleiner (B).Gaanwedoormetverhogingvandetemperatuur totCdaniserhelemaalgeenoverschotmeer.Deplantkan
Fotosynthese
Ademhaling
t
l
I

+
/
/

/ Lichtbeperkinq

AC, B

C D

50°C

» Temperatuur
Figuur43.Temperatuurenfotosynthese-ademhaling.Bijlageretemperatuur
stijgtdefotosyntheseveelsnellerdandeademhaling.BijtemperatuurAishetoverschothetgrootst,bijtemperatuurCzijngeen
suikersmeerbeschikbaarvoordegroei.Bijlichtbeperkinggeldt
dezelfderedeneringmaarwelbijveellageretemperaturen(A,en

cp,
daardoornietmeergroeien.Looptdetemperatuurnoghogeropdan
kanhetzelfstotinteringkomen (D).Ditgebeurtalleenbijzeer
hogetemperaturen (38-40 C)dieookomandereredenenongewenst
zijn.Indepraktijkzalhetbijveellichtnagenoegnooitvoorkomendatdeplanteninterenopdesuikerproduktie.Hierbijmoet
natuurlijkwelwordenbedachtwatwein3.1.2.schreven,namelijk
datdeplantalleenoverdagfotosynthetiseert,maar24uurademt.
5.2.4. Temperatuurengroei
Hierbovenisalleengesprokenoverhetverschiltussenaangemaakte
enverbruiktesuikers (fotosynthese -ademhaling).Erisechternog
eenpuntdatdeaandachtverdient.Hetsuikeroverschotkannamelijk
opverschillendemanierenwordenverwerktendathangtookweeraf
vandetemperatuur.BijtemperatuurAinfiguur43ishetoverschot
groterdanbijB.Dehogeretemperatuurbetekentimmersmeer
ademhaling.Erkomtechterwelmeerenergievrij.Erwordtdan
snellergebouwd.Deplantmaaktsnellernieuwecellenenmetdeze
cellenmaaktdeplantsnellerbladerenenbloemen.Tochwasermindersuikerbeschikbaar.Datbetekentnatuurlijkdatdecellenen
daardoorookdebladerenenbloemenkleinerworden (figuur44).
Deplantisbijdéhogeretemperatuur snellerenvroeger,maarde
opbrengstzalnietmaximaalzijn.Bijlageretemperaturenzullende
cellenenplantendelengroterzijn.Hetwordteen"zwaar"gewas.De
opbrengstkanmaximaalzijn,maarvroegofsneliszo'ngewasniet.
Watumoetnastrevenhangtnatuurlijkafvandevraagofvroegheid

1
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wordt betaald.Vroegheidmoetwelgoedwordenbetaaldwantbijna
altijd isdeproduktie lagerdanbijlageretemperaturen enhogere
Lâgetemperatuur

Hoge temperatuur

Celstructuur

^y^\^~

Planl\/om/j\^

Figuur44.Temperatuur engroei.Bijhogere temperatuur iserietsminder
bouwstof (ziefiguur43),maarerwordenmeercellengevormd (meer
ademhalingsactiviteit).Decellenwordendaardoorkleiner.De
plantvormverandertopeensoortgelijkemanier.
temperaturen (brandstof)kostennogmeerook.Bijhogere temperaturenisdeproduktienietalleenvroeger,maarookdeontwikkeling
verlooptmeestalsneller.
5.2.5. Temperatuurenontwikkeling
Aleerderisopgemerkt datdeplantdooreenbepaald temperatuurregimeeendrempelkanoverschrijven (zie5.1.3.).Veelplantenzijn
inhunontwikkelingsfasenvanzaad totzaadgevoeligvoor temperatuurdrempels.Deontwikkelingkandannietvoortgaanalseenbepaaldetemperatuurdrempel niet isgegeven.Hierbovenonder5.2.4.
werderalopgewezendatdetemperatuur invloedheeftopdeontwikkeling,maardaninmeeralgemene zin.Bijhoge temperaturen
wordensnellernieuweorganenaangelegd.Alsergeenspecifieke
drempelsaanwezigzijn,zaleenplantbijhogetemperatuurdus
snellerzijncyclusdoorlopen.Datgeldtookvoordefasentussen
tweedrempels.
Veelplantenstellenspecifiekeeisenaanhettemperatuurregime als
wedeteeltcylcus zosnelmogelijkwillendoorlopen.Bijdiegewassenishetookmoeilijkomzetetelenbuitenhunnatuurlijkeseizoen.Eenvoorbeeld isfreesia.Deknolgaatnadebloeieerstdoor
eenhogetemperatuur inrust.Vannaturegebeurtdat indezomer.
Wordendeknollenopgeplant danmoet detemperatuur vandegrond
laagblijven (circa 13 C)wantanderswordendebloemenniet
aangelegdofertredenmisvormingenop.Alsdebloemgeheelisaangelegdenbegint testrekken,magdetemperatuurweerwordenopge-
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voerd.Datgebeurtookbijhettrekkenvantulpen.Allecellenzijn
danaangelegd« Hetisalleenzaakommetbehulpvanwaterendereservestoffenuitdeboldebloemzosnelmogelijktotstrekkingte
latenkomen.Hierbijiseniglichtnoodzakelijkomhetbladgroen
telatenworden.
Erzijnnogveelmeerspecifieketemperatuureffecteninhetplantenrijkbekend.Hetzouechtertevervoerenhiernaderopinte
gaan.Duidelijkzalzijndatmenzichzeergoedopdehoogtedient
testellenvandeeisenvandeplantendiemenwilgaantelen.
5.2.6. Temperatuurenverdamping
Opdeverdampingkomenweindevolgendehoofdstukkennoguitgebreidterug.Bijdeverdampingisdetemperatuurechterzobelangrijkdatwehierenkeleaspectenwillennoemen.Verdamping
vraagtzeerveelenergieenalsergeenenergiewordtaangevoerd
stoptdeverdamping.Energiewordtverplaatstalser
temperatuurverschillen zijn.Zolangerzonisoferwordtgestookt,
vangtdeplantenergieop.Metbehulpvandezeenergiewordtwater
verdampt.Voorwaardeisdathetbladwatwarmerisdanzijn
omgeving,ofdatdeomgevingdrogerisdanhetblad.Eenvanbeide
zalmeestalhetgevalzijn.Doorstralingswarmtekanhetbladwat
wordenopgewarmdenkandaardoorzelfsbijzeerhogeluchtvochtlghedennogwaterverdampen.Zodrahetbladafkoelt,stoptde
verdamping.Anderzijdszaldeluchtveelaleennogalwatlager
vochtgehaltehebben,daninhetbladheerstbinnenhethuidmondje.
Ookdanverdampterwaterzolangerenergiewordtaangevoerd.
Alleenonderextreemvochtigeomstandighedenbijzeerkleine
temperatuurverschillen tenopzichtevandebuitenlucht,zoalsinde
herfstsomsvoorkomt,kandeverdampingachterwegeblijven.
Inhetalgemeengeldtdusdaterzolangwaterzalverdampenalser
energiewordttoegevoerdaanhetblad.Alserwarmte-afvoeruitde
kasplaatsvindt (temperatuurverschillen)zaldusnagenoegaltijd
ookvochtafvoervolgen.Deplantbevindtzichalshetwareineen
warmtestroomenverdamptdaardoorwater.Doordatverdampingvanwaterveelenergiekost,kaneenzeergrootdeelvandeenergiestroom
indekaswordengebruiktvoorverdamping,waardoordetemperatuur
veelminderhoogoplooptdanindekaszondergewas(zie3.4.2.).
5.3.

Samenhangtemperatuur -licht
Omdatnietallesgelijktijdigkanwordengezegd,moetendeeffecten
vantemperatuurenlichtafzonderlijkwordenbesproken.Indepraktijkisernatuurlijkeensterkesamenhang.Ditkomtindeeerste
plaatsdoordatveellichtdoorgaanseenhogetemperatuurbetekent
enandersom.Doordatwestoken,kunnenweechtergedeeltelijkzelf
bepalenbijwelketemperatuur/lichtverhoudingwewillenwerken.
Daarommoetopdesamenhangwordengelet.

5.3.1. Temperatuur-lichtenademhaling -fotosynthese
Infiguur43hebbenwebijtweeniveausvanlichtdefotosynthese
weergegeven.Webesprakenhetverband tussentemperatuuren
fotosynthese-ademhalingonderlichtverzadiging.Lettenwenuop
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desituatiebijlichtbeperking opdefotosynthese,dangaatdezelfderedeneringop,maarwelbijveellageretemperaturen enveel
kleinereoverschotten.BijtemperatuurA.,ishetoverschotmaximaal.BijtemperatuurC.iseralgeenoverschotmeer,terwijlonderlichtverzadiging bijdietemperatuurhetoverschotongeveerhet
grootst is.Deoorzaakisdebeperkteaanmaakvansuikers.Bijminderlichtmoetendanookveellageretemperaturenwordenaangehouden.Indepraktijkgebeurt ditnatuurlijkook,maarerzijninvelegevallenbeperkingen.Ditkomt doordatverschillendevandedoor
onsgeteeldeplantensoortenvantropischeofsubtropischeoorsprong
zijn.Zezijngewendaanhogerelichtintensiteitenentemperaturen.
Nugaanzenietdoodalswezeminderlichtgeven,hoewelzeveel
langzamergroeien,maarzegaanweldoodalswedetemperatuur
evenredigverlagen.Wemoetenzenoodgedwongenbijeenrelatiefte
hogetemperatuur telen.Eentemperatuur diemaarweiniglageris
danC.infiguur43.Eenduidelijkvoorbeeld isdemeloen.Deze
plant blijft indewinterwelinlevenalswedetemperatuurhoog
genoeghouden,maarzelfs jongeplantengroeiendanzeerslecht.
5.3.2. Vergelijkingeffecttemperatuur enlicht
Deinvloedenvanlichtentemperatuurhangensamenzoalswealzagen.Hetisvangroot belang tewetenhoedeeffectenzichtotelkaarverhouden.Metanderewoorden:hoegroot isdeinvloedvande
lichtverschillenwaaronderwewerkenenhoegroot isheteffectvan
degeldende temperatuurverschillen?
Groeiduur (dagen)
60
50
40
30
20f
Vrijhogetemperatuur
Temperatuur 5Clager

10

21/9

21/12

21/3

Figuur45.Temperatuur enlichtbijtomaat.Groeiduur indagenvanzaaien
toteenversgewicht van10gisbereikt.Doorhetseizoeneffectis
degroeiduur indewintercirca30dagenlangerdaninseptemberof
maart.Eenconstant temperatuurverschil van5
Cgafeengroeiduurverschilvanslechts (maximaal)zesdagen.
Wewerkeninkassenwaarinweveelalkunnenstoken.Tochzijnde
seizoenenvangrootbelangomdatwemetnatuurlijklichtwerkenen
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datvarieertvan1op10.Wekunnenwelstokenendaardoorde
temperatuurvariëren.Vantomaatonderglaszijnveelgegevens
verzameldbetreffendedegroeivanjongeplantenhethelejaar
rond.Wekennendelichtverschillenenwehebbendaarbijde
temperatuurgevarieerd,namelijkvanwataandelagekant,maarwel
zohoogdatdeplantgoedgroeide,tot5 Choger.Infiguur45
gevenwedegroeiduurweervoordewinterperiodebijbeide
temperaturen.
'sZomersluktzo'nproefnietdoordatdezonsteedsdetemperatuurverschillenverstoort,bovendienheefthetlichtdanbijvoorbeeldbijjongetomatenplantengeeninvloedopdegroei (pagina64,
figuur35).
Infiguur45kuntuziendatdeplantindewinterongeveerdriemaalzoveeltijdnodigheeftvoorhetzelfdegewichtalsinseptemberofmaart,namelijkruim40dagenmeer.Heteffectvanhettemperatuurverschilvan5 Cwasmaarzesdagendusruim1dagper1
C.Hetseizoeneffect (licht)is40dagenenduscirca25xzogroot
alshetresultaatvaneentemperatuurverschilvan1 C.
Wekunnendusmetdetemperatuurdegroeilangnietzosterkbeïnvloedenalsmethetlicht.Eenverschilvandoorlopend 5 Cis
voordepraktijknamelijkalzeergroot.Alserietsmetdetemperatuurmoetgebeurenisdushetlichtbepalend enaankleinetemperatuurverschillenmogenwevoordegroeinietteveelbelanghechten.
5.3.3. Lichtafhankelijk stoken?
Uitfiguur43isduidelijkafteleidendatdetemperatuurmoet
afhangenvandelichthoeveelheid.Datgeldtzekervoordegrote
lichtverschillengedurendehetseizoen.Hetwilechternietzeggen
datweelkekeerdatdezondoorkomtdetemperatuurmoetengaan
opvoeren.Alsdezonkrachtheeft,zorgtdestralingwelvoortemperatuurverhoging.Middenindewinterstokenwevoordefotosynthesemeestalalteveelomdatonzeplantenvannature(subtropen
endergelijke)alzo'nhogetemperatuurbehoeftehebben,datdetemperatuuralgauwhooggenoegzalzijnvooreenoptimalefotosynthese.Ditgeldtzelfsals 'swintersdezonschijnt.Komterveel
meerlicht,dankandetemperatuurwordenverhoogd.Daarbijdenken
wedanaaneindfebruari.
Ookuitfiguur45isaftelezendatdetemperatuurminderbelangrijkisdanwevaakdenken.Wantalstemperatuurwelbelangrijk
was,zouhetbijdehogeretemperatuur inseptemberenmaartbij
hetvelelichtveelsnellermoetengaan.Hetverschildoor5 Czou
danveelgrotermoetenzijndanindewinter,maardatiszeker
niethetgeval.Vijfgradenwarmerblijftgemiddeldvijfdagen
sneller.Eerlijkheidshalvemoetenwewelzeggendathetverschilin
hetvoor-ennajaarprocentueelveelgroterisdandewinter,doordatdegroeiduur 'swintersdriemaalzolangis.Hetseizoeneffect
iszoveelgroterdatmaarzeergeringe temperatuuraanpassingen
nodigzijn.
Indepraktijkzienwedanookdatvanmiddenwintertotmiddenzomerdegemiddelde temperatuurvoorwarmteminnendegewassenwel
wordtaangepast,maareengrootdeeldaarvanwordtveroorzaaktdoor
heteffectvanzonnewarmteennietdoorstoken.
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5.4.

Temperatuur enenergie
Inhetvoorgaandeisbehandeldwatdeinvloed isvandetemperatuur
opdegroeivanplanten.Daarbijiseigenlijknognietveelgezegd
overdetemperatuuralsnatuurkundigverschijnsel.Wewillendaar
nuwatnaderopingaanenaangevenwaarweopmoetenlettenbijmetingenregelingvandetemperatuur.Daarbijkomtookaandeorde
watdeinvloedisopdegroeivandeverschillendeverwarmingssystemenendeeffectenvanenergiebesparendemaatregelen.

5.4.1. Watistemperatuur?
Hetlijkteenoverbodigevraag,maarhetistochnodigomaandacht
tegevenaandevraagwattemperatuureigenlijkis.Wewillenhet
verschijnsel "temperatuur"regelenenwekijkenopdethermometer
ofdatgoedlukt.Deenekeermoetenwevoordezelfdetemperatuur
sterkverwarmen(vorst)eneenanderekeerkoelen (hittegolf).Er
wordtaltijdenergieverplaatst,hetzijaanvoer,hetzijafvoer.Het
kanookveelenergiezijnofweinig.Detemperatuurkandaarbijgelijkblijven.Temperatuurisduseenevenwichtstoestand,tussen
energie-aanvoeren-afvoer.Alserteveelenergiewordtafgevoerd,
zaldetemperatuurdalen,wecompenserendatzonodigdooraanvoer.
Hetkanookandersom:dezonvoertenergieaan,hetzoutewarm
worden,wegaandanenergieafvoeren (ventileren).Hetkanallemaal
bijdezelfdetemperatuur.Hoehoogdetemperatuurwordt,hangt
uiteraardafvandeverhoudingtussenenergie-aan-en-afvoer.

