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VOORWOORD
Vooruligteenbeschrijvingvaneenmulti-disciplinairprojectwaarindeoptimaliseringvande klimaatbesturingvolgenseengeheelnieuwconceptwordtaangevat. Hetdoelvandezeprojectbeschrijvingisdewerkwijzeglobaalweertegevenendebenodigde inbrengvanuitverschillendedisciplinesen
instellingenaantegeven.Juist ineentijdvaninkrimping ishetbelangrijk ineendergelijk project met
eenafhankelijkheidvaneengrootaantalonderzoekersenonderzoeksinstellingendezeinbrengvastte
leggenteneindedezevoordeloopduurvanhetprojectveiligtestellen. Bovendien ishet ineen project
vandezeomvangnoodzakelijkdeverantwoordelijkheden overenweerteregelenteneindetot een
goedeonderlingeafstemmingtekomen:dedelenvanhetproject zijnonderlingsterkvanelkaar
afhankelijk enhetgevaarzouanderskunnenbestaandatonderdelen nietopelkaaraansluitenofelkaar
opongewenstewijzezoudenoverlappen.
Deopbouwvandezebeschrijving isalsvolgt. Eerstwordt ineenalgemeneinleidingdegevolgde
benaderingingrotelijnengeschetst.Vervolgenswordtaangegevenhoedeorganisatievanhet project
isopgezet. Hierbij ishettotaleproject opgedeeldineenviertaldeelprojecten,dieindevolgende
hoofdstukken naderzijnomschreven.Perdeelproject isvoortsaangegevenwelkeinbrengvanwelke
onderzoekersvanwelkeinstellingenhierbij noodzakelijk isalsmededeknelpuntenwaarvoor nogextra
mankracht en/offaciliteiten noodzakelijkzijn. Inde bijlagenwordt hiervaneentotaaloverzicht gegeven
enistevenseentijdsplanningvanhetprojectopgenomen.

Desamenstellers,3februari1988
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ALGEMENE INLEIDING
Probleemstelling
Integenstellingtotvollegrondsteelten,biedtdeteeltinkassenveelmogelijkhedentot het besturen
vandeomgevingvandeplant,metinbegripvanhetwortelmilieu.Dezemanipuleerbaarheid leidt, met
namewanneerhierbijookhetkostenaspectwordt betrokken,totdevraagstellingwelkedebeste
(optimale) behandelingis.Ditprobleemismetdetraditionele (vooralempirische) onderzoeksbenaderingmoeilijkoptelossenaangezienereengrotediscrepantie bestaattussendetijdstappenwaarbinnenhetklimaatdienttewordengeregeldendiewaarbinnenderelevantegewasreacties (groei,bloei,
ontwikkeling,produktie) zichtbaarkunnenwordengemaakt.
Totophedengeschiedtdeklimaatbesturinghoofdzakelijk opbasisvanteelt-ervaringenempirisch
onderzoek.Voorhetoptimaliserenvandeklimaatbesturing isdezebasisechterontoereikend.Thans
komt real-timeoptimalisering binnenhetbereik,alsgevolgvandesnelleontwikkelingen indecomputertechnologieendoorhetbeschikbaar komenvankwantitatieve modellenvanfysische enbiologische
processen.Omhettotalesysteembestaandeuitkasengewastekunnenoptimaliseren moetende
doelstellingenenderandvoorwaarden explicietwordengeformuleerd.Vervolgens kandanop basis
vanmodelvoorspellingen metbehulpvanwiskundigeoptimaliseringstechnieken deoptimalebehandelingwordenberekend (ChallaenSchapendonk, 1986,UdinktenCate,1984).
Afbakeningprobleemveld
Erdientonderscheidtewordengemaakttussendevolgende beslissingsniveaus:
-deregeling inengerezin(realiserenvanset-points).
-hetbepalenvanset-points metbehulpvanoptimalisering,waarbij,binnenhetdoor hetteeltsysteem
gestelderandvoorwaarden,kostenenopbrengstverwachtingen bijdeopdatmoment heersende
omstandighedenwordenafgewogen (operationele beslissingen).
-deplanningopmiddellange (weken)enlangeretermijn (geheelteeltseizoen:tactische beslissingen).
