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Rapport: Klimaat regelen op basis
van fotosynthese
maandag, 12 augustus 2013
Anja Dieleman e.a. Wageningen UR Glastuinbouw
Het kasklimaat wordt zo geregeld dat er
een optimale gewasfotosynthese,
assimilatenverdeling en plantvorm kan
worden gerealiseerd. Daarvoor moeten op
de juiste maatregelen op het juiste moment
worden genomen om energie te kunnen
besparen. Daarvoor is inzicht nodig in de
directe gevolgen van energiebesparende maatregelen zoals minder
belichten, temperatuur verlagen, schermen of ontvochtigen op de plant
prestaties, in het bijzonder op de fotosynthese. Wageningen UR
Glastuinbouw onderzocht een aantal methodes om de gewasfotosynthese
te meten en op basis daarvan het kasklimaat te regelen.
Het blijkt dat geen van de beschikbare meetmethodes een representatief
beeld gaf van de fotosynthese van een geheel gewas. Om het kasklimaat
energiezuinig te kunnen regelen op basis van de efficiëntie van het gewas
moet daarom nieuwe methodes worden ontwikkeld.
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Ammerlaan: blakend van ambitie

In het kader van dit project zijn twee workshops georganiseerd met als
titel ‘Kasklimaatregeling op basis van fotosynthesemetingen: wat zijn de
mogelijkheden?’Met circa 25 deelnemers (voornamelijk telers) waren de
bijeenkomsten goed bezocht. Drie vragen stonden tijdens de bijeenkomst
centraal:
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Beschouwt u fotosynthese als een belangrijk proces voor uw gewas?
Vindt u het belangrijk de fotosynthese te monitoren?
Zou u deze metingen gebruiken om het klimaat op te regelen?
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Kwekerij Loos: unieke samenwerking
De aanwezige telers beantwoordden de eerste twee vragen volmondig
met ‘ja’. Fotosynthese wordt als een belangrijk proces beschouwd in de
teelt van hun gewas. Graag zouden de telers de fotosynthese van hun
gewas momentaan online zouden willen meten. Op de derde vraag gaven
de telers aan dat ze de meetresultaten zeker mee zouden nemen in hun
beslissingen hoe ze het klimaat zouden regelen, maar dat ze deze (nog)
niet zouden gebruiken om automatisch het kasklimaat te regelen.
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