Zon

Zon
+10°C

Figuur46.Plantenwarmtestroom.Wanneerdebuitentemperatuur laagis,
moetveelmeerwordengestookt.Dewarmtestroomlangsdeplant
wordtgroter,devochtafvoerneemttoe.Deluchttemperatuurkangelijkblijven,degroeikanveranderen.
Uvoeltwelaandathetvooreenplantnogalwatkanuitmakenhoe
hettemperatuurniveau totstandkomt.Hetzonlichtisdebelangrijksteenergieleverancier,'sWinterisdenatuurlijkeenergie-aanvoertekleinenmoetenwestoken.Hetgroeitdanaltijd
slechtdoordaterzonlichttekortis.Laterindetijdkandezon
overdagvoordetemperatuurzorgenenmoetenwealleen 'snachts
stoken.Hetzaldanzeersnelgaangroeien.Eenzeergrootdeelvan
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deenergiewordtechtergebruiktvoorverdamping.Gaanweuitvan
eenzelfdelichthoeveelheid danmaakthetvooreenplantveeluitof
hetbuiten-10 Cof+10 Cis.Bijdelagebuitentemperatuurwordt
zeerveelwarmteaangevoerd,debuizenzijndanheet.Erontstaat
meerstralingswarmteendatbeïnvloedtdeplanttemperatuuranders
danbijveelkoelerebuizen.Eenhogebuistemperatuurstimuleertde
verdamping.Hetglasiskoud,watsnellecondensatiegeefteneen
verlaagdeluchtvochtigheid.Infiguur46hebbenwehetverschilin
warmtestroominbeeldgebracht.
Eengrotewarmtestroomheeftaltijdeengrotevochtstroomtotgevolgeneenzeergeringewarmtestroomveroorzaaktvochtovermaatsproblemen.Erzouveelmeerovertezeggenzijn,maar
duidelijkisweldateenzelfdetemperatuurniveaunognietbetekent
datdegroeialtijdgelijkblijft.Erveranderenverschillende
dingen,duskanookdegroeiveranderenalblijftdetemperatuur
gelijk.
5.4.2. Metingstandaardiseren
Onderdetelersvaneenzelfdegewasbestaatgroteinteressevoor
hettemperatuurniveaudatcollega'saanhouden.Ditgeldtvooralin
eentijddathetmoeilijkgaat (winter)endestookkostenhoog
zijn.Mengaatdanvergelijken.Daarbijdoetzichdirecteenaantal
moeilijkhedenvoor.Iedereenmeetimmersopzijneigenmanier.De
plaatsvandevoelerisverschillend:hogeroflager,inofuitde
zon,metofzondergeventileerdemeetkastenzovoorts.Datdeeen
eenveellangerenachtperiodeaanhoudtdandeanderspeeltooknog
eenrol,alheeftdatnietmetdemetingalszodanigtemaken.
Discussiesoverdetemperatuur bijdergelijke
waarnemingsverschillenhebbennietveelzin.Datmenditinde
praktijknietaltijdbemerkt,komtdoordatdeplantnietzosterk
opdergelijke temperatuurverschillen reageert.Somszijnde
plaatselijketemperatuurverschillen zogrootdattochbeïnvloeding
vandegroeiontstaat.Maarookalkomthetdannietopdelenvan
gradenaan,het istochbeterdemetingenvolgenseen
standaardmethodeuittevoeren.Hoedatgebeurenmoetvaltbuiten
onsbestek.Voorbedrijfsvergelijkingenoverdrachtvan
onderzoekresultaten,ishetvangrootbelangdatwevanelkaarwetenwaaroverwehethebben.
Erisnogeenanderekantaandetemperatuurmetingen,dieeenbron
kanzijnvanmisverstanden.Wemetennamelijkallemaaldeluchttemperatuurmaarwebedoelendeplanttemperatuur.Tussendezetwee
zijnverschillenaanwezig.Wekennendieverschillenniet.Hetis
duseenbronvanonnauwkeurigheden.Aan planttemperatuurmetingen
zijnechternogzoveelbezwarenverbonden,datwehetvoorlopig
nogwelmetdeluchttemperatuur zullenmoetendoen.
5.4.3. Temperatuurregeling
Wewillenhieruiteraardnietingaanopdetechnischeaspectenvan
derealiseringvaneenbepaaldetemperatuur.Wewillenweliets
zeggenoverdekeuzevandeinstelling.Hetbelangrijksteargument
voordekeuzevaneenbepaaldeinstellingmoetnatuurlijkzijnde
eisdiehetgewasstelt.Dikwijlszijnerdanvelemogelijkheden.
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Eengewaskanbijvoorbeeld bestgroeienbijeentemperatuurtussen
20 Cen30 Coverdag.Dehoogtevandenachttemperatuurzaldan
weerafhangenvandevraagofhetoverdagdichterbij20°Cof
dichterbij30°Cligt.Daarbijkomtnogdatmenbijdetemperatuurinstellingookanderefactorenbetrekt,zoalsbijvoorbeeld
luchtvochtigheid.Inhetalgemeenkanwordengestelddatvanuitde
plantgezien,ermeestalvelemogelijkhedenzijn.Driehoofdeisen
zijntestellen.Indeeersteplaatsmoetgemiddeldover24uur
gerekend,debenodigdetemperatuurwordengehaald.Indetweede
plaatsvragenvelegewassenoverdageenwathogeretemperatuurdan
'snachts.Tenslottemoetmenoppassenvoorschokken.Hetis
daarbijnietzoergalsdeplanteensneldalende luchttemperatuur
ondergaat,gevaarlijk isalleeneensnellestijging.
Bijhetinstellenvandetemperatuurhebbenwedeplantophetoog,
maarwewerkenmetdeluchttemperatuur.Hetverschilismeestal
nietbelangrijk.Maaralserveeluitstralingiskandeplanttemperatuurenigegradenlagerwordendandeluchttemperatuur.Deluchttemperatuurblijftwelongeveeroppeildoordatdevoelersafgeschermdzijn.Deplantenstralenechteruitnaarhetkoudeglas.
Bijbewolkteluchtofdubbelglas,isdeglastemperatuurhogeren
koeltdeplantminderaf.Alsweveeluitstralingverwachtenmoeten
wedetemperatuurwathogerinstellenalswedeplantofhetsubstraatwarmwillenhouden.
Bijveletemperatuurinstellingen doetmenhetvoorkomendatde
plantditzovraagt,maarveelalspeeltdeeconomievanhetstoken
eenzekerzogroterol.Alshetvereistegemiddeldeniveauvooreen
bepaaldgewasisingesteld,moetervooralopwordengeletdat
temperatuur-envochtschokkenwordenvoorkomen.Beschadigingdoor
eentegroteschokheeftnamelijkveelernstigergevolgendaneen
periodewattewarmendaarnaeenpoosjewattekoudklimaat.
5.4.4. Verwarming
Ookhierbijwillenwegeentechnischekantenbespreken,maaralleen
debetekenisvaneenbepaaldemethodevoordeplant.
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Figuur47.Verwarmingendeplant.Verschillenindeverhoudingtussen
stralingswarmteenstrominghebbengroeiverschillen totgevolg.
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Inhetalgemeenkomt eenzeergrootdeelvandewarmtealsstraling
opdeplant,namelijkdoordezon.Dit isnogaltijddegrootste
warmtebronenvooronzeteelteninkassendegoedkoopste.Wemoeten
erdusvooralleseenzogoedmogelijkgebruikvanmaken.
Bijverwarmengebeurt Indepraktijkveelalmetwarmwater.Daarnaastvindenweheteluchtverwarming.Bijheteluchthebbenwealleen
metstromingvandelucht temaken.Omdat luchteenkleinewarmte-inhoudheeftmoetenervelekubiekemeters luchtwordenverplaatst.Ditgeeft bijopgaandegewassenproblemendoorongelijke
temperatuur.Daarbijkomtnogdatdegrondmeestalwatkouder
blijftdanbijanderesystemen,ookdatbeïnvloedt degroei(figuur
47).
Bijwarmwaterverwarmingkandoorhetbuizennet dewarmtebeter
wordenverdeeld.Vooralalserveelmoetwordengestooktontvangt
deplantvrijveelstralingswarmte,ookdegrondofhetsubstraat
wordtopdiemanierverwarmd.Meerstralingbetekent eenhogere
planttemperatuur enditheeft invloed opdegroeienopde
verdamping.
5.4.5. Koelenindekas
Debelangrijksteoorzaakvanplantkoeling indekasishetenergieverbruikdoordeplant voordeverdamping vanwater.Ditwaterkan
wordenafgevoerddoorcondensatie.Alsditonvoldoendegebeurt,
moeterwordengeventileerd.Dit istrouwensooknodigalsdeverdampingskoelingniet toereikendis.
Ventilatiekomtooktotstanddoordat eraltijdlekkageis,ofwel
ongecontroleerdeventilatie.Beterishetdekassenpotdicht temakenendekoelingdoorventilatie teregelendoormiddelvande
luchtramen.Hoehogerdekassenzijnhoegroterdeventilatiedruk
(schoorsteeneffeet).Wekunnenookmetbehulpvanventilatoren
luchtverversen,maardatkostveelenergie.Bijbovengenoemde systemengeldt:warmteafvoer•waterdampafvoer (figuur 46).Erzal
altijdopmoetenwordengelet ofdeplantditkanverdragen.Het
kanbetertijdelijktewarmzijn,dandatdeplanteenvochtschok
oploopt.
Menkandrogingvanplantenmilieuvoorkomendoorgebruiktemaken
vaneencombinatievanventilatieenverdamping.Ditwordttoegepastbijdezogenaamdemattenkoeling ofmatraskoeling.Debuitenluchtwordt dekasingezogendooreenvochtigematras.Dekoelingscapaciteit isgroot zonderdrogend effect.Ditgeefteenzeergunstigklimaat Indekas.Ietsdergelijkswordtookbereikt doorvernevelingvanwaterbovendekas,doordakberegeningendoorgewasbevochtiging.Allesystemenhebbengemeendatwordt getrachtde
temperatuur teverlagenzonderdatditgepaardgaatmetvochtafvoer.Erklevenookwelbezwarenaan,want deplantkannatworden.
Bovendienwerkendergelijkesystemenslechternaarmatedeluchtvochtigheidvandebuitenluchthogeris.
Zeereffectief voordekoelingindekasiseenkrijtschermophet
dak.Dewarmte-aanvoer indekaswordtverminderd.Schermenwerkt
echternegatief zodradeergstewarmtevoorbijis,doordatlicht
verlorengaatvoordefotosynthese.Eenbeweegbaar schermisdaarom
ookbeter.Hetkoelend effectervanisechterminderomdatdezon
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eerstindekaskomt.Eenbeweegbaarschermbuitendekasgeeftde
bestekoeling.
5.4.6. Wortelverwarming
Bijdeteeltindekasgrondwordtnogaleensgebruikgemaaktvan
grondverwarming.Deoorzaak ligtindeduidelijkescheidingtussen
onder-enbovengrondsklimaat.Dewortelbevindtzichineentraag,
bufferendsysteem.Deomstandighedenronddescheutkunnenwelop
kortetermijnwordenaangepastaandeeisenvandeplant.Daarom
heeftregelingvandegrondtemperatuuralleenmaarzinalsdegrond
tekoudisvooreengoedewortelfunctie.Zodraeengewenstetemperatuurisbereiktzijnderegelmogelijkhedenbeperkt.Veranderingen
ingrondtemperatuurvindentelangzaamplaats.Warmegrondkanniet
vlugkoud,koudegrondnietsnelwarmwordengemaakt (figuur48).
U
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16 Lucht (scheut)-temperatuur
Grond (wortel)-temperatuur
Ochtend
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Avond

Figuur48.Scheut-enworteltemperatuur.Doordetraagheidvandegrondtemperatuurblijftdeworteltemperatuur overdagsterkachter,
'sNachtsisdewortelrelatiefwarm.
Detraagheidheefttotgevolgdatdeworteltemperatuur 'snachts
relatiefhoogisenoverdagrelatieflaag.Ditkanmoeilijkheden
gevenalsdescheutveelwatervraagtvoordeverdamping.Deplant
kandaardoorzelfsslapgaan.Vanwegedetraagheidindegrondmoetenwezonodigbovengrondseomstandighedenaanpassenaandesituatiewaarindewortelzichbevindt.
Gedurendedenachtzaldewortel juistactiefzijnensomszoveel
waterdeplantinpersendatvruchtenbarsten(tomaat)ofbloemstengelsafknappen(freesia)(zie3.3.4.).
Vooralalsbovengrondsdetemperatuurzeersnelwisselt,bijvoorbeeldvandonkernaarzonnig,blijftdeworteltemperatuur inde
grondpraktischconstant.Descheuttemperatuurkanechter
gemakkelijkbinneneenuurvan15naar25 Cwordenverhoogd.Een
betereaanpassingvanhetwortelmilieuaandeeisenvandescheut
wordtbereiktbijdesubstraatteelt.Dewortelszittennietmeerin
degrond,maarineenveelkleinervolumebovendegrond.Deverschillentussenwortel-enscheuttemperatuurwordendaardoor
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verkleind.Deplantkanbeterfunctionerenendaardooreenhogere
opbrengstgeven.
5.4.7. Energiebesparing
Energiebesparing iserinhoofdzaakopgerichtdenormaletemperatuurtebereikenmeteengeringerenergieverbruik.Datwilzeggen
datdeenergiestroomlangsdeplantkleinerwordt.Meestalveranderterechtermeer.Bepaaldemaatregelenterbesparingvanenergie
beperkendelichttoevoer (dubbelglas)endusdefotosyntheseen
eventueeldeopbrengst.
Erzijnookverschillendemogelijkhedentotenergiebesparingzonder
daterietsaandekasgebeurt.Deverwarmingsbuizenkunnen bijvoorbeeldonderhetgewaswordengebracht.Denkookaanbedverwarmingenvloerverwarming.Daardoorzullendetemperaturenonderin
dekasstijgenenbovenindalen.Datkanweerinvloedhebbenopde
groei.Alsdegroeipuntenzichbovenindekasbevindenzalbijbenedenverwarminghetgroeipunttragergroeien.Welzalhetgewasbij
lageverwarminggemakkelijkerdroogblijven.
Alsenergiebesparingwordtbereiktdooreendubbeldekofietsdergelijksveranderterveel.Nietalleenisdeenergiestroomkleiner
gewordeneniserminderlichtvoordegroei,maarookdevochtigheidkansterkwordenbeïnvloeddoordatdecondensatietelangzaam
verloopt.Eenanderaspectvandubbelglasendergelijke isdeveranderingvandeuitstraling.Vooralgedurendedehelderenachten
kandeuitstralingveelminderzijn.Hetresultaatiseenhogere
groeipunttemperatuureneensnelleregroei.Bijtomaatkanditleidentoteengroteraantalbladerenonderdeeerstetros.
5.5.

Temperatuurverschillen
Almeerderekerenhebbenwegesprokenover temperatuurverschillen
en-schokken.Wegaandaarnuwatsystematischeropin,waarbijde
seizoenswisselingendag-nachttemperaturentersprakekomen.

5.5.1. Seizoenentemperatuur
Inkassenwaarinnietwordtgestookt,ishetseizoenuiteraardvan
overheersendebetekenisvoordetemperatuur.Alswelkanwordengestooktishetseizoentochergbelangrijk,wantindenatuurloopt
detemperatuurachterbijhetlicht.Infiguur49hebbenwedatin
beeldgebracht.
Inhetvoorjaarisdetemperatuurduidelijkbeperkendvoorde
groei.Indietijdstaateenplantalshetwareopeenbeteretemperatuurtewachten.Danisverwarmenhetmeesteconomisch.Dekas
isinhetvoorjaareengoedezonnecollectoren'erisdanrelatief
weinigbrandstofvoornodigomeenzeergrotegroeiverbeteringte
krijgentenopzichtevandenatuur.Tomatenkunnenbijvoorbeeld
buitenalleenmiddenindezomereenpoosjegoedgroeien.Totjuli
ishettekoud.Alszewarmtekrijgengroeienzeonderglasaluitstekendinhetbeginvanfebruari.Eenvervroegingdusvanvier
maanden.
IndeherfstIshetjuistandersom.Danisdetemperatuurrelatief
hoog.Bovendienisdevochtigheiddangemiddeldveelhoger.Doordat
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stokenvoordetemperatuur dikwijlsnietnodigis,ontstaanproblemenmetschimmelziekten.Hetisnietalleendetemperatuur diemet
deseizoenenmeeverandert,hetwordtbenadrukt doordatdelichttemperatuurverhouding zosterkverschilt.Ditkomtheelduidelijk
voordedagindeteeltvansla.Alserindeherfst relatiefweiniglichtisbijeenvrijhogetemperatuur,groeithetgewaswelig
enzachtop.Debladerenhebbendeneiginglangerteworden(zie
4.3.1.),dekwaliteit vandeslaismaarmatig.Inhetvoorjaaris
erevenveellicht,maardeplant groeitveelstevigeropdoorde
naarverhoudingveellageretemperatuur.Dekwaliteit isdangeen
enkelprobleem.
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Figuur49.Seizoenentemperatuur.Detemperatuur blijftachterbijhet
licht.Bij30%licht (februarienoktober)ishet indeherfst
10 Ceninhetvoorjaar 3 C,dusstoken!
Overblijvendegewasseninkassen (rozenbijvoorbeeld)hebbeninhet
voorjaaronderbepaaldeteeltconditiesweleenslastvaneenlage
grondtemperatuurdoordatdieachterblijft bijdeluchttemperatuur.
Ditkandoorslechtewortelactiviteit ijzergebrek-chlorose opleveren,watuiteraard defotosynthesebeperkt.
5.5.2. Dag-nachttemperatuur
Verschillen tussendag-ennachttemperatuurzijnookvangrootbelangbijdeplantengroei.Meestalzaleengewasgunstigreagerenop
eenzekerewisseling tussendag-ennachttemperaturen.Infiguur50
gevenwederesultatenweervaneenDuitsonderzoekmetslain
klimaatkamers.
Mengafoverdagconstant licht ofeenlichtpiekmiddenopdedag,
maarinbeidegevallenwasdegroeibeterbijeen temperatuurpiek
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danbijeenconstantetemperatuur,ookalhaddenzealledezelfde
nachttemperatuur.Debeteregroeibijhetgrotereverschiltussen
dag-ennachttemperatuurwerdnietveroorzaaktdoordelichtverschillen.Zowelbijconstantalsbijwisselend lichtwasdetemperatuurpieknamelijkbeter.Tomaat,komkommerenpaprikagroeienook
ongeveer5%snellerwanneererverschilistussendag-ennachttemperatuur.Hetbelangrijksteblijftechterdegemiddeldeetmaaltemperatuur.Eendalingvan2 Cgeeftinhetgevoeligegebiedmeestal
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Figuur50.Dag-nachttemperatuur.Zowelbijconstantlicht (AenB)alsbij
wisselend licht (CenD)iseenwisselende temperatuurbeterdan
eengelijkmatigetemperatuur.
eenduidelijkzichtbarevertraging,maarofdedag-nachttemperatuur
22-18°Cisof20-20°Cmaaktveelminderuit.Proevenmeteen
aantalgewassenhebbengeleerddatzelfsomkeringvaneendag-nacht
regimevan2 3 - 1 7 Cnieteenszoveelinvloedheeftopdegroei.
Deplantenhaddencirca10%meertijdnodigomeenzelfdegewichtte
halen.Welwarenzebijhetzelfdegewichtongeveereenderdekorter.Vooraldedagtemperatuur bepaaltdelengtegroei.Bijdeopkweekvanplantenishetdeoverwegingwaardommetlagedagtemperaturentewerken.Hetkostietsmeertijdmaarhetlevertveel
stevigerplantmateriaalop,figuur51brengtdatinbeeldvooreen
komkommerzaailing.
Inhetalgemeengeldtdusdatgewassendieteveelrekkenoverdag
mindermoetenwordengestookt,engewassendiegedrongengroeien
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moeten juistoverdagwarmerwordengehouden.
Somsgrijpenwekunstmatig inopdedaglengteendusopdenachtlengte,bijvoorbeeld kortedagbehandeling bijchrysant indezomer.
Ertredendaningrijpendeveranderingenop.Alsbijwarmweerde
verduisteringwordt gesloten,zaldetemperatuur bijdeplantzeer
hoogkunnenoplopen,terwijlnormaalhetduister juistsamengaat
met temperatuurverlaging.Ertreedteenversneldeademhalingop,
17°C
23°C

23°C
17°C

Dagtemperatuur
Nachttemperatuur

11%Tijdverlies

15cm
6.8cm
(-55»)

Figuur51.Dag-nachttemperatuur bijkomkommerzaailingen.Dooreen 'omgekeerd'temperatuurregimewasdelengteonderdezaadlobbenmeerdan
dehelftkorter.Derestvandeplantwas40%korter.Deopkweek
duurde 10%langer.
maardefotosynthesewordt beperkt.Inzo'ngevalishetbeterte
proberen 'smorgenswat laterteopenenen 'savondswat laterte
sluiten.
5.5.3. Temperatuurschokken
Temperatuurschokkenalszodanigzijnmeestalniet zogevaarlijk,
het zijndevochtschokkendieermeegepaard gaandiedeschadeveroorzaken (zie3.4.4.).Het isdanookbeteromdetemperatuurwat
tehoogtelatenwordendanmiddenopdedagdeluchtramenteopenenomdetemperatuur indehand tehouden,wantdatgaatvergezeld
vaneenvochtschok.
Soortgelijkeproblemendoenzichvooralseenplant inhetvoorjaar
gedurendeeenbepaaldeperiodegeenzonheeft gehad.Alsdezondan
ineensdoorkomtmoetwordengezorgdvooreenlageplanttemperatuur
inovereenstemming metdeworteltemperatuur.Duszo'neerstedag
vroegventilerenendeverwarmingsbuizenkoudhouden.Deplantkan
zichdanaanpassenendetemperatuurkandevolgendedagenworden
opgevoerd.
Somsmaaktmenzichonnodigzorgen.Zowordenenergieschermenheel
voorzichtig geopendomdatmenbangisdatdeplantandersnadeel
ondervindt.Deveranderingenzijnechter inzo'ngevalveelkleiner
daninhetbovengenoemdevoorbeeld.Alshetschermopengaatkrijgt
deplantietsmeerlicht,maardatbetekent nietveelwanthetge-
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beurt 'smorgens.Doormengingvandetweeluchtsoortenwordtde
luchtbijdeplant ietsdrogerenkouder.Omlaaggerichtetemperatuurschokkengevenechtergeenproblemen.Welkanhetzozijndat
hetregeltechnischbeterishetschermbehoedzaam teopenen,omdat
andershetklimaat ontregeld raakt.Voordeplantmaakthetechter
nietuit.
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6.

DELUCHTOMDEPLANT
Indederderondevandebesprekingvandeplantenfysiologiewordt
aandachtbesteedaandeinvloedvandeomstandighedenopdegroei.
Wehebbentotnutoedewerkingvanhetlichtendetemperatuurbesproken.Wezijnnutoeaandeluchtomdeplantendaarnavolgtde
waterhuishouding.Indithoofdstukwordteerstbeschrevenhoehet
transportvandegassenplaatsvindt.Daarnabezienweachtereenvolgenshetkoolzuurgas,dewaterdampendezuurstof indeluchtomde
plantendeinvloedervanopdegroei.

6.1.

Gaswisseling
Deluchtomdeplantiseenmengselvangassen.Sommigedaarvan
zijnvoordeplantengroeivanbelang,andereniet.Deplantgeeft
gassenafaandeluchtenneemtzeerookuitop.BijdefotosynthesewordtbijvoorbeeldCO-opgenomenenbijdeverdampingwordt
waterdamp(gas)afgegeven.Erisdanooktransportnodig,naarde
plantenvandeplantaf.Gebeurdeditnietdanzoubijhetblad
hetkoolzuurgasoprakenendefotosynthesezoustoppen.Degassen
uitdeluchtwordenviadehuidmondjesopgenomenendegassendie
deplantafgeeftkomenookweerviadehuidmondjesinhetmilieu
terecht.

6.1.1. Samenstellingvandelucht
Luchtiseenmengselvanvanallesennogwat.Wewillenonsnubeperkentotdegassenennietpratenoverzwevendedeeltjesofdruppeltjes.Wesprekenooknietoververontreinigingmetvreemdegassen.Webeperkenonstotdegassendieingroterehoeveelhedenin
deluchtvoorkomen.Ditisallereerstcirca80%stikstof (N_).De
meestedooronsgeteeldegewassendoendaarnietsmee.DatIswel
jammerwantwemoetendaaromdestikstofviaduremeststoffenaan
deplantentoedienen.Alleenenkelevlinderbloemigen (onderandere
bonen)kunnenstikstofuitdeluchtopnemenenvoordegroeigebruiken.Zehebbendaarbijechterweldehulpnodigvanbacteriën
dieindewortelsleven.Deluchtbevatvervolgenscirca20%zuurstof (0-).Bijnaelklevendwezenheeftzuurstof(gas)nodigvoorde
ademhaling.Deplantneemtdoorzijngehelelichaamzuurstofopdie
nodigisvoordeademhaling.
BovengenoemdecijfersgevenaandatdeluchtbijnahelemaaluitN(80%)en0- (20%)bestaat.Dezegetallenzijnechterafgerond.Er
komenverschillendeanderegasseninvoordievoordeplantengroei
zeerbelangrijkzijn,namelijkkoolzuurgas (C0-)enwaterdamp
(H_0).Deplantbouwtnamelijkzijnhelelichaamopdoormiddelvan
hetkoolzuurgas.Indeluchtkomtechterslechtscirca0,03%COvoor.Verdervindenweindeluchtmeestalenkeleprocentenwaterdamp.Deplantneemtnamelijkongeveertienmaalzoveelwateropals
hijzelfweegt.Hetwordtalsvloeistofopgenomenenalsgasweer
afgegeven.
Deopnamevan0-enC0 2endeafgiftevanwaterdampkanalleenmaar
plaatsvindenalsdezegassenlangsdeplantwordengevoerdwantde
plantstaatnueenmaalstil.Doordatlevendewezensgassenopnemen
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enafgevenkandusookdesamenstellingvandeluchtveranderen.
6.1.2. Luchtbeweging
InhetvoorgaandeIsalenkelemalengeduldophettransportvan
gassen.Deluchtinderuimtenwaarinwetelen,isaltijdminof
meerinbeweging.Alsdebewegingssnelhedenerggeringworden,kan
stagnatieontstaan.Alsdeluchtronddeplantnamelijkverzadigd
ismetwaterdamp,danzaldeverdampingwordengeremd.Ditkan
zelfsbuitenvoorkomen,bijmistbijvoorbeeld.
Datdeluchthelemaalnietinbewegingis,zalzeldenhetgeval
zijn.Zodranamelijkergensdetemperatuur ietshogeris,wordthet
gasdaarlichterengaatopstijgen.Deplaatsvanhetwarmegas
wordtdaningenomendoorhetzwaarderekoudegas.Zolangernumaar
energiewordtaangevoerd,blijftdebewegingaandegang.DeplantenindebetreffenderuimekunnenzoCCLopnemenenwaterdampafgeven.Dezegassenwordenmetdestromendeluchtmeeaan-enafgevoerd (figuur52).