Voortoepassingophetlaatstgenoemdebeslissingsniveauzijnanderemodellennodigdanvoorde
tweeeerstgenoemde.Inhetkadervandezewerkgroepwordt bijoptimaliseringvooralaandacht
besteedaandeproblematiekvankorte-termijnbeslissingen,deoperationele beslissingen.Dezekunnenechternietloswordengezienvandetactischeplanning:deuitdetactische planning
voortvloeiendestreefwaardenvoor metnamedetemperatuurzullenbijdeoperationele planningmede
inbeschouwingdienentewordengenomen.Hetproject sluitnauwaanbijhetVF1' projectvoorstel
"Decisionsupport systemsindeAkker-enTuinbouw"vandeLandbouwuniversiteit (thans project
IB87.03).indat projectwordtaandacht besteedaande operationele-,tactische-enstrategische
beslissingenopakker-entuinbouwbedrijvendieuiteindelijkweer hetkadervormenwaarbinnende klimaatbesturingdientteworden ingepast.
Doelstelling
Hetontwikkelenvaneenoptimale klimaatbesturingtenbehoevevandekasteelt,gebaseerdopfysiologische,teeltkundige,fysischeensysteemtechnischekennis.
Motivering
Dankzijdetoepassingvanfundamentele kennisophetgebiedvanplantenfysiologie,fysicaentechniekzaleenoptimaleenflexibelerebesturingvanhetkasklimaat mogelijkworden.Hierdoorzaldeteler
indetoekomstzijndoelstellingenopefficiënterewijze(maximaliserenverschil opbrengsten-kosten)
kunnenbereiken.Belangrijk isdaarbijdatnietmetreceptenwordt gewerkt, maardatopbasisvan
actueleinformatievanhetbedrijf,detuinder,demarkt,envankostprijzen beslissingenkunnenworden
genomen. Eentweedevoordeel isdatlangsdezewegopdenduurookeenkoppelingtot standkan
wordengebracht metdebesluitvormingoptactischenstrategischniveau.Deopenstructuurvande
toegepaste modeltechniek bevordert bovendieneencontinueinstroomvannieuwekennisvanuitde
ondersteunendewetenschapsgebieden, hetgeensterkstimulerend enrichtinggevendzalwerkeninde
betreffende onderzoeksgebieden.

TTvoorwaardelijkefinanciering,dwz.beschermdonderzoekvande Landbouwuniversiteit
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Werkwijze
Omhettotalesysteemvandekasmethetgewastekunnenoptimaliseren ishetallereerst noodzakelijkeenkwantitatieve beschrijvingtemakenvanhetgehelesysteemmetzijn relaties metdebuitenwereld.Hierbij komenaandeorde:
-deelmodellenvoor hetfysischegedragvandekasenhetgewas(inclusief het regelgedrag)
-deelmodellenvoor hetgedragvanhetgewas(fysiologischenteeltkundig)
-deelmodellenvoor hetuitvoerenvaneconomische voorspellingen
Opbasisvandezedeelmodellenkanvervolgenseenbeslissingsmodelwordenopgesteldwaarmee
metbehulpvanoptimaliseringstechnieken eenoptimalekasklimaatbesturing kanwordennagestreefd.
Hetdeelmodelvoorhetuitvoerenvaneconomischevoorspellingenzalineersteinstantienognietwordenuitgewerkt.Voorlopigzalmethetgemiddeldejaarverloopvandeveilingprijzenworden gebruikt
voordeschattingvandeprijsdathetprodukt opdeveilingzalopbrengen.Laterzalditonderdeel kunnenwordenverfijnd.
Beslissingenzullenmoetenwordengenomenopbasisvandedoelstellingenvandetuinder,rekeninghoudendmetteeltkundigeentechnischebegrenzingenenhetgedeeltelijk stochastische karakter
vandeverschijnselen.Bekekenzalmoetenwordenhoeéénenander kanwordengeïmplementeerd in
eenklimaatregelalgorithme enhoedezebenaderingdoordecomputer-, cq.softwareleveranciers voor
deglastuinbouw kanwordengebruikt inhunsystemen.
Teneindeeenintegraleaanpakbinneneenredelijketermijntekunnenrealiserenzalhetnodigzijn
aanvankelijk eenkeuzetemakenvooreengewasofeenbeperktegroepvangewassen.Het uitbreiden
vanhetteontwikkelensysteemnaaranderegewassenzal,dankzijdemodulaireenuniverseleaanpak,
mogelijkzijn. Dekeuzeisineersteinstantiegevallenopkomkommer,tomaat eneennadertespecificerenpotplantaangeziendit belangrijkegewassenzijnwaarover reedsveelbekendis.Veelmodules
vandegewasmodellen,metnamedie,welkedefysischeenfysiologische basisprocessenbetreffen,
zijnechtergeldigvooreenveelbrederspectrumvangewassen.