Warmte

0 2 , C0 2 ,H20

Veranderendesamenstelling

XW
Figuur52.Gastransportdoorluchtbeweging.Temperatuurverschillendoor
energie-aanvoerveroorzakenluchtstroming.Dooropnameenafgifte
vangassendoordeplantkandesamenstellingvandelucht
veranderen.
Indenatuurontstaatdoordergelijketemperatuurverschillenwind.
Dewindblijftgaandoordatdezonsteedsanderedelenvandeaarde
verwarmt.Inkassengebeurtopkleineschaalhetzelfde.Desnelhedenzijnookgering,maardeluchtblijftstromenzolangenergie
wordtaangevoerddoorstokenofdoordezon.Hoemeerenergiewordt
aangevoerdhoegroterdesnelhedenzijn.Bijveelstokenofveel
zon,zullenerdusnagenoegnooitaan-ofafvoerproblemenontstaan.
Bijrelatiefhogebuitentemperaturenzonderzonneemtdeluchtbewegingaf.Gebruikvanventilatorenkandandeluchtinbeweging
brengenomdeplantvanC0„tevoorzienenwaterdampaftevoeren.
Alsdeluchtindekasechteroveralevenvochtigis,heeftluchtverplaatsingzonderverversingmetbuitenluchtvoorwaterdampafvoer
weinigzin.
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Alserveelgewasineenkasaanwezig is,wordtdeluchtbeweging
geremd.Denkaaneenbedanjersofchrysanten.Dankunnenerook
verschillengaanoptredenindesamenstelling vandelucht.Bijvoorbeeld indebeddenmeerwaterdampenminderCO».
Inhetalgemeengeeftelkvoorwerpinderuimteweerstandbijhet
gastransport.Rondelkbladwordtalshetwareeenfilmvanlucht
vastgehouden.Datgrenslaagje luchtkleefteigenlijkaanhetblad
vast.Hoeminderdeluchtbeweegthoedikkerdat laagjeis.Iets
verdervanhetbladafneemtdesnelheidweertoe(figuur53).
Stroomsnelheid
m perseconde
1.0
0.8
0.6
0.4

/
/
/

. 0.2

/

4

6

8

10

mm

Afstand v/anaf blad

CD

Figuur53.Stroomsnelheidvandelucht.Hetgrenslaagje luchtvlaklangs
hetbladligt stil.Opongeveer1mmvanafdebladopperhuidkomtde
lucht inbeweging.Verdervanhetbladverwijderd neemtdesnelheid
toetotcirca 1mperseconde.
Desnelhedenwordenmeestalniethogerdancirca 1mperseconde.
6.1.3. Diffusie
Datereenlaagjeluchtomhetbladwordtvastgehouden,houdtook
indathetkoolzuurgasniet zondermeerhetbladkanbinnenstromen,
ookalstaanallehuidmondjes open.Deopeningvandehuidmondjes
isnamelijkzokleindatdeweerstand tegenstromingonoverkomelijk
groot is.Destromingvaltdusstil.Hoekomt deplantdanbijvoorbeeldaanCO»?Nietdoorstroming,maardoordiffusie.Ditproces
berustopdeomstandigheid datallemoleculenaltijdinbeweging
zijn.Zeschietenalshetwareallekantenop.Ookallemoleculen
indelucht (CO-,0»enH^O)vliegenschotsenscheefheenenweer.
Datwedatnietvoelenkomt doordat demassavandemoleculenzo
kleinis.Dezeintensievebewegingenhebbenechtertotgevolgdat
demoleculendoorelkkleingaatjenaarbinnenennaarbuitenkunnenschieten.ZospringendeC0--moleculendoordegrenslaagvan
stilstaande lucht tochhethuidmondjebinnen.Ookbinnenhetblad
verplaatsendemoleculenzichdoordiffusie.Deopeningenzijndaar
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nogkleinerdandievandehuidmondjes.ZokomendeCO.-moleculen
bijdecellenaanenwordendaargebruiktvoordefotosynthese.Hoe
zedecellenbinnenkomeniseenverhaalapartdatwehierniet
willenbehandelen.Inomgekeerderichtingkunnenwebovenstaande
redeneringtoepassenvoorwaterdampmoleculenvanuitdecelnaarde
lucht.
Voordatuitwisselingplaatsvindtmoetwelaaneenzeerbelangrijke
voorwaardewordenvoldaan.Ermoetnamelijkverschilinconcentratiezijn.WantalserbinnenenbuitenhethuidmondjeevenveelmoleculenvanC0 2enH„0aanwezigzijn,springenernetzoveelnaar
buitenalsnaarbinnen.InhetbladwordtechterC0 ?weggevangen
voordefotosyntheseenduswordtdeconcentratielager.Somswordt
indeluchtC0„aangevoerdenwordtdeconcentratiedaarhoger.Dan
gaanermeerCO.-moleculennaarbinnendannaarbuiten(figuur54).
Huidmondje

Nettogeen

port,b.v.stikstof

Nettotransport•t

V4

^ -Anaarbinnen

MeerCO,
\ Meerwaterdamp

y

E = ± > i ï i i iîi<r
totransport

4 ^^ ^ |

naarbuiten

Minderwaterdamp
Figuur54.Gastransportdoordiffusie.Allemoleculenbewegenconstant.Bij
stromingwordenzealbewegendeallemaalindezelfderichtingverplaatst.Bijdiffusieisdeverplaatsinghetnettoresultaatvan
meerzijdigebewegingen.Detransportrichtingwordtbepaalddoorde
concentratieverschillen.
Allegassengedragenzichonafhankelijkvanelkaar.Datismaar
goedook,wanthoézouerandersCO-genoeghetbladkunnenbinnenkomenwanneerermaarcirca0.03%CÓ 2 is,tegen80%stikstof?
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6.1.4. Huidmondjes
Hierbovenisalgesprokenoverdehuidmondjesopeningen. Derestvan
hetbladisnamelijknagenoeggasdicht.Vandegrotehoeveelheid
waterdampdiedeplantverlaat,komtmisschien5%doordeopperhuid
vanhetbladnaarbuiten.Derestgaatviadehuidmondjes.Inhet
bladkomen,bijdemeesteplantenaandeonderzijde,honderdof
meerhuidmonjesvoorpermm .Ditzijnenormeaantallen,maarals
zijopenstaanishetnognietmeerdan5%vandebladoppervlakte.
Heteffect isechterveelgroter.Alsdehuidmondjes openstaankan
deverdampingevengroot zijnalsuiteenvrijwateroppervlakdat
50%bedraagt vandebladoppervlakte (figuur55).

Capaciteit50?ó

Opening5?ó
Permm2 bladoppervlak meerdan100huidmondjes

Figuur 55.Capaciteitvandehuidmondjes.Permm komenmeerdan100huidmondjesvoor.Alszehelemaalopenstaan,isdetotaleopeningmaximaal5%vanhetgehelebladoppervlak.Decapaciteit isevengroot
alswanneerhetbladvoor50%openzoustaan.
Alsdeplantgoedfunctioneert staandehuidmondjes overdagopen,
wantdat isooknodiginverbandmetdeopnamevanC0_.Erkandus
normaalookaltijdverdamping plaatsvinden.
Dehuidmondjes gaanopenalshet lichtisenweerdichtalshet
donkerwordt.Ditbetekent dathetkoolzuurgasdeplant inkanzodradefotosyntheseopgangkomt doorhetlicht.
Deopeningvandehuidmondjeskomt totstanddoorlicht.Doorwatertekortkunnenzeechter tochweerdichtgaanookalshetlicht
is.Hierbijspelenookhormoneneenrolbijvoorbeeld abscisinezuur
watdeopeningremt,encytokininewat deopeningbevordert.
Cytokininenwordenindewortelsgevormdenmethetwatermeenaar
hetbladvervoerd.Deregelingvandehuidmondjeswordt dusniet
uitsluitend bepaalddoordeinvloedvanhetvochtgehalteoverdag,
ofdoorlicht.Vandaardatook 'snachtshuidmondjes ietskunnen
openstaan.
Stoptdewortelgroeidoorteweiniglichtofdoordat teveel
suikersvoorbloemenofvruchtennodigzijn,danneemtookdecytokinineproduktieafenwordtderegelingvandehuidmondjesopening
verstoord.Nukanmenzichafvragenwaaromdeplantdeopeningvan
dehuidmondjesmoetkunnenregelen.Immers,hoemeerCO«er
binnenkomt,hoebeter.Datisjuist,maardatbetekent ookdatde
waterdampvrijnaarbuitenkan.Datisnietergzolangdeplantge-
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noegwaterkanopnemen.Isdegrondechterwatdroogofietsdergelijksdanzoudeplant teweinigopnemenendanverdrogen.Deplant
sluitdusdehuidmondjesbijwatergebrek.Ditbetekentdatbijwatergebrekookdefotosynthesegeremdis.Hetwerktmaareenkant
op,deplantkannamelijkweldeverdampingbeperken,maarnooit
actiefopvoeren.Wantalsergeendampdeficit istussendeademholteinhetbladendeluchterbuiten,danmaakthetooknietuitof
dehuidmondjeswelofnietopenstaan.Hoedrogerhetbladwordt
hoeverderdehuidmondjesdichtgaan.Droogtdeplanthelemaaluit
danvervormendecellenensluithethuidmondjenietgoedmeer.Het
bladgaatdandood:"verbranding".Alsdeluchtzeervochtigisen
deworteldruk ishoogdankanerzoveeldrukinhetbladheersen
datdehuidmondjesdichtwordengedrukt.Inzo'ngevalmoetnatuurlijkwaterdampuitdeluchtwordenafgevoerd.Ookalsdeinterne
CO„-concentratieinhetbladhoogis,doordoserentotbijvooreeld
0.5%CO.,gaandehuidmondjesdicht.HogeCO^-concentratiesremmen
daardoordeverdamping.Ditkanbijergdonkerweereenbezwaar
zijn.Alsdoorfotosynthese C0 2 isopgenomen,daaltdeconcentratie
engaanzeweeropen.
6.2.

Koolzuurgas
Naenkelealgemenezakenoverdegasuitwisselingwillenwenuwat
naderingaanopenkelegassenafzonderlijk.Webehandeleneersthet
koolzuurgasomdatdeplantdaaruitzijneigenlichaamopbouwt.

6.2.1. C0-:belangrijkstevoedingsstof
Oppagina23(figuur7)hebbenwebeschrevenhoedeplantuit(XL
enH-Oonderinvloedvanhetlicht,sulkersvormtendiegebruikt
voordegroei.Ookaandesamenstellingvandeplantkunnenwezien
hoebelangrijkCO-is.Infiguur56gevenweweeruitwelke
elementeneenplantissamengesteld.

Bemesting Indegrond
ca.3?ó
ca.3%
Figuur56.Samenstellingvandeplant (droge stof).Deplantbestaatvoor
circa94%uitC,Hen0,afkomstigvanC0_ enH 2 0.Ongeveer6%bestaatuitallerleimineralen,waarvanweongeveerdehelftbemesten.Derestzitalindegrond.

- 95-

BezienweC,OenH (vanCO-enH-0), dankomenwedirectalop94%
vanhettotaalaandrogestof.Erblijftmaar6%overvoorderest.
Dehelfthiervan (circa3%)gevenweaandeplantviadebemesting.Derestzitvanzelfalindegrond.Het ligtdusvoorde
handdatC0--gebrekvoordeplant ergerisdanwelkandergebrek
ook.GelukkigzitervannatureCO»indelucht,daardoorzalhet
zonderdatweCO-bemestentochwelgroeien.,Indenatuurkomtcirca0.03%CO.voor,ookwelweergegevenals300dpm (delenpermiljoen).Tijdelijkeentelaaggehalteiszeernadeligvoordefotosynthese.Eenhogergehaltedan300dpmbevordert degroei.Onderzoekheeft geleerd dat inhetalgemeendegroeitoeneemtmet20-30%
wanneerdeCO--concentratiewordtverhoogd totcirca 1.000dpm
(0.1%).Alsvoorbeeld gevenwedegroeivankomkommerbij
concentratieshogerenlagerdan300dpm (figuur57).
Groeiduurverkorting(55)

2257441485

2700dpm C0 2

Figuur 57.CO--concentratieengroeibijjongekomkommerplanten.Bijmeer
licht (na1april)isheteffectgroter.
DuidelijkisteziendathetCO.-effectbijveellicht (na1april)
groterisdanbijweinig licht.Verderwordtdegewichtsgroeimeer
bevorderddoorC0--toediening dandeoppervlaktegroei.Hetblad
wordt dusdikkerenmindergevoelig.Ookdeopbrengst isdoorCOinpositieve zintebeïnvloeden.
Alswewetenhoeveeldrogestofperm perdagwordt gevormd,is
gemakkelijkuit terekenenhoeveelCO-deplantendaarvoormoeten
opnemen.Demaximalegroeicapaciteit vaneengewasiscirca20g.
drogestofperm perdag.Ditvraagt ongeveer2literCO-oerm
peruur.Ditkomt overeenmetdeverbrandingsgassenvan2m
aardgasper 1.000m peruur.Ditiszeerweinig.Wegevendus
eigenlijkgeenC0 2aandeplant.WevoegenCO-toeomaantevullen
watnaarbuitenweglekt.Diehoeveelheid isnamelijkveelgroter
danwatdeplantgebruikt.
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6.2.2. C02-gehalte
WezagenaldathetCO--gehaltevandelucht invloedheeftopde
groei.VooreenmaximaleproduktiemoetenwedusCO-toevoegen.Onderglasisdatooktechnischmogelijk.
Doordefotosynthese,wordt C0 2uitdeluchtopgenomen.Alseenkas
"luchtdicht"zouzijndanzoueengehaltevan1.000dpmongeveer
elkuurwordengehalveerd alserveellicht is.Figuur58laatzien
hoesnelhetgehaltedanzoudalentoteenniveauwaarbijgroei
nagenoegonmogelijkwordt,namelijk in4uurtijdvan1.000naar60
dpm (0.006%).
C0 2 (dpm)
1000
800

luchtdichtekas
geventileerdekas

600
400300
200

uur
Fgiuur 58.C02-gehalteindekas.IneenluchtdichtekasdaalthetCO^-gehaltealleendoorhetgebruik.Hetwordtgetemperd doorC0 2uitde
grond.Alswordtgelucht,daalthetC0_-gehalteveelsnellermaar
minderdiepdooruitwisselingmetbuitenlucht.Hetevenwicht ligt
altijdlagerdan300dpm,alsnietwordt gedoseerd.
Gaanwenuluchtenineenkasmet 1.000dpmwaarinnietwordtgedoseerddanzaldeconcentratienogsnellerdalen!Ergaat immers
luchtmet 1.000dpmuitenerkomt luchtmet 300dpmvanbuiten
voorterug.Infiguur58zienwedatdiedalinglangzamergaatals
weeenbinnenconcentratienaderenvan300dpm.Ditkomtdoordat
inkomendeenuitstromende luchtbeideongeveer300dpmbevatten.
Doorhetverbruikindeplantwordt debinnenconcentratieechter
lagerdan300dpm.Eenlekkekasisnuinhetvoordeelwantergaat
bijvoorbeeld 200dpmuitenerkomt 300dpmvoorterug.Alsweniet
doserenkomthetevenwichtdusaltijdlagerteliggendandeconcentratievandebuitenlucht.Wemoetenliefstnaar 1.000dpm.Waar
moetdiehoeveelheid C0 2vandaankomen?Vannaturekomteenhoeveelheid C0 2uitdegrond,doorhetbodemlevendatademt endus C0 2
afgeeft.Hoemeerorganischmateriaalindegrond,hoemeerleven,
hoemeerCO».Bijeenkomkommerteelt opstrobalenkondatzoveel
zijndatdegewenste 1.000dpmwerdgehaald.Levertdegrondgeen
C0 2 genoegdanmoetenwebijvoorbeeld doserendoormiddelvande
verbrandingsgassenvandeverwarmingsinstallatie.Hetevenwichtvan
1.000dpmkomtdustotstand tussenaanvoeruitdegrondplusdoserenengebruikplusafvoernaarbuiten.Omdatwebovendenatuur-
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lijke concentratie van 300dpmwillen blijven,betekent dit dat er
eenconstante C0--stroom plaatsvindt van binnennaar buiten.We
werkennu eenmaal met lekkekassen.Wemoeten dus constant doseren.
We zoudendus ook constant moeten stoken,desnoods met open
luchtramen.Of dit rendabel is,latenwe hier buiten beschouwing.
6.2.3. CO--dosering
Indepraktijk wordt veelal CO- gedoseerd via de verbrandingsgassen
van deverwarmingsinstallatie. Zolang erwordt gestookt is erC0-.
Alswe geenwarmte meer indekaskunnen hebben,hebbenwe dus ook
teweinig CO«. De problemenkomen als de zonvoor dewarmte gaat
zorgen inhet voorjaar.Er isveel C 0 2 nodig enwewillen eigenlijk
niet ventileren.Het C02~gehaltedaalt dus sterk (figuur 5 8 ) .Wat
betekent dat voor het gewas? In figuur 59 isdat weergegeven.
Toename
C 0 2 (dpm)

Buiten
lucht
concentratie
50 1 5*0245

2T3TT

Meerproduktie (?ó)

100* 150
150 ->200
200-y250
250 * 300
300->350
350 ->400

26
13
8.0
5.8 '

4.5
3.6

750 dpm CO,

Figuur 59.CO„-concentratie enopbrengst bijkomkommers.Hoe lager het
CO--gehalte is,hoe groter het effect isvan toediening van
koolzuurgas.
Uit deze produktieproef blijkt dat vermindering vanhet CO--gehalte
steeds meer opbrengst gaat kosten,naarmate erminder C0_ aanwezig
is. Eenvermindering van 50dpm bij400dpmkost 3.6% produktie
maar bij150dpmkost dat 26%van de produktie.Lage concentraties
zijn dus zeer schadelijk.Eenverhoging van 150dpmnaar het buitenluchtniveau heeft tweemaal zoveel effect als een verdere
verhoging tot 800dpm. Zeer hoge concentraties hebben danook niet
veel zin.
6.2.4. Samenhang CO« -licht - temperatuur
Als er geen licht is,iser geen fotosynthese en iser dus ook geen
CO- nodig.Als het donker is gaat de plant wel doormet ademhalen.
Er komt danCO-vrijdoor de ontbinding van suikers totH-O enCO-«
'sNachts geeft het vrijkomende koolzuurgas een concentratieverhoging.Bijgebruik van bijvoorbeeld broeiveurenkonhet CO--gehalte
*snachts zeer hoog oplopen. Zodra het lichtwordt gaat de plant
C0_ gebruiken en al gauw is denachtvoorraad opgebruikt endaalt de
concentratie tot circa 300dpm of lager.Er isdanmaar weinig
licht nodig omhet aanwezigekoolzuurgas tebenutten.Voor een optimale groei moet dan ook CO-worden gedoseerd zodrahet licht is.
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Nudoetzichooknogdevraagvoorinhoeverredetemperatuurmoet
wordenaangepast.Menzouzichnamelijkkunnenvoorstellendatbij
meerlichtenmeerCO-ookmeerwarmtenodigis.Indepraktijk
valtdatergmee.Indewintermoetenwevooronzeplanteninverhoudingtothetlichttochalhardstokenomdatzeveelalvan
subtropischeherkomstzijn.Wat laterinhetseizoenzaldezon
meestalmeehelpendetemperatuurteverhogen.InlaboratoriumproeveniswelduidelijkgeblekendatdetemperatuurmoetwordenaangepastaandeC02-concentratieomeenmaximale fotosynthese-snelheid
tebereiken.Omdemaximalegroeisnelheid tehalenstokenweechter
veelalzoveeldathetnietmeerhelptomdetemperatuurnogeens
extrateverhogenalserCO-wordtgegeven.Deplantkandeassimilatenkennelijknietsnellerverwerken.
6.2.5. CO»enwortelgroei
Alsdefotosynthesegoedverloopt,iservoorallefunctiesinde
plantenergiegenoegenzaldegroeioptimaalkunnenverlopen.Als
erCO-tekortis,zaldeplantnietovervoldoendedrogestofkunnenbeschikken.Ditwordtnatuurlijknogversterktdoortijdelijk
lichttekort.Deplantzalinzo'ngevalnietallefunctiesindezelfdemateverminderen.Veelalkomtdewortelgroeieerderinde
kneldandebovengrondsedelen.Ditwordtnogindehandgewerkt
doordatdewortels tochalmindergoedwordenbehandelddanderest
vandeplant.Indegrondreageertnamelijkallestetraag.Door
diemindergoedeverzorgingheeftdeplantjuistmeerwortelsnodig
bijvoorbeeld invergelijkingtoteensubstraatteeltofeenteeltin
potten.
AlsernuietsmetdeCO_-voorzleningnietinordeis,zalzichdat
nietdirectduidelijkzichtbaarvoordoen.Dewortelgroeigaatechterachterlopen.Daardoorkandewateropname inhetgedrangkomen
enkandeberuchtebladverdrogingontstaan.Ditgebeurtalleenin
dewinteromdathetbladdangevoelig is.Erisduseengoedekans
datbladverdrogingwordtingeleiddooreenlaagCO--gehalte,terwijlmenindepraktijk juistdenktaanCO_-overmaat.Alsmenin
zo'ngevaldanooknogminderC0_ gaattoevoegenwordtdekwaalalleenmaarerger.DatC02-toevoeglngdeworteltengoedekankomen
bleekbijsla.IneenproefgafmeerCO-meerglazigheid.Ditis
hetgevolgvaneenhogereworteldruk,dusmeeractiviteitvande
wortels.
6.3.

Waterdamp
Degegevensinfiguur56(pagina94)gevenaandatCO-inhoofdzaak
dientvoordeproduktievandrogestofindeplant.Deplant
bestaatechtergemiddeldvoor90%uitwater.Ditwaterblijftinde
plantenhetkomtdusindithoofdstuknietaandeordeomdatwe
hetoverdeluchtomdeplantenwillenhebben.Deplantneemtechternogveelmeerwaterop.Eenvuistregelkan[zijndateenplant
ongeveer10maalzoveelwateropneemtalserindeplantachterblijft.Hetwaterdatindeplantblijft isdanookbijnateverwaarlozentenopzichtevanhetwaterdatwordtverdampt.Aangezien
alditwaterdeplantverlaatalsdamp,ishetnodigomookopde
waterdamp indeluchtteletten.
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6.3.1. Verdampingengroei
BijdebesprekingvanCO«werdduidelijkdatditgasallesmet
groeitemakenheeft.Metwaterdampisditverbandveelminder
duidelijk.Inprincipeisdegroeizelfsonafhankelijkvande
hoeveelheidwaterdiewordtverdampt.Voordezelfdegroeikaneen
plant8of12maalzijngewichtaanwaterverdampen.Alseenplant
dooreenhoogvochtgehalteindeluchtminderverdampt,behoeftdat
nietvaninvloedtezijnopdegroei.Evenminzaldegroeibehoeven
teveranderendooreenverlaagde luchtvochtigheid.Alsde
verschillenerggrootwordenzalditechterzekergevolgenhebben
voordegroei.
Indepraktijkvanhettelenkomtdaarnogbijdatluchtvochtigheidsverschillenmeestalzijngekoppeldaananderegroeiomstandigheden.Eenlageluchtvochtigheidkomtmeestalvoorbijhelderweer.
Erzaldusmeerlichtzijndanbijeenhogeluchtvochtigheid,want
datkomtmeestalvoorbijdonkerweer.
Wekunnendesnoodszelfdoorstokendrogingbewerkstelligenendus
deplantdwingenwateraftegeven.Dikwijlsnoemtmendatmeteen
onjuisteterm:deplantactiveren.Hetbetekentalleendatde
waterstroomdoordeplantwatgroterwordt.Ditzoudemineralenopnamekunnenbevorderen.Misschienisdatvoordeligalseranders
helemaalgeenverdampingzouzijn.Hetheeftechterzekergeen
invloedopdegroeiindezinvanfotosynthese.Ofer10%meerof
minderwaterdoordeplantheengaatbetekentnamelijkhelemaalniet
datermeerofminderC0_wordtvastgelegd indrogestof.Nadeze
constateringwillenwenaderingaanophetbelangvanhet
waterdampgehalte indelucht.
6.3.2. Natuurkundeoverwaterdamp
Vanwaterkennenweindenatuuromonsheendrieverschijningsvormen:ijs,vloeibaarwaterengasvormigwater (stoomofwaterdamp).
Metijshebbenweonderglasnietveeltemaken.Stoom(waterdamp
vanmeerdan100°C)gebruikenwenogweleens,maarnietinde
teelt.Blijvenoverwaterenwaterdamp.Overwaterbehoevenwein
dithoofdstukooknietveeltezeggen.Hetkomtmeestalaandeorde
alscondenswater.
Wehebbenhetoverdeluchtomdeplantendatiseenmengselwaarinonderanderewaterdampvoorkomt.Hetgehaltewisseltenhetkan
hogerwordenalsdoorenergie-aanvoersteedsmeervloeibaarwater
overgaatindampvorm.Daarvoorisveelenergienodigwantdemoleculenindevloeistof trekkenelkaarsterkaan.Demoleculenzijn
altijdinbewegingenhoemeerenergiewordtaangevoerd,hoeintensieverdiebewegingwordt.Zespringenalshetwareoverinde
lucht (zie6.1.3).Alsdetemperatuurbijonzeluchtdruk100°Cis,
wordtdebewegingzohevigdatH_0bijnormaledruknietmeerals
vloeistofkanbestaanenindampovergaat (stoom).
Wekunnennietonbeperktvochtindeluchtbrengen.Decapaciteit
vandeluchtvoorwateropnameisbeperkt.Deluchtkan"vol"zijn
voorwaterdamp,wenoemendat "verzadigd".Wezeggendatdeluchtvochtigheiddan100%is.Meerwaterkanerindeluchtnietbij,
waardoorerkleinedruppeltjesontstaan(mist,wolken).De
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waterdampisweergecondenseerd totwater.Inkassenonstaatgeen
mistmaarcondenseertwaterdampbijvoorbeeld tegenhetkoudeglas.
Deenergiedieeerstwasopgenomenomdemoleculenuitelkaarte
krijgenkomtnuookweeralswarmtevrij.
Nuisernogeenvervelendecomplicatiebijditverhaal.Deopnamecapaciteitvoorwaterdamp indeluchtisnamelijkafhankelijkvan
detemperatuur.Wegevenwatcijfersintabel1.
Tabel1.Hoeveelheidwaterdamp inverzadigde lucht (gwaterdampperkg
lucht)bijverschillende temperaturen ( C ) .

T
water(°C)damp

5
6
7
8
9

5.4
5.8
6.2
6.7
7.1

T
water(°C)damp

T
water( C)damp

T
water(°C)damp

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

7.6
8.2
8.8
9.4
10.0

10.6
11.4
12.1
12.9
13.8

Hoewarmerdeluchthoemeerwaterdamperinkan.Andersom:hoe
verderdeluchtafkoelt,hoemeerwaterdampmoetcondenseren.De
temperatuurwaarbijjuistcondensatiezougaanoptredenheetde
dauwpunttemperatuur.
Alsweuitgaanvanverzadigde luchtvan20 C (tabel1)danziter
perkgcirca15gwaterdampin.Dedauwpunttemperatuur vanlucht
met15gwaterdamp isdan20 C.Ziternumaar7.5gindanisde
relatievevochtigheid (r.v.)50%.Erzounog7.5gwaterdamp inde
luchtkunnenwordenopgenomen.Ditverschilnoemtmenhetdeficit.
Voor luchtvan20°Cisintabel2bijeenaantalRV'sdevochtinhoudgegevenmethetdampdeficitendedauwpunttemperatuur.
Tabel2.Vochtigheid inluchtvan20°C:relatievevochtigheid (%),
vochtinhoud (gwaterdampperkg lucht),dampdeficit (gperkg)en
dauwpunttemperatuur (° C ) .

RV
(%)

100
80
60
40
20

Vochtinhoud
(gperkg)

14.9
11.9

8.8
5.7
2.9

Dampdeficit
(gper kg)

Dauwpunt

(°C)

0.0
3.0
6.1
9.2

20.0
16.5
11.9

12.0

~

5.7

Aangezienbinneneenbladdeluchtvochtigheid altijd 100%is,kan
wordengestelddatbijeenbladtemperatuurvan20 Chetvochtdefi-

14.7
15.6
16.6
17.7
18.9
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cittussenplantenluchtbij60%RV6gperkgIsalsdelucht
evenwarmis.Isdeplantwarmerdoorinstraling,bijvoorbeeld
24 C,danishetdeficit 10gperkgomdatverzadigdeluchtvan
24°C19gwaterdampbevat (tabel1).
6.3.3. Stroomenpeil
Bijdebeschouwingvandeluchtvochtigheid moetenwebedenkendat
dehoeveelheidvochtdiein1kgluchtaanwezigisnietzoheel
veelzegt.Alsalleshermetischgesloteniskanerbijvoorbeeld
20gwaterdampaanwezigzijn.Erkomtnietsbijenergaatniets
af.Hetandereuitersteisdatdeplantperkglucht20gwaterper
minuutverdamptendaterookeenafvoerbestaatvan20gper
minuut.Het "peil"vandewaterdamp isinbeidegevallengelijk
maarde"stroom"isinhetenegevalnuleninhetanderezeer
groot.Infiguur60zijnenkelesituatiesinbeeldgebracht.

Geenstroom
constantpeil

Stroom=1
in=uit
constantpeil

Stroom ^£
in=uit
constantpeil

Stroom =1
in=uit
peilhoger

Figuur60.Stroomenpeil.Alshetpeilvanbijvoorbeelddeluchtvochtigheidgelijkblijft,kandatgebeurenbijgroteverschillenIn
vochtverplaatsing.Bijeengrotevochtstroommoetdeplantdat
vochtkunnenaanvoerenviadewortels.
Destroomwaterdampdoordekaskanopverschillendemanieren
wordenvergroot.Alsdewaterdampaanvoeren-afvoeringelijkemate
veranderen,neemtdestroomtoemaardeluchtvochtigheidblijft
gelijk.Alsdeplantmeerwaterverdamptmaardeafvoerdoorventilatieencondensatieblijftgelijk,danlooptnatuurlijkde
luchtvochtigheid op.Datheeftvervolgenseensnellerecondensatie
totgevolgofeensnellereafvoerviaderaamopening.Destroom
wordtdanweerevengrootmaardeluchtvochtigheid isgestegen.Dit
verhaalgaateigenlijkvoorveelmeerdingenop,zoalsvoor
temperatuur (zie5.4.1.),maarookvoorhetC0_-gehalte(zie
l
6.2.1.).
6.3.4. Hoeverdamptdeplanthetwater?
Infiguur61gevenwevergrootweerhoehetbladeruitzietbijhet
huidmondje.
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Figuur61.Verdampinginhetblad.Hetwatertreedtuithethoutvat inde
celwandenbijhethuidmondje.Daarvindtdeverdampingplaats.
DeRVinhetbladis100%enbuitenietslagerbijdezelfdetemperatuur.Binnenhetbladbevindenzichmeerwatermoleculendanerbuiten.GeBvolgis:afvoerenvoortgaandeverdamping.
Decellenbinnenhetbladzijnverzadigdmetwater,hetisalshet
warenatfiltreerpapier (zie2.4.3.).Dewatermoleculenspringen
uitdecelwanddeademholtein.Deverdampingvindtdusplaatsbinnendeplant.Datgaatdoortotdeluchtbinnenhetbladverzadigd
is.Dewaterdampkannamelijknietongehinderd naarbuitendoorde
weerstandvandehuidmondjes.Vandeweerstand tegendewaterstroom
indeplantzitnamelijk99%indehuidmondjes.Wekunnenerdaardoorvanuitgaandatdeluchtbinnenhetbladaltijdverzadigdis.
Alswedetemperatuurvanhetbladweten,kunnenweindetabel
aflezenhoeveelwaterdamperindeluchtbinnendeplantzit.Als
hetbladafkoeltcondenseerthetwaterweeropdecelwanden.Alswe
ookdetemperatuurendevochtigheid vandeluchtomhetbladweten
dankunnenwehetverschiluitrekenen.Ziehetvoorbeeld infiguur
61.Hetverschilnoemenwedampdeficit,hier2gwaterdampperkg
lucht.Dediffusiedrukvanbinnenhetbladnaarbuitenisgroter
danandersom.Ertreedtduswaterdampuithetblad.Ditgaatdoor
totdeluchtook 15gwaterdampbevat.Hierbijnemenweaandathet
bladenergieaangevoerdkrijgtomhetwaterindampomtezetten.
Gebeurtdatniet,dankoelthetbladaftotbijvoorbeeld 18 Cen
dankanermaar 13gwaterdamp indeluchtzijn(zietabel1),
evenveelalsbij20 Cen87%RV.Deverdamping stoptdus.Wegaan
ernatuurlijkookvanuitdatdehuidmondjesopenstaan,watbetekentdatdewateraanvoernietbeperkendis.
Conclusie:hetbladmoetwarmerzijndandeluchten/ofdelucht
buitenhetbladmoetdrogerzijndandeluchtbinnenhetbladandersstoptdeverdamping.Wekunnendanookdeplantniet"activeren".Wekunnensomsweldeomstandighedendoorstokenen/ofluchtenveranderen,waardoorerwateruitdeplantkanontsnappen.De
plantispassief.
6.3.5. Waterdampafvoer door luchtverversing
Totnutoehebbenweonsbeperkttotdewaterdamp inhetbladenin
dedirecteomgevingdaarvan.Alserverdernietsmetdewaterdamp
indeluchtzougebeuren,danzoudeverdampingalgauwstoppen.In
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figuur 62 gevenwe een voorbeeld.
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Figuur 62.Waterdampafvoer door luchtverversing. Bijvolle zon is de verdamping ongeveer 15g per m per minuut.De maximale waterdampinhoud van een kas is bij 25°C circa 60gper m .Bij 75%RV is de
ruimte dan na 1minuut verzadigd. Een zeer snelle verversing met
drogere lucht is dan nodig.
Bij 25°Ckan de lucht in eenkas maximaal circa 20gwaterdamp per
kg lucht bevatten.Dit is ook ongeveer 20g per m lucht, doordat
1m lucht ongeveer 1kgweegt.Als dekas 3m hoog is,kan dus
3x 20» 60gwaterdamp per m worden verdampt tot de lucht is verzadigd. De maximale verdamping door een gewas is circa 15g per m
per minuut. Er is dan ook een zeer snelle luchtverversing nodig,
want als de luchtvochtigheid 75%is, is ermaar ruimte voor 1
minuut maximale verdamping. Ook bijeen veel geringere verdamping
is alveel afvoer nodig. Alswe de lucht niet opzettelijk verversen
zal dit echter toch gemiddeld elk uur eenkeer gebeuren door
lekkage.
Bij luchtverversing moet de buitenlucht natuurlijk wel wat droger
zijn anders helpt het niet. Is het in dit-voorbeeld buiten 20 C en
70% RV, dan is circa 10gwaterdamp per m lucht aanwezig._Bij opwarming van deze lucht tot 25 Ckan er dus nog 10g per m bij
voordat de lucht weer isverzadigd. De plant kan danweer waterdamp
afgeven.Als het koud is zullen we niet willen luchten, maar dan is
er een andere mogelijkheid tot vochtafvoer.
6.3.6. Waterdampafvoer door condensatie
Naast luchtverversing is er nog een andere manier van waterdampafvoer, namelijk condensatie.Ook door condensatie vanwaterdamp in
dekas kan de lucht worden gedroogd om ruimte voor de verdamping te
maken.Bij luchtverversing gaat dewaterdamp naar buiten met de opgenomen energie.Bijcondensatie blijft het water binnen en de
energie komt vrij op de plaats van condensatie (figuur63).
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Figuur63.Waterdampafvoerdoorcondensatie.Zolangermaaceenplaatsis
indekas,diekoelgenoegisomcondensatie teveroorzaken,kande
plantwaterdampblijvenafgevenaandelucht.
Daarmoetdewarmtewordenafgevoerdnaarbuitenandersstoptde
condensatieendusdewaterdampafvoer.Condensatievindtdusplaats
opdekoudsteplaatsindekas.Detemperatuurvandiekoudste
plaatsbepaaltookdeRVinderestvandekas.Hoekandat?De
oorzaakligtindesnelleverdelingvandewaterdampdoordekas.
Erisdaardooroveralperm ongeveerevenveelvochtaanwezig.
Dewaterdampaanvoeruitdeplantendeafvoerdoorcondensatieveroorzakenweleenwaterdampstroomindekas,maardeconcentratieis
overalongeveergelijk.Watgebeurternu?Wegeveneenvoorbeeld
(figuur64).

condensatie
(r.v.82»)
16°C11.4

4i1QP
16°11.4

10/4*
16°C11.A

Opgavewaterdamping/kg
bijdauwpunt.

Figuur64.Waarcondenseertwaterdamp?Condensatieopdekoudsteplaatsen.
Hetvochtgehaltedaar (dauwpunt)isbepalendvoordeheleruimte.
Verklaring:zietekst.
Linksindefiguurisdesituatieindevroegemorgengeschetst.De
gootheeftdelaagstetemperatuur,maardaaropkannietgenoegwaterdampcondenseren.Hetvochtgehalteinderuimtewordtbepaald
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doordeglastemperatuurvan13 C.Tegenhetglasisdevochtigheid
9.4gperkg (dauwpunt).Doordesnelleuitwisseling isditvochtgehalte indehelekaszohoog.Omdat delucht 16 Cisen11.4g
waterdampperkgkanbevatten,isdeRV82%.Devruchtblijftdroog
doordathetdauwpunt (10.0gperkg)juistwathogerligtdande
luchtvochtigheid (9.4gperkg).
Stokenwenuwat snelop,dankrijgenwedesituatie inderechterhelftvanfiguur63.Nubepaalt degrondoppervlakte devochtigheid
indelucht,namelijkop11.4gperkgwatbij21 CeenRV
oplevert van73%omdatdelucht 15.6gwaterdamp perkgkan
bevatten.Hetglasdroogt nuopwanthet is17 Cgewordenenbij
dietemperatuur is12.1gwaterdamp perkgmogelijk,terwijler
maar 11.4gindelucht zit.Deplantblijftwelverdampenwantdie
issnelopgewarmd.Dewaterdamp slaatnuneeropdegrond.Ookde
vruchtwordtnat.Diewaswelwatopgewarmd,maarhetdauwpunt
(10.6gperkg)islagerdanvandegrond.DeRViseenslechte
maat inditgeval,want deabsolutevochtigheid indekasisgestegenvan9.4tot 11.4gperkgmaardeRV isgedaaldvan82naar
73%,terwijlopdevruchtcondensatieoptreedt.
Dekoudsteoppervlaktevandekasbepaalt dusdeluchtvochtigheid.
Decapaciteit moetwelgroot genoegzijnomhetwaterdampaanbod te
kunnencondenseren.Hetkoudsteoppervlakmagdesnoodswaterzijn,
ookdaaropslaatwaterdamp neer.Menkanzoluchtdrogenmetkoud
watereninwezengebeurtdatookopnatglas.
6.3.7. Potdichtekassen
Indetijddatdeenergieergduurwas,isveelaandacht besteed
aanhet isolerenvankassen.Nadalingvandeenergieprijzenisdie
aandachtweerverslapt.Tochblijft energieeenzodaniggrote
kostenpost datbeperkingvandeenergie-afvoerbelangrijkblijft.
Uithetvoorgaande isduidelijkgewordendatdeluchtvochtigheid in
dekasafhangtvandetemperatuur vanhetkasdek.Menkandekas
beterisolerenbijvoorbeeldmeteenenergiescherm, dubbelglasen
doorisolatievandegotenmetkunststof.Meniszelfsbezig
geweestmeteenisolerendekapomdekas.Dat isvanwegededalende
energieprijzenweeropdeachtergrond geraakt.Dematevanisolatie
heeftechter ingrijpendegevolgenvoordevochtigheid vandelucht.