Inverbandmetdecomplexiteitvanhetonderwerpwordt gekozenvooreenstrategie,waarbijdenog
inontwikkelingzijndedeelmodelenineenzovroegmogelijk stadiumwordensamengebracht ineen
concept "geoptimaliseerde" regeling.Opdezewijzekanhetgedragvanhetsysteemaisgeheelworden
bestudeerdenwordt eeneersteevaluatiemogelijkgemaakt.Alduskunnenknelpuntenworden
aangewezeneneisentav.deelmodellenwordengekwantificeerd.Hiermeekandanhetwerk binnende
deelwerkgroepenwordengestuurdenkunnenprioriteiteninhetonderzoekwordenaangegeven.
Bovendienkande,voordepraktijktoepassingen noodzakelijkevereenvoudigingter handworden
genomen.
Inprincipedienenuiteindelijkallemanipuleerbare klimaatfactoren indeoptimaliseringteworden
betrokken:temperatuur, licht,C0 2 ,luchtvochtigheid,ECvandevoedingsoplossing,etc.Aangeziende
modelontwikkeling nognietzovergevorderdisdatvooraldezefactorenkwantitatieve relatiesmet
opbrengst kunnenwordengeformuleerdzaldeoptimalisering ineersteinstantievooralgericht moeten
zijnopdefactorenlicht,C0 2 entemperatuur. Bovendienzalmbt.defactortemperatuur alleenaandachtwordengeschonkenaandemomentaneeffectenenzullende,zeerbelangrijke,effectenoplangeretermijneerstineenlaterstadiumkunnenwordengeïncorporeerd.Naarmatede modelontwikkelingverdervoortschrijdt kunnenresultatenwordengebruiktvoorverbeteringvanhetbesturingssysteem.
Organisatie
Dedoelstellingenvandit projektzijnalleentebereikenineensamenwerkingsverband,waarinonderzoekersvanuitverschillendedisciplines participeren.Teneindeefficiëntwerkentebevorderen iseen
vormgekozen,waarbijvertegenwoordigersvanuitdedirekt noodzakelijkedisciplines,eventueel
aangevuldmetcontactpersonenzijnverenigdineenkleinecentralewerkgroep (CWG).ledere
vertegenwoordiger indeCWGfungeertaisvoortrekkervoor kleinere,disciplinaire deelwerkgroepen
(DWG's).IndeDWG'swordt dekennisgemobiliseerd en/of gegenereerd,dienoodzakelijk isvoor het
bereikenvanheteinddoel.DeCWGwerktdancoördinerend enrichtinggevendtav.deactiviteitenvan
dedisciplinaire DWG's.Eénàtweemaalperjaarwordenplenaire bijeenkomsten georganiseerd waarin
grotelijnenwordenbediscussieerd endevoortgangwordtgeëvalueerd.
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Participerendeinstellingen
Vanuitdevolgendeinstellingenwordtaandewerkgroepdeelgenomen (tussenhaakjesdeinditrapportgebruikteafkortingen):
A&T:ProefstationvoorTuinbouw onderGlas(PTG),ProefstationvoordeBloemisterij in Nederland
(PBN)
DLO:CABO,IMAG
LUW:VakgroepenInformatica (INF),Natuur&Weerkunde (N&W),Theoretische Produktie Ecologie
(TPE),LaboratoriumvoorTuinbouwplantenteelt (LTP)
DeinbrengvanuitdeLUWisondergebracht inVF1)-projectVF86.11enwordtvoorgedragenvoorverlengingtot enmet1992
Centralewerkgroep
Decentralewerkgroep (CWG) bestaatuit2*:
-G.Bot:DWG"simulatiekasklimaat" (groeiomstandigheden)
-N.vandeBraak:DWG"integratie" (optimalisering)
-H.Challa:DWG"simulatiegewasrespons-kasklimaat"
-E.Nederhoff:DWG"teelt"
Hetkannoodzakelijkzijndezegroepindetoekomst uittebreiden,afhankelijkvandebehoefteaan
contactenencoördinatieindetotalewerkgroep.