55%r.v,

standaardkas

energiescherm

dubbelwandig

Figuur65.Energiebesparing enluchtvochtigheid.Hoebetereenkasgeïsoleerd is,hoehogerdewandtemperatuurwordt.Daardoorwordtde
dauwpunt-temperatuurverhoogdenstijgt de luchtvochtigheid.

geïsoleerde
kap
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Hoedichterdekassen,hoeminderuitwisselingmetdebuitenlucht
mogelijkis.Eentweedefactorisdewandtemperatuur.Hoehogerdie
is(betereisolatie)hoemindercondensatieplaatsvindtenhoehogerdeluchtvochtigheid zalzijnbijgeslotenschermendergelijke.
Wespreken,behalvebijdubbelglas,dusoverdenacht.Infiguur
65gevenweeenschematischvoorbeeld.
Dehogereluchtvochtigheid indichterekassengaatdusgepaardmet
minderenergie-aanvoerenduszalookdeverdampingzeergering
zijn.
6.3.8. Plantenluchtvochtigheid
Wewillennudeplantweereenswatmeerinhetmiddelpunt
plaatsen.
Alsdegehelekasisgevuldmetbladendehuidmondjeszijngeopend,danisdattevergelijkenmeteengroteoppervlaktenat
filtreerpapier.Alserzoniswordtdoordieenergiewaterverdampt
enstijgtdeluchtvochtigheid.Hetisdaaromookmoeilijkomviade
luchtvochtigheid hetklimaatteregelen.Steldatwevochtgaanafvoeren:deplantzaldanmeergaanverdampen,ofdeplantkanzo
gauwgeenwatergenoegopnemen.Inditlaatstegevalheeftde
verhoogdevochtafvoerweleenverlaagdeluchtvochtigheidtot
gevolg,maarbrengthetdeplantineenmoeilijkeresituatie,onder
anderedoortoenemendebladtemperatuur.
Deplantkomtineenheelanderesituatieteverkerenalsdetemperatuurvandeplantlagerisdandeluchttemperatuur.Erkandan
wateropdeplantcondenseren.Hetbladzalmeestalzosnelintemperatuurveranderendatcondensatiewordtvoorkomen.Stengelsen
vruchtenkunnengemakkelijk telangzaamopwarmenenzobenedende
dauwpunttemperatuurkomen.Bijhogevochtighedentreedtdancondensatieop.Ditwordtmeestalongewenstgeacht (schimmelaantastingen
dergelijke).Omdittevoorkomenmoeten temperatuurovergangen
wordengetemperd,bijvoorbeeld eenhogerenachttemperatuurofeen
langzamereverhogingvandenacht-naardedagtemperatuur.Het
vochtgehaltewordtnietgeregeld,maardetemperatuurwordt
aangepast.
6.3.9. Regelingvandeluchtvochtigheid?
Weschrevenaldatdeluchtvochtigheid slechtalsregelgrootheid is
tegebruikenomdatdeplantdezegrootheidkanbeïnvloeden.Klimaatregelingheeftechtermeestalwelinvloedopdeluchtvochtigheiddoordatweenergieaan-enafvoeren:stokenenluchten.
Hoegroterdeenergiestroomdielangsdeplantgaat,hoemeerwaterdampwordtafgevoerd.Toendeenergienoggoedkoopwas,werd
dikwijlsdoorstokenenergieaangevoerdbijopenluchtramen.Hierdoorneemtdeverdamping toe,watechternietwilzeggendatde
luchtvochtigheid ookhogerwordt.Eerderwashetomgekeerdehet
gevaldoorsnelleafvoer.
Naarmatedeenergieduurderiszullenweproberenmindertestoken
enteluchten.Deplantenzullendusminderwaterverdampenenin
doorsneegroeienbijeenwathogereluchtvochtigheid.Deplanten
wordendanwatgevoeliger.Problemenhiermeetredeneigenlijk
alleenopbijzeerweinig lichteneenhogebuitentemperatuur,
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omdatdanbijnainhetgeheelnietbehoeft tewordengestookt.Deze
situatiekomtvooralvoorindelateherfstendanprobeertmende
nadelenteondervangenmetkortdurende temperatuurverhogingen:temperatuurstoot.Heteffecthiervanisechtertamelijkgering.
6.3.10.WaterdampenC0„
Tijdensdegroeivandeplantverdamptdeplanttienmaalzijngewichtaanwater.Datmoetallemaaldoordehuidmondjesnaarbuiten.
Ermoetdusinzo'ngevalintensiefwordengeventileerdomdewaterdampaftevoeren.Alsdeplantgoedfunctioneert isindezesituatieookdevraagnaarCO-hetgrootst.ErmoetdanookveelC0 2
wordenaangevoerd.Peruurgroeitdancirca4gramdrogestofper
m .Hetbenodigdekoolzuurgasmoetdoordezelfdehuidmondjesnaar
binnen.Demaximalediffusie-capaciteitmoetduszeergrootzijn.
Ditluktalleenmaaralsdehuidmondjesgoedopenstaan.
Hetgevaardreigtechterdatdeplantdehuidmondjessluit,doordat
dewortelshetbenodigdewaternietkunnenopnemen.Hetkoolzuurgas
kandannietnaarbinnenendefotosynthesestagneert.Ditgaatten
kostevandegroei.Betereverzorgingvandewortels (substraatteelt)kanduseenbeteregroeibetekenen.
Alsdeplantslapgaatdoorwatertekortkandatbeschadigingvan
hetbladgroentengevolgehebben.Defotosynthesewordtdanvoor
langeretijdverminderd,namelijktotweernieuwbladgroenisaangemaaktindejongerebladeren.
SomshangenCO-enwaterdampopeenanderemaniersamen.Ditishet
gevalalsbijCO.-doseringdeverbrandingsgassen indeteeltruimte
blijven.NaastCO-komtdanimmersookwaterdampindelucht.De
hoeveelheidwaterdampisechterzogeringdatditnagenoegnooit
nadeligegevolgenzalhebben.
6.4.

Zuurstofindelucht
Nahetkoolzuurgasendewaterdampwillenwenogietszeggenover
dezuurstof indeluchtomdeplant.Wedenkendanwelindeeerste
plaatsaandewortelsenaandegaswisselingindegrond.Bovengrondshebbenwegeenproblemenmethetzuurstofgehalte.Erzit20%
zuurstof indelucht.Deplantheeftdanookgeenmoeiteom
voldoendezuurstofvooreengoedegroeioptenemen.

6.4.1. Uitwisselinglucht-grond
Hetgasmengselindegrondwijktgemakkelijkafvandesamenstellingzoalsdiebovengrondswordtaangetroffen.Datkomtdoorde
groteweerstand tegengasverplaatsing indegrond.Bovengrondshebbenwetemakenmetstromingi Indegrondkomtdetoestandmeer
overeenmetdiebinnenhetblad.Daarvindtuitwisselingplaats
voordiffusie (zie6.1.3.).Welzijndeporiënindegrond
gemiddeldgroterdaninhetblad.Eengrootverschilmetde
bovengrondse situatieisookdatergeenCO-nodigis.Erwordt
alleenC0_gevormdbijdeademhalingvanallelevendewezens inde
grond.Datbetekentookdatzuurstofwordtopgenomen.Indegrond
zalhetCO„-gehaltedanookaltijdveelhogerzijndanindelucht.
DegrondlevertdusC0„voordefotosynthesevanhetblad.Hoemeer
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organischmateriaalindegrond,hoemeerlevenendushoemeer
CO-,maarhoeminderzuurstof.Hetkanzoverkomendaterongeveer
evenveelC0„alszuurstofindegrond is.Degrondkandus C0 2
leverenaandelucht,maardeluchtmoetzuurstof leverenaande
grond.Erisdanookeenblijvendeuitwisselingnodig.De
diffusiesnelheidvanhetkoolzuurgasnaardeluchtzalgroterzijn
dandievandezuurstofnaardegrond.Indegrondisimmersal
gauwenigeprocentenC0„aanwezig (figuur66).

20?ó 0

11%0 2

tt

3»CO,

0,(3»)+suiker^ 7 ? =
> CO,(3S)+H 2 0
haling
Figuur66.Gasuitwisselingmetdegrond.Degaswisselingindegrondvindt
plaatsdoormiddelvandiffusie.Vooreengoedeuitwisselingmoet
degrondeenopenstructuurhebben.Indegrondwordtveelzuurstof
gebruiktvoorademhaling.Daardoorishet0--gehaltelagerenhet
C02~gehaltehogerdanindelucht.
Bij3%isdatal100maalzoveelalsnormaalindelucht (0.03%).
Deverhoudingbijzuurstof isbijvoorbeeld 20%indeluchttegen
17%indegrond,dusmaarruimeenzesdeextra.Hethelptnietveel
omdoormiddelvanonderdrukindegrondhetgastransportte
bevorderen,wantdatheeftgeeninvloed indekleineporiën.
6.4.2. Invloedvandestructuur
Omdatdegasuitwisseling tussenluchtengrondopdiffusieberust,
isdecapaciteitklein.Daarommoetmenervoorzorgendatdegrond
altijdeenvoldoendeopenstructuurheeft.Bijgrofzandzaldit
geenproblemengeven,maarvooralopzavelgrondenzaldebovenlaag
gemakkelijkdichtslempen.Bijveelgietenspoelendekleideeltjes
deporiëntussendegroveredeeltjesdicht.Ditgebeurtalleenmaar
inhetbovenstelaagjemaarhetsluitweldegrondterplaatse tijdelijkluchtdichtaf.Deoppervlaktemoetdaneerstweeropdrogen
enscheurenvoordatdediffusieweervoldoende is.Ditkantelang
durenwaardoordewortelsafstervendoorzuurstofgebrek.Hetgevaar
ishetgrootstindezomerbijgrotegewassen.Erisdanveelwater
nodigzodatgemakkelijkverspoelingoptreedt.Doordehogetemperaturenisextraveelzuurstofnodigwegensdesnelleademhaling.
Bovendienkanhetwaterbijhogetemperatuur juistminderzuurstof
bevatten.Deplantkanechtergeenuurzonderzuurstofenlage
gehaltenbeperkendewortelactiviteit terwijldeplantveelwater
nodigheeft.Waarschijnlijk ishetdaaromookbeterom 'savondste
gieten,deplantheeftdanwatmeertijdvooraanpassing.

- 109-

Alswortelsinrustzijnkomthetzuurstofgehalteernietzoop
aan.Eenfruitboomkan 'swintersonderwaterwordengezet,maar
gaatdaarvannietdoodalsdewortelsvroeggenoegweerdroogkomen.Zettenweechtereengroeiendgewasonderwaterdanzalhet
binnen24uurzwareschadeoplopen.Tochkanwelwordengeteeldin
watermaardanmoetenspecialevoorzorgenwordengenomenomeen
goedebeluchtingtewaarborgen.
6.4.3. Kunstmatigewortelmilieus
Inveelgevallenwordtnietmeernormaalindegrondgeteeld.Er
wordtsteedsmeergebruikgemaaktvankunstmatigewortelmedia.Dat
kannogvrijsterkovereenkomenmetdeteeltingrond,alsbijvoorbeeldpotgrondwordtgebruikt.Ditisweleenkunstmatigmengsel,
maardebelangrijksteafwijkingiseigenlijkdeverkleiningvanhet
volume (potplantenbijvoorbeeld).Daarommoetenhogeeisenworden
gesteldaanhetmediumendedoorluchtingervan.Hetmoetduidelijk
poreuszijn,zodatdezuurstofkandoordringentotdewortels.
Bijdeteeltinwatercultuur isdatgeheelanders,dewortelskomen
dannietmetluchtinaanraking.Dezuurstofwordtinhetwateropgelostenviahetwater langsdewortelsgevoerd.Hetwatervormt
eenextraweerstandvoorzuurstofoverdrachtwaardoorhetsysteem
kwetsbaaris.Menzoektdanookveiligermethoden.Menmaakt
bijvoorbeeld gebruikvaneendunwaterlaagje (voedingsfilm)waarin
doordegroteoppervlakteookzuurstofuitdeluchtoplost.Op
kritiekemomentenblijfthetechtermoeilijkomdewortelsvan
voldoendezuurstof tevoorzien.
Menisdaaromnogeenstapjeverdergegaanenheefteencombinatie
gemaaktvaneenlaagjewatermetdaarineen"broodje"steenwol.De
wortelskunnendandezuurstofweeropnemenviadeluchtindeporiënvandesteenwol.Dekeuzevoorsteenwolisminofmeer
willekeurig.Hetiswaarschijnlijkwelmogelijkomdooronderzoek
totontwikkelingvaneenbetersubstraattekomenenopdiemanier
eenbeterewater/zuurstofverhoudingtotstandtebrengen.
6.4.4. Zuurstofbovengronds
Doorhethogezuurstofgehaltegeeftdezuurstofvoorzieningbovengrondsweinigproblemen.Deplantheeftblijkbaaroveralvoldoende
aanvoermogelijkheden,ookwaargeenhuidmondjesaanwezigzijn,zoalsinstengelsenvruchten.Eenenkelekeerkanhetinergomvangrijkeweefselstochfoutgaanalserveelzuurstofnodigis.
Eenvoorbeeld is"buikziek"bijperen.Waarschijnlijkistijdelijk
zuurstofgebrek indekernvandevruchtdeoorzaak.
Wekunnensomsookgebruikmakenvanzuurstofgebrek.Deademhaling
wordterdoorgeremd.Alsweplantendelenbewaren,denkaanfruit,
danblijvendevruchtenlangergoednaarmatedeademhalinggeringer
is.DatgebeurtaldoordekoelingmaarmenkanbovendiendezuurstofwegnemenenCO-daarvoorindeplaatsbrengen.Deademhaling
wordtdaardoornogverdergedruktendevruchtenkunnenlanger
wordenbewaard.

-110

7.

DEWATERHUISHOUDINGVANDEPLANT
Nabesprekingvandeinvloedvanhetlicht,detemperatuurende
luchtomdeplant,komenwenutoeaandewaterhuishoudingvande
plant*Waterheeftzeerveelfunctiesinhetleven.Alserietsmet
dewaterhuishoudingvandeplantnietinordeis,heeftdatinvloed
opeengrootaantalprocessenindeplant,zodatdegroeiwordtgewijzigd.
Dehoofdfunctiesvanwaterzijnkortsamengevat:
Bouwstof
BijdefotosynthesewordtCO-verbondenmetH^Ototsuikerenzo
chemischgebondenindedrogestofvandeplant.Naastdedroge
stofbevatdeplantcirca90%water.
Koelmiddel
Alshetbladwarmwordt,verdampthetwater.Ditkostveelenergie
waardoorverderetemperatuurverhogingwordtvoorkomen.
Drukregeling
Deplantkanactiefeeninternedrukopbouwenmethetwaterdat
doordewortelswordtopgenomen.Doormiddelvandezedrukworden
allecellenopspanninggehouden.
Transportmiddel
Allestoffendieindeplantovergrotereafstandenwordenvervoerd,wordenopgelostinwaterenzogetransporteerd.
Indeeerstehoofdstukkenhebbenweoveraldezezakenreedshet
eenenandergezegd.Wezullendaarnaarindithoofdstuksomsverwijzen.Sommigedingenkomenhelemaalnietmeeraandeorde,zoals
bijvoorbeeldhetgebruikvanwateralsbouwstofvoordefotosynthese.Wegevenindithoofdstukeenbesprekingvanhetbelangvande
waterhuishoudingmethetoogopdeteeltvandegewassen.

7.1.

Plantkoeling
Inparagraaf3.4.2.isbeschrevenwatheteffectisvandeverdampingopdeplanttemperatuur.Alseenbladwarmwordt,gaathetwaterverdampen.Daardoorwordtverderetemperatuurstijgingvoorkomen.
Eigenlijkzoudenwemoetenproberenomnietzoveelwarmteinverdampingtelatenopgaan.Hetbladzoudanwarmerwordenenwezoudenminderbehoeventestoken.Nugebruikenwezeerveelenergieom
deplantoptewarmen,terwijldeplantzichdaartegenonmiddellijk
gaatverzettendoorwaterteverdampen.Indepraktijkisdeze
verdampingechterniettevoorkomen,wanthetberustopnatuurkundigewetten(zie6.3.4.).Eenhogereplanttemperatuurzaldus
alleenbereikbaarzijnalswedeopnamebeperkenmaardatremtde
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groeiaf.Enigszinsgeremdegewassenkunnendanookwelietsvroegerzijndooreenhogeresnelheidalsgevolgvaneenwathogere
temperatuur.Devervroegingzalechteraltijdvoorkomenincombinatiemetopbrengstvermindering doorgroeiremming.
Alsdeaangevoerdeenergienietskost (zon)kunnenwedeplanttemperatuurwelongehinderdmetdeluchttemperatuur latenoplopen.Als
erzeerveelzonis,moeterzelfszeerveelwaterverdampenomde
energieaftevoerenanderszouhetbladteheetworden.Dekoelcapaciteitvaneenvolgewasineenkasistweemaalzogrootalsde
maximumcapaciteit vaneenzwarestookinstallatie.Vandaardatin
eenkasvolgewas,eenrelatiefkoelklimaatkanheersen.
7.2.

Celspanning
Eenvolgendefunctievanwaterdienaderetoelichtingvraagtisde
drukregeling.Indeplant,komtdietotstanddoormiddelvande
celspanning.Inparagraaf3.3.4.ishieroveralheteenenander
gezegdbijdebeschrijvingvandeworteldruk.Doordezeverhoogde
drukkomtdegeheleplantonderspanningtestaan.

7.2.1. Trajectvandecelspanning
Decelspanningkomttotstandalsernietveelverdampingisenhet
waterindegrondeenduidelijklagereosmotischewaardeheeftdan
indeplant.Doordehalfdoorlatendewandenverplaatstzichdanwaternaardecellenmeteenhogereconcentratie (ziepagina35,
figuur15).
Naarmatedeconcentratieindecellenhogerisdoorzoutopnamein
deplant,zaldezuigingaanhetwatersterkerzijn.Doordatvolwassencellennietmeerelastischzijn,ontstaateendrukinde
plantinderichtingvandecellendienogniethelemaalvolzijn.
Ditgaatdoortotdecellenhelemaalopspanningzijn.Dedrukkan
oplopentot10atmosfeer (bar).Dejongecellenzijnnogflexibel
enzullenonderdieomstandighedenwordenuitgerekt(celstrekking).
Doordatdestructuurvandecelwandnietoveralgelijkis,zaldit
veelalindelengterichtinggebeuren(figuur67).
meerflexibel
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Figuur67.Celstrekking.Doordatdewandennietgelijkvanstructuurzijn,
zaldecelindeenerichtingsterkergroeiendanindeandere,zodateenlangwerpigecelontstaat.
Isdeceluitgegroeiddanisderekeruitenzaldeinternedruk
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kunnenoplopenwantdewandkannietmeermeerekken.Alsdezoutconcentratiehooggenoegiskanzoeendrukontstaanvanbijvoorbeeld6atmosfeer (figuur68).
atm(=bar)
10-

Plasmolyse

0100Scelv/olume 80?ó

Figuur68.Verloopvancelspanningenosmotischewaarde.Uitgangspunt:cel
opmaximalespanning (A)•100%volume.Osmotischewaarde6atmosfeerencelspanning6atmosfeer,inevenwichtmetdewanddruk.
Volgtuitdroging,danneemtdecelspanningafdoorwaterverlies.De
celkrimpttot80%(B),deosmotischewaardestijgttot10atmosfeer.Verdereuitdroginggeeftonderdruk.Latereventueelgevolgd
doorPlasmolyse.
Erkangeenschoonwaterwordenaangezogen,wantdecelisvol.
Wordtdeplantnuopgewarmddangaaterwaterverdampen.Dewortel
werktechtermeestalwattetraag,erverdamptmeerdanerwordt
aangevoerd,dusvaltdedrukweg.Decellenblijvenaltijdingeringematerekbaar.Zekrimpendanin(figuur68)tothunminimale
vorm.Erisgeendrukmeer (0atm).Decelisdancirca20%van
zijnvolumeverloren.Dergelijkegroteverschillenkomenbinnenéén
dagindecelvoor.Bijvoortgaandwaterverliesvolgtzelfs
onderdruk.Deplantgaatslap.Doorhetwaterverliesneemtde
concentratieindecelsteedstoeenstijgttoteenosmotische
waardevan10atm.ZouhetwaterverliesdoorgaandanzouPlasmolyse
volgeneneventueelafsterving.
7.2.2. Grenzenaandecelspanning
Inhetvoorgaandezagenwedatdecelspanning zichovereenbreed
trajectkanbewegen.Dittrajectheeftalsbovengrensdevolledig
opgepomptecelenaandeonderkanteenceldieonderonderdruk
staatennogjuistnietverdroogt.Deopgepomptecelkannietvollerworden.Despanningkanhogerwordennaarmatetevorenmeerzoutenwarenopgenomen.Immershoehogerdeconcentratiehoegroterde
zuigkrachtaanwater.Ditkanfoutgaanalsdecelwandonderde
drukbezwijkt.Ditgebeurteerderalsdecelmembranennietalte
bestvankwaliteit zijn(weiniglicht).Erkandanwateruitdecel
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lekken (glazigheid).Bijdebesprekingvandefysiogeneafwijkingen
komenwehieropnogterug.
Debenedengrensisdeverdrogendecel.Dedrukisdanweggevallen«
Tochkanerdannogmeerwateruitdecel(inhetblad)wordengezogenalsdewortelgeenwateropneemt.Hetkanookzijndatjuist
dewortelceluitdroogtdoordatdegronddroogenzoutis.Decel
verliestdanzoveelwaterdatdeprotoplast loskrimptvande
celwand.Zolangdeverbindingenmetdeprotoplastenvandebuurcelleninstandblijven,kanzichdatweerherstellenzodrawater
wordtaangevoerd.Brekendeverbindingendanisdecelverloren.
Hetverschilinwaterinhoudvandeplanttussenhelemaalopdruken
juistnognietslapiscirca20%.Inwerkelijkheid zijnde
verschillenmeestalkleiner.Alsdeverdampingophoudt iserdus
minderdan20%vandeplantinhoud aanwaternodigomdeplantweer
opspanningtekrijgen.Eenvolgewastomatenkanbijvollezonper
dag6literwaterverdampenperm .Alser10kggewasaanwezigis
kandeachterstandmaximaal2literzijn.Meestalishetveel
minderzodatdeplantzichzelf 'snachtsgemakkelijkweerop
spanningkanbrengen.
7.2.3. Celspanningenproduktie/kwaliteit
Degroottevandecelendusdegroottevandeorganenvandeplant
hangtafvandematevancelstrekking.Destrekkingwordtveroorzaaktdoordedruktegendewanddieonstaatdoorwateropname.Als
dedrukaltijdhoogiswordtdecelmaximaaluitgerekt.Ditkanalleengebeurenalsdewateropnamevrijgrootisendeverdampingmatig.Naverloopvantijdisdeceluitgegroeidenheeftdecelspanninggeeninvloedmeer.Hoelagerdetemperatuur,hoelangerde
cellen"jong"enduselastischblijven.Bijlageretemperaturenzal
meestalookdeverdampingminderzijnenisdusdekansopgrote
cellenhetgrootst (figuur 67).Decellendienietopspanning
hebbengestaanblijventeklein.Erwordenechterwelbouwstoffen
voorgemaakt,wantdefotosynthesegaatdoor.Hetgevolgiseen
kleinerecelmetmeerbouwstoffen.Hetisdaardooreenstevigere
celmetdikkerecelwanden.Dekwaliteitvandecelisbeter (figuur
69).

Doorlopend
maximale
celspanning
Tijdelijketelage
celspanning

nn

Doorlopend telage
celspanning

Figuur69.Celspanningenproduktie/kwaliteit.Bijdoorlopendmaximalecelspanningisdeproduktiemaximaal,maarhetproduktissomsslecht
houdbaar.Bijdoorlopend lagecelspanningneemtdeproduktieaf,
maarhetgewaskanmeerverdragen.
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Daardoorisookhetweefselsteviger.Deplantismindergevoelig
voorschokken.
Kleinerecellenbetekentookkleinereplantenendusminderopbrengstperm .Erisdanookeentegenstelling tussenkwaliteiten
produktie.Hoegroterdeproduktie,hoegevaarlijkerdatisvoorde
kwaliteit.Hetzalvanhetproduktafhangenhoenadeligdatis.Als
weevenaansnijbloemendenken,kaneenwatgrofengevoeliggewas
inkwaliteitwelmeevallen.Zo'ngewaskannamelijkooknadeoogst
nogwateropnemen.Denkenweaangroentendanvaltdekwaliteitbij
maximalegroeimeestaltegen.Bijhogeproduktieszijndeprodukten
meestalminderhoudbaarindehandelskanalen.Eenduidelijkvoorbeelduitdeproduktievantomaten:toeneenseennieuwraswerd
ingevoerdvondmendevruchtenwat teklein,dekwaliteitwasechteruitstekend.Mengingtoendeteeltaanpassenzodatdecelspanninghogerbleefendevruchtengroterwerden.Deproduktiesteeg,
maardekwaliteitwerdduidelijkminder.
7.2.4. Beïnvloedingvandecelspanning
Uithetvoorgaandeblijktweldathetvanbelangkanzijnomde
celspanningtijdensdeteelttebeïnvloeden.Debeïnvloedingkan
vantweekantengebeuren.Indeeersteplaatsdoorveranderingenin
deworteldrukeninhetanderegevaldoorveranderingeninhetwaterverliesuithetblad.
Alserzeerveelverdamping is,kanernooiteenhogedrukinde
plantontstaan,wantdeplantstaatalshetwareopen.Gedurendede
nachtiserechternooitveelverdamping,dusdankaninternedruk
wordenopgebouwdenoverdagook,alsermaarnietveelverdamping
is.Indepraktijkbereikenweditdoorweinigteventileren.Natuurlijkisditalleenmogelijkalsernietveelzonis.Wezouden
ookdezonkunnenafschermen,maardatismeestaltenadeligvoor
degroei.
Vandeanderekantkandecelspanningwordenbeïnvloedviadeopnamedoordewortels.Desnelheidwaarmeedeworteldrukwordtopgebouwdhangtafvandecapaciteitvandepompwerking,datwilzeggen
vandeomvangvanhetwortelstelsel.Eenplantmetminderwortels
zalminderdrukkunnenmaken.Natuurlijkmoetdebodemoplossingook
niettezoutzijn,zodathetwatergemakkelijkkanwordenopgenomen.Verdermoetdeademhalingvlotverlopen.Datwilzeggen:
voldoendezuurstof,temperatuur,celkwaliteit,enzovoort (zie
3.6.1.).
Omnaeendagmetveelverdampingdeplantzosnelmogelijkweerop
spanningtehebben,moetenwezorgenvooreengemakkelijkewateropname.Indegrondwordthetoverdagronddewortelsdroog,het
duurtdansomseenaanmerkelijkdeelvandenachtvoordatdeplantenweeropspanningzijn.Bijsubstraatteelt gaatditveelvlugger,deplantzaldusgemakkelijkergroeien,ofzomenwil,menkan
opsubstraatveelmeerremmingentoepassendanindegrondomdat
mensnellerkanbijsturen.
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7.3.

Wateropnameenverdamping
Bijdecelspanning isaltersprakegekomendatdewaterhuishouding
vandeplantzeersnelwisselt.Doordehogeosmotischewaardezuigendecellenwateraanwaardoordeplantopspanningblijft.Dit
vraagtechtermaarweinigwater.Deplantgaatpasveelwateropnemenalsdeverdampinggrootwordtendanvaltdeworteldrukweg.We
willennuzienwatdeinvloedisvandegrond,deconditievande
wortels,hettransport indeplantendeafvoerdoorverdamping.
Tenslottewillenwenogietszeggenoverdemineralenhuishouding.

7.3.1. Wateropnameuitdegrond
Grondiseentraagmedium,ookmetbetrekkingtotdewaterhuishouding.Wekunnendegrondwelineenkortetijdnatmaken,maarhet
duurtlangvoordatdegrondweerdroogis.Bovendienbestaatnogde
kansdatdezuurstofvoorzieninguitdehandlooptalsweveelwater
gevenineenkortetijd.
Willenwenudegroeigaanregelenviadeopname,danmoetenwede
grondlatenuitdrogentoteentoestandwaarbijdeplantvoldoende
geremdgroeit.Hetisechternagenoegonmogelijkomdegrond indie
toestand tehouden.Alswegieten,isdegrondtenat,gietenwe
nietdanverdroogtdeplant.Dikwijlsgaatmendanietsproberen
metzout,maardaarvanwordtdanlaterdikwijlsweerhinderondervonden.
Degroeikaneigenlijkalleenmaarbevredigendwordengestuurd,als
dewortelsineenzeerkleinvolumegroeien.Danneemtnamelijkde
groeiaf,ookbijeenzeerruimewatervoorziening.Ditgeldtbij
potplantenteelt enminofmeerbijsubstraatteeltvankomkommersen
tomaten.Inhetlaatstegevalhoudtmendeplantenlangerindeopkweekpot.
Alsdeplantveelwaterverdampt,wordtermeerwateropgenomendan
zouten.Degrondwordtdusnietalleendrogermaarookzouter.
Hierdoorkaneenplantopeenzonnigedagnademiddagsomsveel
moeitehebbenmetdewateropname.Deplantondervindtduseentegenkrachtindegrond.Dezebestaatuitadhesietussengronddeeltjesenwaterendezoutconcentratie dieookdeopnamebemoeilijkt.
Beidekunnenwordenuitgedrukt inatmosfeer.Wezeggendatdegrond
eenzuigkrachtheeftvan1atmalsdeplanteenkrachtvanmeerdan
1atmmoetopbrengenomwatertekunnenopnemen.1atm»een
waterkolomvan10m•1.000cm•10 cm.Mendruktdezuigkracht
vandegronddanuitalspF3.Wegaanhieropnietverderin,maar
uweetnuwatmenbedoeltalsudeterm"pE"eenkeertegenkomt.
Eenzuigspanningvan0.1atm=100cm•10 cm=pF2.Danisde
grondtenatentreedtgemakkelijkzuurstofgebrek op.Alsdegrond
tedroogis,isdezuigspanningcirca10atm*10.000cm= 1 0 cm•
pF4.Deplantengaandanslap.
7.3.2. Wateropnamedoordewortels
Dewortelsmoetenallesviahetwateropnemen.Datgeldtnietalleenvoordemineralen,maarookvoordezuurstof.Wortelskunnen
danookleveninvrijwater.Dezuigspanning ineenwatercultuur
bestaatdanalleenuitdezoutendieinhetwaterzijnopgelost.
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Hetwaterstaatinvrijcontactmetdecellenindewortel.Dewortelharenhebbennamelijkgeenwaterdichteopperhuidzoalshetblad.
Wortelszijndusooknietbeschermd tegenuitdroging.Ineenvochtigegrondzijnalleholtenverzadigdmetwaterdampzodatdewortelsvrijdoorderuimtekunnengroeien.Alsdegronduitdroogt
gaandewortelpuntendood.Derestvandewortelisverkurktenzal
dusnietuitdrogen,maardeplantkandaarmeeookgeenwateropnemen. Nauitdrogingmoetdeplantweernieuwewortelsmaken(zie
3.6.1.).
Wortelshebbenviadewateropnamegroteinvloedopdewaterhuishoudingindeplant.Alserveelverdampingismoetenzehetwater
snelkunnenleveren.Alsergeenverdampingismoetenzedeinterne
drukopbouwen.Hierbijspeeltdeopeningstoestand vandehuidmondjeseengroterol.
7.3.3. Watertransport indeplant
Alshetwateruithetbladverdamptendaardoorindewortelwater
wordtopgenomen,moethetdusdegeheleplantpasseren.Hettransportvanwortelnaarbladgaatviadehoutvaten (zie3.3.2.).Het
waterondervindtnatuurlijkweerstand indeplanttussendegrond
endelucht.Alsditnietzowaszouerbijnaconstanteenstroom
waterdoordeplantgaan,wantdeluchtisnormaaldrogerdande
grond.Alsdegronddrogerwordt,zoudeplantonmiddellijkverdrogen.Deplantisechterbeveiligd.Nietzozeeraandekantvande
wortel,maarmeerinhetblad.Hetbladisluchtdichtdoorde
opperhuid,dikwijlsmeteenextrawaslaag.Dehuidmondjeszijndan
deregelbareuitlaat.
Nietalhetwatergaatregelrechtvandewortelsnaarhetblad.Er
zijnmogelijkhedentotzijdelingstransport,waardoorzoutuitde
houtvatendirectindezeefvatenovergaatenzodeweefselster
plaatsetengoedekomt.Alsregelzaldeverdelingvandeopgeloste
stoffenindeplantvanuithetbladplaatsvindenviadezeefvaten.
Daarbijtreedtwelverschilopinmobiliteit tussendeverschillendeelementen.Calciumisbijvoorbeeldweinigmobielenkomtdus
moeilijkterechtwaarweinigverdampingis.
7.3.4. Vochtbufferindeplant
Eenplantbestaatvoorongeveer10%uitdrogestof.Derestiswater.Alseenplantopmaximalespanningstaat,kanermaximaal20%
vandewaterinhoudverdampenzonderschadeteveroorzaken(zie
7.2.2.). 'sMorgensbegintdeplantmeestalopmaximalespanning.
Deverdampingkomtsnelleropgangdandeopnamedusspreektde
plantzijnwaterbufferaanenstuurtdehuidmondjesdicht.Isde
grondbijvoorbeeldkouddangaatdegehelebuffervoorraad verloren
endeplantgaatslap.Dezeschommeling indewaterhuishoudingvan
deplantisprachtigtedemonstrerenaandeomvangvaneenvrucht,
zoalsweergegeveninfiguur70.
Degroeiverlooptvolgenseenbepaaldpatroon.Overdagneemthet
volumevangrotevruchtenniettoe,hetneemteerderaf.'sNachts
wordtdeachterstandweeringehaald.Bijkleinevruchtenishiervan
veelmindertebemerken.Alsbijeenkomkommerplant inkortetijd
veelvruchtenwordengeoogst,valteengrootdeelvandewaterbuf-

- 117-

ferweg.Ditkanbetekenendatdeplant overdageerdermoeite
krijgtmetdeachterstand vandeopnameteopzichtevandeverdamping.Somsondervindengewassendaardooreengroteterugslaginde
groei.Veelplantenontrekkenoverdagwateraanvruchtenensoms
kandat totschadeaandevruchtenleiden,bijvoorbeeldwaterziek
bijtomaat.
Doorsnedevan
devrucht (mm)

12u.

12u

12u

Figuur 70.Vochtbufferindeplant.Gedurendedemiddagwordtvochtaande
vruchtenonttrokken, 'sNachtswordthetvochtgehalteherstelden
groeitdevruchtverder.
Nietalleenaandevruchtenwordt somswaterontrokken,maarook
aanandereorganendiehetwatermindergoedkunnenvasthouden.Dit
geldtbijvoorbeeld voordejongeblaadjesbinnenindekoppenvan
komkommers.Zeverdampennietveelwantdezonbeschijnthetiets
grotereblad.Daardoor isookdecalciumvoorzieningwatmindergoed
enisdekwaliteit vandemembranenookminder.Alsdandeconcentratieindecellen,doordatmindersuikerwordtgevormdwegensde
beschaduwingdoorhetbuitensteblad,ooklaagis,kunnendecellen
hunvochtnietvasthouden.Degroeitopverdroogt:brandkoppen.
7.3.5. Stokenenverdamping
2
Demaximaleverdampingperm hangtafvandebladoppervlakte.De
kasmoet totcirca1.5mhoogtemetbladzijngevuldomdemaximale
hoeveelheid energieinverdamping omtezetten.Dikwijlswordtnu
devraaggesteldofenergiebespaardkanwordendoorbeperkingvan
deverdamping.Inprincipezoudatmoetenkunnenomdatweinhet
vorigehoofdstukhebbenbeweerd datgroeitotopzekerehoogteonafhankelijk isvanverdamping.Alswegaanbezuinigenmagdeplanttemperatuur echternietdalenwantdanverloopt deontwikkelingvan
hetgewaslangzamer.Dusminder stokenkanniet.Mendenkthetdan
tebereikendoormindergewasmetkleinerblad.Minderbladvangt
echterminder lichtendatvermindert degroei.Juist indewinter
isminderbladgevaarlijk,terwijlvooralindewinterveelenergie
valt tebesparen.Dekansenliggendusnietgunstig.
Alseenkaseenmaalvolgewasisgegroeid,maakteenbeetjemeerof

- 118-

minderbladnietsmeeruit.Hoogstenszaldewaterdampafvoer ineen
volgewaswatmoeizamerverlopen.Omdatdeverdamping afhangtvan
deenergiestroomdiewordt toegevoerdaanhetblad,kunnenweaan
dehandvandeenergiestroomdeverdamping voorspellen.Hoemeer
zonhoemeerverdamping,maarookhoeharderwordtgestookt,hoe
meerwaterverdampt.Alserweiniglicht iswordtdeinvloedvan
het stokenverhoudingsgewijsgroot.Wegevendatweerinfiguur71
voorstooktomaten.

mlperplantperdag
1A0G-

— gemeten verdamping
— berekende verdamping
zonderstookinvloed

Figuur71.Stokenenverdamping.Deonderbrokenlijngeeftaanhoeveelwaterzouverdampendoorzonne-energie.Dedoorgetrokken lijngeeft
degemetenverdampingweervoorstooktomaten.
Duidelijkisdatdeverdamping onderglasbijstokeninjanuarial
evengroot isalszonderstokeninmaart.Indezomerneemt.de
stookinvloed zowelrelatiefalsabsoluutaf.Hetstokenveroorzaakt
ook 'snachtsverdamping.Middenindewinterverdampt 50%vanhet
water 'snachts.Denachtenzijnveellangerdandedagen,dusper
uurverdampt eroverdagmeerwater.Denachtverdamping neemt inabsolutezinwatafdoordat denachtenkorterworden.Indezomeris
denachtverdamping minderdan10%doordat dedagelijkse verdamping
zosterkstijgt.
7.3.6. Mineralenenwaterhuishouding
Indezepublikatiehebbenwedebemestingbewustbuitenbeschouwing
gelaten,omdatdit onderwerpteverbuitendefysiologievande
plantvalt.Tochmoetenwezonuendanietszeggenoverdemineralenindeplant,omdatdezoutconcentratie binnendeplantbeïnvloedkanwordendoordemineralenvoorzlening.
Alsdeplanthetwatermetdedaarinopgeloste zoutenzondermeer
zouopnemen,danzoudeplant inhetbladwaarhetwaterweerverdampt,radicaalverzilten.Bijeenconcentratie indegrondvan
bijvoorbeeld 2gperliter,zoueentomatenplant dieoverheelzijn
leven300literwaterverdampt, 600gzoutopnemenopcirca 2.5kg
drogestof.Inwerkelijkheidkomt ernietmeerdancirca150gzout
invoor.Derestwerdbijdeopname "uitgefilterd"doordatdeplant
actiefkanbepalenwatopgenomenwordt (zie3.5.2.).Alsererg
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weinigverdamptzoudeplantmineralentekortkunnenkomen,bijvoorbeeldmiddenindewinter.Ingestookteteeltenzaldatnietzo
gauwhetgevalzijnomdateraltijdnogalwatwaterverdampt
(figuur 71),zodatdekansopeenabsoluutmineralentekortniet
grootis.Alserweinig lichtiszijndecellenwelslechtvan
kwaliteitdoorgebrekaanbouwstoffen.Demembranen (ziepagina12,
figuur4)zijndangemakkelijkwatlek,waardoordecelde
waterhuishoudingnietgoedkanregelen.Hierbijspeeltcalciumeen
belangrijkeroldoordathetindeplantweinigmobielis.Hethelpt
echternietommeercalciumaandewortelstoetedienen,omdathet
tochnietkomtwaarhetnodigis.Hetstimulerenvandeverdamping
kandecalciumvoorzleningmisschienietsverbeteren.Erwordtdan
welmeercalciumindehoutvatenopgenomenmaardeherverdelingvia
dezeefvatenblijfteenmoeilijkpunt.Zodraermeerlichtis
verlooptallesweerbeter.
Demineralenvoorziening indeplantwordtookbeïnvloeddoorberegenenoverdeplant.Erwordendannamelijkmineralenuithetblad
gespoeld.Ditgeeftgeenproblemenwantdeverdampingisdanmeestalgrootgenoegomdevoorraadweeraantevullen.Bovendienontdoetdeplantzichopdiemaniervaneenhoeveelheidmindergewenstezouten.
7.4.

Waterhuishouding enteelt
Viadecelspanningheeftdewaterhuishouding eengroteinvloedop
degroeiendekwaliteitvandeweefsels.Datheeftzijngevolgen
voordeteelt.Zozalmenkunnenproberendoormiddelvandewaterhuishoudingdegroei teregelen,zoalsdatookkanmetlicht,alis
kunstlichtergduur.Webeïnvloedendegroeiookmettemperatuuren
CO-endiezijnalgoedkoper.Beïnvloedingvandeteeltdoormiddel
vandewaterhuishouding isookmogelijkennoggoedkoper.Vandaar
datmenmeestalhierheteerstaandenkt.Anderzijdshangtookeen
aantalafwijkingenindeteeltzeernauwsamenmetdewaterhuishoudingindeplant.

7.4.1. Waterhuishouding engehaltedrogestof
Indithoofdstukhebbenwealgesprokenoverdesamenhangtussen
celspanningengroei (zie7.2.3.).Wegaanernuwatnaderopin
methetoogopdeteelt.Hoedecelspanninggedurendedeteeltzal
zijnhangtafvandeverhouding tussenwateropnameen-afgiftedoor
deplant.Hoeruimerhetwaterbeschikbaarisbijbeperkte
verdamping,hoemeerdeplantdedrogestof "verdunt"(ziefiguur
3), hoelagerdushetdroge-stofgehaltewordt.Andersom:bij
beperkteopnameenruimeverdampingwordtweinigverdundenishet
droge-stofgehaltehoog.Decellenzijnkleiner (figuur 69),het
bladiskleiner,delichtvangstminderendaardoorblijftdegroei
achter.Hoehogerhetdroge-stofgehalte,hoemeerdegroeiis
geremd.Decellenzijnechterstevigerenmindergevoeligvoor
slechteomstandigheden.Dekwaliteitvanhetproduktismeestalbeter.Groeiremmingdoorverminderdefotosynthese,zoalsbijvoorbeeld
optreedtbijlichtgebrek,vermindertookdeproduktie,maarverbetertdekwaliteitzekerniet.Hetdroge-stofgehaltedaaltdan.
Zolangalleendemassabladbelangrijk is,bijvoorbeeldbijde

- 120-

teeltvanpostelein,iseenlaaggehaltehetbeste.Bijslagaat
hetookomblad,maarbijteweligegroeiwordtdekroptelosen
tebrosenmoetdedrogestofduswatminderwordenverdund.Het
telenzalmeestaleencompromismoetenzijntussendemaximaleproduktieendebestekwaliteit (figuur 72).Debestekwaliteitzal
meestalteweinigopbrengstgeven.
Produktie/kwaliteit
100Ä

Laag
Drogestofgehalte

Hoog

Figuur72.Produktie-omvangenkwaliteit.Naarmatedegroeimeerisgeremd,
wordthetdroge-stofgehaltehoger,deproduktieneemtaf,maarhet
produktwordtbeterverhandelbaar.Bijhettelenmoetdegroeizoverwordengeremddatdevereistekwaliteitwordtbehaald.Verdere
remmingverlaagtdeproduktiemeerdannodigis.
Indepraktijkisdevraaghoedegroeiviadewaterhuishoudingkan
wordengestuurd.Wanneerindekasgrondwordtgeteeld,isheterg
moeilijkomdegroeiteregelenmetmeerofminderwater.Hetis
nietgoedtedoseren.Alswaterwordtgegevenontstaansteeds
groeischokken.Menkandatwatafdempenmeteenhogezoutconcentratie,maardannogblijfthetmoeilijk.Betergaathetinkunstmatigesystemen.Veiligisderemmingdoormiddelvaneenkleinwortelvolume.Degroeiblijftdanbeperktookbijveelwater.
7.4.2. Invloedopdegroei
Hierbovenhebbenweeenbepaaldaspectvandegroeibesproken.Er
iswelmeervantezeggen.Allereerstwordtreedsdezaadkieming
beïnvloeddoordewaterhuishouding.Droogzaadblijftinrust,maar
zodrawaterwordttoegelaten,wordthetzaadactief.Hetwatermoet
gemakkelijkopneembaarzijn.Zoutwaterisfysiologischdroogende
kiemingwordterdanookdoorvertraagd invergelijking totschoon
water.
Ooknadekiemingishetzoutinhetwatervanbelang.Infiguur73
isteziendatzoutwater,"droog"wateris.Naarmatedezoutconcentratiebuitendewortelhogerwordtneemtdeverdampingaf.De
huidmondjesgaandandichtendusneemtdefotosyntheseaf,zodat
uiteindelijkdegroeiwordtbeïnvloed.Ditkomtnietalleendoor
minderbouwstoffen(minderfotosynthese)maarookdoordegeringere
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celspanningwaardoorhetbladtekleinblijftendelichtvangst
afneemt.
Verdamping (gperplantperuur)
Osmotischewaarde
voedingsoplossing
0,4atm
2 atm
— 8 atm

10 12 14 16 18

20uur

Figuur73.Fysiologischedroogteenverdamping.Alshetwaterminderbeschikbaaris,neemtdeverdampingaf.Ditleidtdirecttotminder
fotosyntheseenindirecttotmindergroeidoordathetbladteklein
blijftenminderlichtopvangt.
Hetbovenstaandelaatziendaterindepraktijkbijnaaltijdeen
duidelijkekoppelingistussenverdampingengroei.Datgeldtechteralleenalsdeplantondervrijdrogeomstandighedenwordtgeteeld.Alsdewateropnameschommelttussen80en100%vandemaximaleopnamezaldekoppelingveelminderzijn.Beïnvloedingtreedt
duidelijkopalsdeopnameachterblijftbijdeverdampingendat
moetdanooknoglangeretijdduren.Alseenplantalleenmaarmiddenopdedageenuurtedroogwordt,betekentdatalleendatde
fotosynthese 1uurwordtgeremddoorsluitingvandehuidmondjes.
Meestalishetzodatdeplantdaarvanverderweiniggevolgenondervindt.
7.4.3. Invloedopdevroegheid
Alsdeplantdroogtemoetmeemakenzaldat,gezienhetbovenstaande,betekenendatdecellenkleinerworden.Degeheleplantwordt
dankleiner.Datwilnognietzeggendaterdanookmindercellen
enminderbladerenenvruchtenbehoeventezijn.Alseenplanterg
weligiszalnamelijkdoorwatbeperking indewateropnameinderdaadalleenmaareenwatminderweliggewasontstaanmetdezelfde
snelheidvanblad-enbloemaanleg.Devroegheidwordtsomsmisschienbevorderddoordatdevruchtenietssnellerenbetergroeien
aaneenwatschralergewas.Zodraechtereenduidelijkegroeiremmingoptreedt,gaathetgroeipuntooklangzamerbladenbloemenmaken.Deontwikkelingvandeplantgaatlangzamerendeproduktie
komtduslater.Duidelijkzijndezeeffectentezieninfiguur74
bijtomaat.
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Figuur74.Groeiremming ensnelheid (tomaat).Groeiremming doordroogte (B)
endoorzout (C)geeftverlating.Hetmaaktgeenverschiluitof
ditgebeurt doordroogteofdoorzout.
Deplantendieonbeperktwaterkondenopnemenwarenhet zwaarsten
hetverstontwikkeld.Alswatminderwaterwerdgegeven,warende
plantennietalleenkleiner,maarookminderverontwikkeld.Indezeproefwerdanderzijdsgetrachtdegroeiremming doorzouteven
groot tehoudenalsdoordroogtegebeurde.Heteffect isinbeide
gevallengelijk,deplant reageert opdroogteenopzoutdusongeveergelijk.Inbeidegevallengeeftgroeiverminderingookverlatingenditiseenalgemeenverschijnsel.Ofdeverlatingnadelig
isofniethangtnatuurlijkafvanhetverloopvandeprijzenvan
deprodukten.Alsdeprijzensneldalenisvroegheid ergbelangrijk.Indeherfst Isdatzeldenhetgevalenhoeftdusgeen
waardegehecht tewordenaanvroegheid.Groeiremming wordtdantoegepastomdeplantensteviger temakenzodat zebeterbestandzijn
tegendelatervolgendeslechtegroeiomstandigheden.
7.4.4. Watertoediening
Wegaanuiteraardniet inopallerlei technischeaspectenvanhet
watergeven.Erzijnechterindediversesystemenwelpuntendiezo
belangrijkzijnvoordeplant,datweerietsoverwillenzeggen.
Hetisnamelijkvoordeplantvangroot belanghoehetwaterwordt
gegeven:hoevaakenhoeveelperkeer?Oudere regeninstallaties
gevenzeerveelwater ineenkortetijdenmeestalnogongelijk
verdeeldook.Ditgeeftgemakkelijkstructuurbederf enverslemping.
Erhoeftniet snelopnieuwgegotenteworden.Ditveroorzaakteen
onregelmatigewatervoorziening enschoksgewijzegroei.Bovendien
zaldemaximalevochtbehoefte(veelzonenwind)dikwijls
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samenvallenmeteenvrijdrogegrond.Vooreenoptimalegroeimoet
veelregelmatigerwordengegoten.Indepraktijkisdatgoedte
realiserenmetdruppelbevloeiing.Elkeplantwordtregelmatig
bevochtigdenertreedtgeenstructuurbederf op.Erzalechteraltijdovermaatmoetenwordengegevenomdatookdeplantdiehet
meestegebruikt,genoegmoethebben.Volledignaarbehoeftewatergevenkanalleeninwatercultuur,maardanwordendebemestingsproblemenweerveelgroterdoordaternagenoeggeenbuffermeeris.In
depraktijkvandeteeltzienweechterdatmetwatercultuur (bijvoorbeeldvoedingsfilm)welwordtgeëxperimenteerd,maardathet
geeningangvanbetekenisvindt.Blijkbaarzijnderisico'ste
grootookalisdewatervoorzieninggegarandeerd.Erwordtveel
meergeteeldopsteenwolwatalweereenzekerebuffergeeft.
Inproevenkondengroteplanten,bijvoorbeeld tomaten,worden
geteeldineenwortelruimtevan1literzandwaardoorpermanenteen
geschiktevoedingsoplossingwerdgespoeld.Meerisbijeengoede
verzorgingnietnodig.
7.4.5. Fysiogeneafwijkingen
Bijdeteeltvanplantenkomenvrijveelafwijkingenvoordiewordenveroorzaaktdoordegroeiomstandigheden,zonderdatereen
parasietaantepaskomt.Deafwijkingenzijnhetgevolgvanoverschrijdingvaneenbepaaldegrenswaarbijdelevensverrichtingen
vandeplantnietmeeropdenormalemanierkunnenplaatsvinden:er
ontstaatschade.Inzeerveelgevallenhangtditsamenmetdewaterhuishouding.Vandaardatweditonderdeelbijdithoofdstukbespreken.Deverbandenzijnsomsindirect.Alsdewortelsbijvoorbeeldzuurstofgebrekkrijgendanisdatveroorzaaktdoorverslempingvandegrondoppervlaktedoorgieten.Dewortelskunnenechter
moeilijkwateropnemendoordatdeademhalingwordtgeremd.Doordat
waterzoveelfunctiesheeftindeplantzaldewaterhuishouding
haastaltijdbetrokkenzijnbijfysiogeneafwijkingen.
Gezienbovenstaandeomschrijvingishetbevriezenvanplantenook
zo'nfysiogeneafwijking.Doorkristalvorming indecellenisde
waterhuishoudingvolledigverstoordenzegaandood.Degrensvan
detemperatuurisvoordebetreffendeplantoverschreden.Dusspelennietalleendeomstandighedenmaarookdeplanteenrol.Er
zijnimmersplantendiebesteenpaargradenvorstkunnenverdragen.Denkaanniet-gestookte slaonderglasindewinter.Ditmaakt
weerduidelijkdatdetoestandwaarindeplantverkeertookvanbelangis.Alswenamelijkslaindewinteropkwekenbijhogetemperatuurenveelvochtenwezettendezeplantenbijdezelfdelage
temperatuurdanvriezenzeweldood,ofzewordenopz'nminst
ernstigbeschadigd.Bijfysiogeneafwijkingenhebbenwedanooknagenoegaltijdtemakenmettweebelangrijkefactoren.Aandeene
kantmoetdeplant,ofeendeelervan,gevoeligzijn,maaraande
anderekantIsmeestaleenschokindegroeiomstandighedendeaanleidingtotschade.Gevoeligeplantenwordennietbeschadigdals
nooitschokkenoptredenenbijzeerstevigeplantenmoetende
schokkenwelerggrootzijnomschadeteveroorzaken.Alsdeovergangenniettegrootzijnzaldeplantzichzonderschadeaanpassen
aanzijnnieuweomgeving.

- 124-

7.4.6. Aanpassingenindeplant
Deplantkanzichaanpassenaangewijzigdeomstandigheden.Sommige
aanpassingenkostenweinigtijd,andereveelmeer.Eenplantis
snelaangepastwaarhetdeosmotischewaardevanhetcelvochtbetreft.Bijeenlageosmotischewaardekandecelmoeilijkwater
vasthoudenenisdusgevoeligvoorvochtonttrekking.Ineendag
tijdkandeplantzijninterneconcentratiesterkverhogen.Ditgebeurtineersteinstantiealdoordeproduktievanoplosbaresuikersenbijnaevensneldoordeopnamevanmineralen.Alseen
droogteschokniettegrootis,kandeplantdiezonderschadeoverwinnenenzichaanpassen.Weziendatinfiguur75.
Wateropnameenverdamping(?ó)

Verdamping
— Wateropname

0
1
2uur
Figuur75.Aanpassingosmotischewaarde.Optijdstip0werddeplantovergebrachtvaneenoplossingvan1atmosfeernaareenoplossingvan6
atmosfeer.Dewateropnamedaaltsneltot0endewortelsgeven
zelfswateraf.Danvolgtzoutopnameendaarnahersteltdewateropnamezich.Deverdampingdaaltminderverendusverliestdehele
plantwater.Natweeuurheefthetevenwichtzichveellagerweer
hersteld.
Dooreenzoutschokwerd inwatercultuurvochtaandewortelsonttrokken.Deplantverloorwaterviadewortels,maarnamdaarnazoveelzoutenopdatdaaropweerwateropnamevolgde.Welsteldehet
evenwichtzichdaarnainopeenlagerniveauvanverdamping.Dit
waseenkwestievanuren.
Deaanpassinggaatmeertijdkostenalsdeweefselkwaliteit eenrol
speelt.Alsdemembranenvanhetaanwezigeweefselnietsterkzijn,
bijvoorbeeld doorlichtgebrek,danisdecelinprincipewatlek.
Ditkannietgoedmeerwordenverholpen.Deaanpassingmoetkomen
vandevormingvannieuwweefselmetbeterecellen.Datkosttijd.
Indepraktijknoemenwedezeaanpassingen "afharden".Ditheeft
groeiremmingtotgevolgeniseenaanpassingalsaangegevenin
figuur72.
Aanpassingeninomgekeerde zinkomennatuurlijkookvoorenmaken
deplantdangevoeligervoorschokken.Ditishetgevalbijdevele
maatregelendiewordengetroffenomenergietebesparen.Globaal
komtheteropneerdatdeplantbijdezelfdetemperatuurwordtgeteeldmaarineenvochtigermilieu.Deweefselswordenwatminder
stevig.Omdaarvangeenschadeteondervinden,moetwordengezorgd
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voorminderschokkenindeteeltomstandigheden.
Afwijkingenalsgevolgvanschokkenzullenaltijdwelblijvenvoorkomen.Zekunnenwordeningedeeld intweegroepennamelijkveroorzaaktdoortehogeofdoortelagecelspanning.
7.4.7. Afwijkingendoorhogecelspanning
Wewillenenkeleduidelijkevoorbeeldennoemenvanfysiogeneafwijkingendiehetgevolgzijnvantehogecelspanning.Erzijnnamelijkteveelafwijkingenomzealletekunnenbeschrijven.
Eenvandemeestsprekendeafwijkingenalsgevolgvantehogecelspanningishetbarstenvanweefsels,bijvoorbeeldvruchtenvantomaatenmeloen.Deoorzaakistweeledig.Enerzijdsisdecelspanningplotselingverhoogddoorstagnerendeverdamping:bijvoorbeeld
eenkoudenachtnaeenperiodemetwarmweer.Dewortelsveroorzakenveeldrukdoordatdetemperatuurhoogis.Aandeanderekant
moetdevruchtwand zostugzijndatdeverhoogdedruknietkanwordenopgevangendoorrek.Komkommervruchtenbarstennamelijkonder
identiekeomstandighedenniet.Eensoortgelijkverschijnselishet
afspringenvandebloemknoppenbijfreesia.Naastdehogecelspanningishierdeoorzaakdathetverstevigingsweefsel indestengel
nognietisaangelegd,doordesnellestengelstrekking.Onder
soortgelijkeomstandighedengaankomkommerbladenzeersterk
gutteren.Ertreedtwateruitdebladrandendoordaaraanwezige
openingen.Metditwaterverliestdeplantveelmineralen.Dit
verschijnselleidtnogaleenstotafstervingvanbladranden.
Bijslatreedtalsgevolgvanhogeworteldrukwateruitdebladcellen,zodatdeintercellulaireruimtenmetwaterwordengevuld(glazigheid).Duurtditlangdantreedtweefselversterfop.Stimulering
vandeverdamping (vooral 'snachts)enremmingvandewateropname
voorkomtdegenoemdeafwijkingen.
Bijnaaltijdgaatplantgevoeligheid dooranderefactorensamenmet
fysiogeneafwijkingen.Gebrekaanlichtgeeftnaasteenzwak
weefsel (geenbouwstoffen)ookeengeringeverdampingenslecht
calciumtransport.Ditwerktextragevoeligheid indehand,doordat
demembranenslechtvankwaliteitzijn.
7.4.8. Afwijkingendoorlagecelspanning
Ookdeafwijkingendoorlagecelspanningwordenindehandgewerkt
doorplantgevoeligheid.
Hettegenovergesteldevanhetbarstenvandevruchtenishetslapgaanvandeplant.Ditontstaatdoordatalleinternedrukwegvalt.
Deverdampingneemtdanooksterkafzodatdeplantgemakkelijkte
warmwordt.Decellenkunnenzoveelwaterverliezen,datPlasmolyse
optreedt.Zoverkomthetlangnietaltijdmaareenbladdatgoed
slapisgeweest,heeftbijnaaltijdinternschadeopgelopenookal
komthetlaterweerinzijnoudevormterug.Dikwijlszijnnamelijk
debladgroenkorrelsvervormdzodatzijongeschiktgewordenzijn
voorfotosynthese.
Bladverbranding treedtookdikwijlsoponderveelminderextreme
omstandighedenbijvoorbeeldbijtomatenenkomkommersinjanuarien
februari.Dehoofdoorzaakligtdanindegroteplantgevoeligheid.
Decelmembranenzijnzoslechtdatdecellenzelfsbijgeringe
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droginghunvochtverliezenenafsterven.Eenanderverschijnsel
dat samenhangtmetvochtonttrekking isneusrotbijtomaatenandere
vruchten.Depuntvandevruchtverdroogt.Hierbijspelenzuurgraad
(calciumvoorziening),zoutgehalteentijdelijkeverdroging eenrol.
Decellenindepuntvandevrucht zijnslechtvancalciumvoorzien
endaardoornietgoedinstaatweerstand tebiedentegenvochtonttrekkingdoorandereplantendelen.Ookwaterziekbijtomaat iseen
afwijkingdoorverdroging.Dehoutvatenindevruchtwand verdrogen
doorvochtonttrekking.Daardoorontstaat onregelmatigevoedingvan
devruchtwand,gevolgddoorongelijkerijping.Hetwordt indehand
gewerktdooreenhogestikstof-/kali-verhouding.Ookrand inslaen
sluitkoolvallenonderdezecategorieenzozoudenernogvele
voorbeeldentenoemenzijn.
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8.

TELENINKÂSSEN
Inhetvoorgaandeisreedseengrootaantalonderwerpenbehandeld.
Wezijnbegonnenmetderoldiedeenergiespeeltbijdegroei.
Daarnawerdbeschrevenhoedebelangrijkstefysiologischeprocessen
binnendeplantverlopenenhoezemetelkaarsamenhangen.Het
grootstedeelvandezebrochurewasechtergewijdaandeinvloed
vandegroeifactoren.Achtereenvolgenswerdenbesproken:licht,
temperatuur,gaswisselingenwaterhuishouding.
Wezullennudeverhandelingafsluitenmeteenbeschouwingoverde
toepassingvandeplantenfysiologischekennisindeteelt.Bijhet
telenvangewassenmakenwegebruikvandekennisoverhetgewasen
vandebeheersbaarheidvandeteeltomstandigheden.Weweten bijvoorbeeldhoeeenplantreageertopwarmteendoorstokenproberen
wedeplanttesturenInderichtingdiewewillen.Hierbijspelen
kosteneenrol.Deeconomieisveelalrichtinggevendvoorde
maatregelendieindeteeltwordengetroffen.Wekunnendaaropnatuurlijkslechtsoppervlakkigingaan.

8.1.

Samenhangtussendegroeifactoren
HetisduidelijkdathetgeenzinheeftCO-toetedienenineen
ongestooktgewasdatbevrorenis,opeenkoudewinterdag.Zoeenvoudigliggendezakenechterlangnietaltijd.Ermoetdikwijlsop
wordengelet,dateenverbeteringvaneengroeifactornietnutteloosiszonderookandereteverbeteren.

8.1.1. Wetvanhetminimum
Eenklassiekedemonstratievandesamenhangvandegroeifactoren,
dewetvanhetminimum,isdetonmetduigenvanverschillende
hoogte.Delaagsteisbepalendvoordeinhoudvanhetvat.Intabel
3gevenwewatgroeiresultatendiedezewetinbeeldbrengen.
Tabel3.Gewicht (gperplant)vantomatenplantenverkregenonderverschillendegroeiomstandigheden intweeopkweekproeven.

Groeiomstandigheden

koel+droog
koel+water
warm+water
warm+water+kunstlicht

Gewichtin
Gewichtin
december (g) februari(g)

5
6
7
18

11
16
16
19

Indecemberwerddegroeivandeplantensterkgeremddoorlichtgebrek,kunstlichtgafduseensterkegroeiverbetering.Infebruari
iseralweerzoveellichtdatweinigwaterdegroeihetmeestremt
endusgafwatergevenhetgrootstevoordeel.Infiguur76gevenwe
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Figuur76.DeWetvanhetminimum.A:maximaleproduktiealsaanallevoorwaarden1totenmetXwordtvoldaan.B:watvooronsnumaximaal
bereikbaar is.C:depraktijkligtdikwijlsnogveellager.X:ontbrekendekennis.
Dehoofdvraag iseigenlijkniet:welkefactorisbeperkend?Watwe
eerst zoudenwillenwetenisdemaximalecapaciteit vaneen
teeltsysteem.Wewetendatniet,wewetenniethoegoedhetzou
kunnen.Wekennenbijvoorbeeld tienfactoren.Alswezeallemaal
ideaalinstellen (neemevenaandatwedatkunnen)dankomtdaaruit
eenproduktie (B),bepaald doordefactoren5-8.Wewetenechter
nietwateraanonzekennisontbreekt (x).Wewetendaaromook
nooitwathetmaximumis(A).Indepraktijkmoetenwebijvoorbeeld
doorlichtgebrekwelgenoegennemenmetveelminderdanwezouden
kunnenbereiken (C),omdatkunstlicht teduuris.
AlsvoorlopigedoelstellingnemenweaandathetniveauAminstens
tweemaalzohoogisalswatwenumaximaalbereiken (B).Datis
niet zoergoptimistischwant indeafgelopen25jaarzijnpraktischalleproduktiesverdubbeld.Waaromzoudatindekomende25
jaarnietnogeenskunnengebeuren?
8.1.2. Wat isdemaximale capaciteit?
Jekuntdevraagnaardemaximalecapaciteit vaneenteeltsysteem
vantweekantenbenaderen,namelijkvanuit degroeiomstandigheden
envanuitdemogelijkhedenvandeplant.Deplant ishetbelangrijkste.Duidelijkblijktdatbijvoorbeeld indeakkerbouw.
Verbeteringvandegroeifactorenisdaarbijnanietmogelijk.Het
moetkomenvanbetererassen.Zoheeftmenmaïszoververbeterddat
hetookinonsklimaat goedkangroeienenheelNederland staater
volmee.Onderglaskunnenwewelwataandegroeiomstandigheden
doen,maarvanwegedekostenzijndemogelijkhedenbeperkt.Grote
verbeteringenmoetenookonderglaskomenvaneenbeteregroeibij
dezelfdeomstandigheden,alsgevolgvanveredeling.
Daternogveelmogelijkisblijkt bijvergelijkingvandeopbrengstenvansnij-anthuriums.Eenaantaljarengeledenwasdegemiddeldeproduktie (LEI)circa25bloemenperm perjaar.Eengoedetelerkondushetdubbelebereiken.InAalsmeer lagtoeneenproef
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metbeterevoorzieningenenbetererassenwaarmenbijna100bloemenperm oogstte*Debesteselectieuitdezeproefmaaktezoveel
betergebruikvandegroeifactoren,datdeproduktieoplieptot128
bloemenendebesteplantdaaruitbrachthettot250bloemenperm
perjaar.Datwasweltienmaalzoveelalshetproduktiegemiddelde!
Erkandusnogveelgebeurenenwelspeciaalbijgewassenwaarvan
wenognietzoveelweten.Zokanaandehandvanhetaantalaangelegdebloemenintomatenenkomkommerswordenuitgerekenddatde
produktienogkanverdubbelen.
8.2.

Reactiesvandeplant
Wezullenerinhetalgemeennaarstrevenomdoormiddelvande
groeiomstandighedendeproduktieteverbeteren.Wemoetenerdaarbijechteropbedachtzijndatdeplantzichdikwijlsaanpastaan
degewijzigdeomstandigheden.Opdiemanierwordtsomsietsanders
bereiktdanweonstendoelhaddengesteld.

8.2.1. Aanpassingenindegroei
Bijdebehandelingvandeinvloedvanhetseizoenopdegroei(zie
4.5.2.)hebbenweallatenzien,datdeplantindewinterheelandersgebruikmaaktvanhetlichtdanindezomer.Alseenplantin
dewinterlichttekortheeftenwegaanbelichten,danzalde
groeiverbeteren.Deplantgaatechterbijtoenemend lichtsteeds
dikkerbladmaken.Pergramdrogestofwordtdeoppervlaktekleiner
endusdelichtbenuttingslechter.HetzelfdegeldtvoordetoepassingvanCO».HoemeerCO2wegaantoedienenhoemindereffectdit
heeftpergramCO,.
Alseenplanttedroogstaat,doetwaterwonderenvoordegroei.
Gaanwesteedsmeerwatergevendanzullenveleplanteneentoenemendpercentagebladkrijgen.Alswetelenvoordebloemenofde
vruchten,levertdatgeenvoordeelop.Ookbijtemperatuurverhoging
kunnendergelijkeeffectenoptreden.Verhogenwebijtomaatdetemperatuurvan15naar25 Cdangaatdegroeiveelsneller.Doorhogetemperaturenwordenbijvoorbeeld 10%snellertrossenaangelegd,
maardevruchtgroottedaaltmet15%.Uiteindelijkverlooptdeoogst
danlangzamer.
Zozalheteffectvanvelemaatregelendikwijlsafnemennaarmateer
meervanwordttoegepast.
8.2.2. Aanpassingenindeproduktie
Inhetalgemeenzalbijsterkestimuleringvandegroeidevruchtbaarheidnietwordenbevorderd.Wenemendetomaatweeralsvoorbeeld.Menkanbijeenvlottegroeitot30%vanelkbladwegnemen
zonderdatditproduktiekost.Kennelijk islangnietalhetblad
nodigvoordevruchtgroei.Anderzijdskanmenbijtomaat25%van
alletrossenwegnemen,zonderdatdeproduktiedaalt.Indatgeval
wordenallevruchtengroterzodattochdeproduktiegelijkblijft.
Dergelijkeaanpassingenkomeninallerleivorminallerleigewassen
voor.Hethoudtindatdegevolgenvancultuurmaatregelenkunnen
afwijkenvanwatweermeevoorogenhadden.Vooralalshetmarktstadiumvaneenproduktfysiologischgezienverontwikkeld is,zijn
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dekansenopaanpassingengroot.Zoishetbijdeteeltvanposteleinenspinazieveeleenvoudiger teberekenenwathetgevolgvan
eenmaatregelisdanbijvoorbeeld bijtomatenwaarwebijnadegehelecyclusvanzaad totzaaddoorlopenhebbenvoorwevanproduktiekunnenspreken.Erzijndanmeeraanpassingen teverwachten
doordatdeplantmeerdere fasendoorloopt endoordat deteelt
langerduurt.
8.2.3. Verschilplant -gewas
Bijhettoepassenvanverschillende teeltomstandigheden reageert
eenteeltdieuit individueleplantenbestaat,andersdaneenvol
gewas.Eriseengrootverschiltusseneenkascyclameneneengewaskomkommers,datdehelekasvultmetblad.
Inheteerstegevalmoetenwedegroeiperplantbekijken-eninhet
tweedegevalperm .Zettenwenamelijkmeerpottenperm ,dan
wordendeplantenteslapenzijnnietsmeerwaard,ookalisde
gezamenlijkegroeimeerdanbijeenruimerestand.Bijgewassendie
perkgwordenverkocht,gaathet eromhoeveelkgproduktperm
wordtgeproduceerd.Demeestegewassendiewordengeplant beginnen
alsindividueleplanten.Pasalszegroterwordenvormenzeeengeslotengewas.Het isookvanbelangeengewasinstand tehouden.
Alsweeenteeltopruimenenopnieuwbeginnen,isdelichtbenutting
tijdelijkzeerslecht.Het tussenplantenvaneennieuwgewastomatenvoordathetoudeisverwijderd,biedtdemogelijkheidmeer
energievast teleggeninproduktie.
Bijeenvolgewasisdelichtbenutting immersbeterdanbijafzonderlijkeplanten.Hetlichtdatdebovenstebladerendoorlaten,
wordtonderinhetgewasnogopgevangen (zie4.4.2.).Erkomtdus
eengroterdeelvanhetlicht tengoedeaandegroei.Bijaparte
plantenvalt teveellichtopdegrond.Destanddichtheid vanplantenmoetwordenaangepast aandelichthoeveelheid.Zodraermeer
lichtkomtdanvooreengoedekwaliteitnodigis,kunnenzedichter
wordengezet.
8.2.4. Lichtverdunning
Bijdeteeltvanpotplantenishetdikwijlsnietvoldoendeomde
plantendichter tezetten.Dehoeveelheid licht istegrootvoor
eengoedegroeiennogdichterzettenzoudekwaliteit benadelen.
Ditkomtvooralvoorbijschaduwplanten zoalsonderandereSaintpaulia,FicussoortenenAnthuriums.Erwordtdanzwaargeschermd.
Menheeftechterookgeprobeerd omdergelijkeplantenintweelagen
tetelen.Omdat deonderstedantedonker staan,zijninstallaties
metbeweegbaretafelsontworpen.Ditwerktmiddenindezomernatuurlijkwelgoedmaarinhetwinterhalfjaariserniet teveel
lichtenkandeinstallatieniet benutworden.Omdaarinverbeteringaantebrengenwordt deonderstelaagextrabelichtmetkunstlicht.Ditmaaktdeproduktiekostenerghoogzodatdekansdat
dergelijkeinstallatiesrendabelgemaaktkunnenwordenergklein
is.Inhetgevalvanschaduwplantenkanbeteroverwogenwordenom
'szomersniet tekrijten,maareenlaagzonneplantentetelen
bovendeschaduwplanten.
Inhetalgemeenkanweinigwordenverwacht vandure installaties
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zoalsbelichtingsinstallaties,groeicellen,tweelageninstallaties,
torenkassenofplantenrotoren.Dehogeinvesteringenmoetenineen
tekorteperiodewordenterugverdiend.
8.3.

Beheersbaarheidvandegroeifactoren
Bijdeteeltonderglaskunnenwevrijveeldoenaanbeheersingvan
degroei.Involgordevanbelangrijkheid:water,warmte,CO-en
licht.Dezevolgordeisbepaalddoordeeconomie.Watergevenkost
nietveel,stokenisduur,maarabsoluutnodigenwehebbendaardoorCO«terbeschikking.Kunstlichtismeestalteduuromalsbeheersbaregroeifactortedienen.Welkunnenwezorgenvoorlichte
kasseneneengrotereplantafstand.Erisvantuintottuinveel
verschilindematevanbeheersingvandeteeltomstandigheden.

8.3.1. Regelbaarheid -buffer
Alsallesnauwkeurigisgeregeldisergeenbuffermeer.Alswehet
goeddoenbenuttenwezoallekansen,maaralswefoutenmaken
wordendiealtijdgestraft.Isallesgebufferddanmissenwevele
kansenmaarwekunnenzonderbezwaareenfoutjemaken.Devraagis
inhoeverrehetverantwoord isbufferingtevervangendoor
regelbaarheid.Technischiserveelmogelijkmaar teelttechnisch
zijnernogalwatbeperkingen.Meerregelbaarheidmoetmeerproduktieopleveren.Alsallesisgebufferd,bijvoorbeeld teeltinde
grondbijeentamelijkgebrekkigewatervoorzieningenklimaatregeling,ontstaateentaaihardgewas.Hetkanoveraltegen,ooktegen
fouten.Gaanwenudeomstandighedenindekasgoedregelen,dan
komtditmeestalneeropgroteresnelhedenengevoeligegewassen.
Ziefiguur77.
Hoog

^^—produktie
/ kosten
/gewasgevoeligheid

_buffer
Laag
Toenemenderegelbaarheid'
Figuur77.Regelbaarheid -Buffer.Naarmatederegelbaarheid toeneemtwordt
debufferinggeringerendegewasgevoeligheid neemttoe.Hethangt
afvandeverhoudingkosten/opbrengsteninhoeverreeenbeterebeheersingrendabelis.
Debufferingneemtaf,degevoeligheidwordtgroter.Deopbrengst
wordtalshetgoedisookhogerwantwezorgenbetervoorhetgewas.Dekostenstijgenook,vooralnaarmatewebeterwillenregelen.Inhetbeginneemtdeproduktiesnellertoedandekosten.
Klimaatregelingensubstraatteeltlijkenrendabeltezijn.Willen
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wehelemaalnietmeerafhankelijkzijnvandenatuurdanmoetenwe
ineengeïsoleerderuimtemetkunstlichtgaantelen,maardatis
vooralsnogteduur.Indepraktijkvallenbovendiendeopbrengsten
inweiniggebufferdesystemennogaleenstegendoordatwetochnog
teveelfoutenmaken.
8.3.2. Substraatteelt
Bijdeteeltenonderglasisdelaatstejarendoorallerleioorzakendebelangstellingvoorhetteleninkunstmatigewortelmilieus
sterktoegenomen.Ditligtookwelvoordehandwantwekregen
steedsmeermogelijkhedenomhetbovengrondseklimaatteregelen.
Hetgevolgwasdatdereactievandegrondeigenlijk tetraag
gewordenwastenopzichtevandemogelijkhedendiewebovengronds
hebben.Toendaarbijkwamdatwemoeilijkhedengingenkrijgenmet
grondontsmettingwasdataanleidingomovertestappenop
substraatteelten.Deteeltkomtopeenhogerniveauvanregelingen
dusmoeteenhogereproduktiehetgevolgzijn,zijhetmeteenwat
gevoeligergewas.
Ookbijdeteeltinkunstmatigewortelmediakanmenzichafvragen
inhoeverrehetzinheefternogeenzekerematevanbufferingin
aantebrengen.Inpuurwatertelen,dusgeheelongebufferdvoor
mineralen,iszeermoeilijkgeblekenenwordtindepraktijkdan
ookbijnaniettoegepast.Kennelijkisdekansopfoutentegroot.
Hetisblijkbaarverstandigeensubstraattekiezendatnogenige
bufferingvertoontopdezuurgraadendespoorelementen.Eenbetere
zuurstofvoorziening daninwatercultuurisookbelangrijk.
8.4.

Teleniskiezen
Erzijnvelemethodenbeschikbaaromdegroeivanplantentebeïnvloeden.Opallerleimanierenkanmenwatergeven,bemesten,verwarmenenCO-toepassen.Deondernemermoetbeslissenwelke
combinatievanmogelijkhedenhijzalkiezen,omtothetgewenste
resultaattekomen.Daartoeiseengoedinzichtindeeffectenvan
demaatregelenvereist.

8.4.1. Samenhangtussenwater,warmteenlicht
Infiguur78isweergegevenhoeinprincipelicht,waterenwarmte
opdegroeiinwerken.
Duidelijkisdatindepraktijkvooralheteffectvanlichthetgewichtvandeproduktiebepaalt.Hoemeerlicht,hoemeerbouwstoffenbeschikbaarzijn.Detemperatuur isergbelangrijkomtebepalenoverhoeveelcellendiebouwstoffenmoetenwordenverdeeld.Bij
hogetemperaturenverlooptdeceldelingsnellerduswordendecellenkleiner,terwijldeademhalingsverliezenwatgroterzijn.
Indesamenhangvanlichtenwarmtehebbenweooktemakenmetde
vraagwathetbelangrijkste Is:vroegheidofproduktie-omvang.Een
hogeretemperatuurgeeftmeersnelheidendusvroegheid.Decellen
blijvenkleiner,deproduktievaltwattegen.Datmoetdanworden
goedgemaaktdooreenhogereprijsvooreenvroegereproduktie.
Dewaterhuishoudingbepaaltvooreenzeergrootdeeldekwaliteit
vandeweefsels.Hoeminderwaterhoestuggerdeplantenhoeste-
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Figuur78.Warmte,water,licht.Veellichtgeeftveelbouwstoffen.Veel
warmtegeeftveelcellen(snelheid).Weinigwatergeefteenstug
gewas.
vigerdecellen.Zeblijvenechterklein.Maximalewateropname
geeftdegrootstecellendiemeerlichtvangenwaardoordegroei
sterkwordt beïnvloed.Bijgeringelichtintensiteitenblijvende
cellenookklein,maardoorgebrekaanbouwstoffenkandekwaliteit
zeerbedenkelijkzijn.Datmaakt deplant indewintergevoelig
voorvelefysiogeneafwijkingen.
8.4.2. Vergelijkingeffectvanlicht,CO-,temperatuur enwater
Binnendemogelijkhedenwaaronderwetelenkunnenwevergelijken
watheteffect isvandeverschillendegroeifactoren.
Alswenietbelichtenishetgroeiverschilalsgevolgvanhet
lichtverschiltussenwinterenzomer:1op3à4.Denkbijvoorbeeld
aanradijs.Middenindewinterduurteenteeltruim80dagenen
middenindezomerruim20dagen.Eentomaatkan 'szomersbloeien
ruimdriewekennadeopkomstvanhet zaad. *sWintersduurthet10
weken.Heteffectvanstralingsverschillen isduszeergroot.Maatregelendiemeerlicht totgevolghebbenzijnaltijdverantwoord
alszeweinigextrakosten,bijvoorbeeld schoonglasenlichtekassen.Belichtenismeestalteduur.Lichtonderscheppenisalgauw
nadeligenzaldusduidelijkvoordelenopanderterreinmoeten
hebben.Ditverdientbijenergie-besparende installatiesgoedte
wordenoverwogen.HettoedienenvanC0_heeftwatminderspectaculairegevolgendanlichtverschillen.Datkomtdoordathetbijde
natuurlijkeconcentratie (circa300dpm)alvrijgoedgroeit.Verhoging tot 1.000dpm (0.1%)geefteenopbrengstverhoging vancirca
25%enverlagingonder300dpmdieineenkasaltijdoptreedtals
nietwordtgedoseerd,kostzeerveelproduktie.Intotaalzalhet
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effectzeldenmeerbedragendan1:1.5.Datisdusveelminderdan
bijlicht(1:3a 4).Warmteisookbelangrijkvoordegroei.Als
wenietstokengaandemeestegewassen 'swintersdood.Gaanweer
echtervanuitdatwedetemperatuurongeveeroptimaalhouden,dan
isheteffectvantemperatuurverschillenklein.Bijtomatenwasgedurendedegehelewinterhetsnelheidsverschilvaneenconstant
temperatuurverschilvan5 C,nietmeerdan1:1.2.Indepraktijk
hebbenwemeestalmetnogkleinereverschillentemakenzodatwe
heteffectvandetemperatuurbijnakunnenverwaarlozentenopzichtevandeinvloedvanlichtenC0„.
Tenslottedewaterhuishouding.Alswenietgietenkomtervaneen
gewasmeestalnietsterecht.Gietenenbemestenzijnechtertegenwoordig technischzogoeduitvoerbaardatweervanuitmoetengaan
datdevochthuishoudingvaneenplantgoedisgeregeld.Degevaren
zittenmeerindegevoeligheidvanhetgewasdaninwatertekort.
Vervangingvangronddooreenkunstmatiggroeimediumkanwatverbeteringgevendoordatdergelijkesystemenmindergebufferdzijndan
grond.
8.5.

NietuiteenboekjeI
Wekomentoteenafsluitingvandebehandelingvandeplantenfysiologieindeglastuinbouw.Wehebbenzoveelmogelijkkennisaangedragenendiezogerangschiktdathetkanleidentoteenbeterinzichtinhetlevenvandeplanten.Ditwilnietzeggendatwereceptenvoordeplantenteeltkunnengeven.Telengaatnietuiteen
boekje.Inzichtkanechterwelbijdragentotdoelmatigerbeslissen
enzokunnenderesultatenwordenverbeterd.

8.5.1. Beslissingen
Eentuindermoetinzijnondernemingelkedageenreeksbeslissingennemen,opallerleigebied.Elkedagmoetenookbeslissingen
valleninzakedegewassen.Hoekomtdattotstand?Figuur79brengt
datinbeeld.
Wehebbenuaanhethoofdvandeteeltgeplaatst.Ukijkthoehet
gewaserbijstaatenalshetnaaruwzinisverandertuniets.Is
destandnietgoed,danneemtumaatregelenomdatteverbeteren.U
gaatbijvoorbeeldgietenalshettedroogisenstokenalshette
koudis,alofnietautomatisch.Maarumoetbeslissenhoe.Het
werktalseentemperatuurregeling:ukijkthoehetgewasstaat(meting).Uvergelijktdatmetwatuzouwillen(set-point)enugaat
zonodigcorrigerenomdeafwijkingvanhetset-pointwegtewerken
(ingreep).Deplantisdaarbijpassiefenkannietzelfbeslissen,
ofkiezenofuitrustenofzichvergissen.Hijreageertopdeomstandigheden.Alshijnietgoedgroeit,vergistnietdeplantzich,
maaru!Alsdeomstandighedengoedzijn,groeithijgoed,hijkan
nietanders!Alshijgisterenslechtgroeidedoorslechteomstandighedenzalhijvandaagweergoedgroeienalsudatverbetert.Hij
kannietsonthoudenenblijftnietnamokken.Erisnatuurlijk,nog
afgezienvandeeconomie,weleengrensaanuwmogelijkheden.U
kuntdeplantalleenbeïnvloedenbinnendegrenzenvanzijnerfelijkeeigenschappen.Ukuntdeoptimumtemperatuurvanuwgewasniet
veranderenendeplantnietgoedlatengroeienbijteweiniglicht
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enalshijdaglengtegevoelig iskuntudaaraannietsveranderen.
Deplant ispassief:kannietdenken,zichvergissen,
'onthouden,beslissen*

U
Teeltmaatregelen

I
goed

^N

Stand vanhetgewas

T
goed

slecht

slecht
Begrenzing|doorerfelijke
eigenschapppen
Figuur 79.Debeslissingen.Aandehandvanhetgewasmoetbeslistworden
welketeeltmaatregelennodigzijn.Alsdatgoedgebeurt,groeitde
plantgoed,wanthijisgeheelpassief.

8.5.2. Resultaten
Wezeidenaldateenteeltnietkanwordengeleerduiteenboekje.
Dat ismaargoedookwant danzouiedereenhetkunnen!Indepraktijkblijktdatniethetgevaltezijn.Deéénverdient royaalzijn
broodmeteenteeltwaarbijdeanderhetnietkanvolhouden.Hoe
komtdat?Hetisnietconcreetaantegevenwaarhetbijdeéén
foutenbijdeandergoedgaat.Tochzijnerproduktieverschillen
van1:2enhetisdaarbijdevraaghoeveelwenogdaarbovenzoudenkomenalswegeenfoutenmeermaakten.Somszijndeproduktieverschillentewijtenaaneenongeluk.Meestalechterzitiemand
doorlopend onderofbovenhetgemiddelde.Alsiemandhetelkjaar
goeddoet,dankomt datdoordathijelkedag,elkuurgoedebeslissingenneemt.Eenteeltbestaat eigenlijkuiteenoneindigaantal
stapjes.Alsueenaantaldaarvannaasthetgoedepadzet,wijktu
aanheteindevandeteeltalveraf,ziefiguur80.
Dekunst isomtewetentekomenwaarufoutjesmaakt.Hoeudie
moetverbeterenisdanmeestalniet zomoeilijkmeer.
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Figuur80.Deresultaten.Dooreenreeksgoedebeslissingenkomteengoede
produktietotstand.Steedskleinefoutjesbrengthetresultaatterugtotopdehelft.Hoegrootkandeproduktiezijnzonderfouten?
8.6.

Succes!
Tenslottewillenweuveelsucceswensenmetdeteeltendieuhebt
gekozen.Dezepublikatieisgeschrevenomudegelegenheid tegeven
uwinzichtteverdiepen.
Wehopendatwedaarinzijngeslaagd.Alsdatzois,danmogenwe
aannemendatuweereenaantalkereneenbeterverantwoordebeslissingneemt.Danzalhetresultaatvandeteeltverbeterenenis
onzeinspanningbeloond.