Internationale samenwerking
Deinditprojectgevolgdewerkwijzeisuniek.Ingeenanderlandisonderzoekgaandewaarineenzo
geavanceerde benaderingwordt gevolgd.Erbestaat ininternationaalverbanddanookveelbelangstellingvoordit project. InHannoverwordeninhetkadervanhetSonderforschungsbereich zogenaamde"Bio-oekonomischemodellen"ontwikkeld,waarbijdenadrukevenwelligtopde
beslissingondersteunende modellenenwaarbijgebruikgemaaktvanregressiemodellen.Hierdooris
hetkaraktervanhetonderzoeksterkerekonomischenminderfysiologisch gefundeerddanhetonderhavigeproject.Aangeziendedoelstellingenechterwelveelgemeenschappelijke kenmerkenvertonen
vindteenintensieveuitwisselingvangedachteneninformatieplaats.Opveelkleinereschaalvindtook
indeDDRsoortgelijk onderzoek plaats,metnameinGrossbeerenenIlmenau.Ookmetdeze groep
vindt,zijhetopveelkleinereschaaluitwisselingplaats.DederdegroepdieinditverbanddienttewordengenoemdisdieinIsrael(Technion,Haifa;Volcaniinstituut;Besorexperimentalstation).Ookmet
dezegroepbestaangeregeldecontactenalliggenhierveelbudgettaire belemmeringen.Eenpoging
tot eensamenwerkingsverband isgestrandopgebrekaanmedewerkingvandeautoriteiten inIsraelen
Nederland (Botetal.,1986)
Opdrachtenvanderden
Indienéénderdeelnemende instantiesverplichtingen mbt.activiteiten,welkevallenbinnenhet
werkterreinvandewerkgroepwenstaantegaanmeteenandereinstantieofbedrijf (bv.eencomputerleverancier), isdit inprincipemogelijk. HetkanzeernuttigzijnomdatdoorstromingvandeverworvenkennisplaatsvindtenProjektenversneldkunnenwordenafgewerktalsgevolgvanextramiddelen.
Tochishetvoor hetfunctionerenvandewerkgroepalsgeheel,belangrijk hierbijeenaantalzakenin
hetoogtehouden:
-hoofdlijnen inhetonderzoek mogennietworden geprivatiseerd
-ermoetterughoudendheidwordenbetrachtbijhetuithandengevenvan"half-produkten"
-samenwerkingsprojekten methetbedrijfsleven behorenindeCWGteworden besproken
-deverantwoordelijkheidvoor hetaangaanennakomenvanverplichtingenligt primair bijde betrokken
instelling
-voor hetgebruik bijopdrachtenvanderdenvannognietgepubliceerde onderzoekresultatenvan
partnerinstellingen,istoestemmingvandedienstleidingvandebetreffende instellingvereist
-resultatenvanonderzoekdat inopdrachtvanderdenwordt uitgevoerd,mogenslechts gedurende
eenbeperktetijdwordenachtergehouden enmoetenopeenredelijketermijn (bv.halfjaar) beschikbaarzijnvoor publikatie
1

'voorwaardelijkefinanciering,dwz.beschermdonderzoekvande Landbouwuniversiteit
eencompletelijstvandeelnemers isopgenomen inbijlage2

2)

werkgroep"kasklimaatbesturingindejaren'90"
-6-

DEELWERKGROEP"SIMULATIE KASKLIMAAT' (GROEIOMSTANDIGHEDEN)
Inleiding
Omeensysteemopeenverantwoorde maniertekunnenoptimaliserenenbesturenissysteemkennisnodig.Voorhetproduktiesysteem-kasmetgewas-wordt indezeDWGdefysische kennisvanhet
systeemverzamelddienodigisvoor eenbeschrijvingvanhetfysischgedrag (fysischdynamisch
kasklimaatmodel).Metbehulphiervankunnendemomentanegroeiomstandighedenvoor hetgewas
aisfunctievanhetbuitenweerendeeigenschappenvandekaswordenberekend.Dezegroeiomstandighedenofmomentanekasklimaatfactorenkunnenvervolgenswordengebruiktals randvoorwaardenvoordeberekeningvandeproduktiesnelheidvanhetgewas (zieDWGsimulatiegewasrespons-kasklimaat)envoordeberekeningvandedirecteproduktiekosten.Daarnaastkanhetklimaatmodelwordengebruikt omdekasmetzijninrichtingteevalueren.Alsuitgangpuntvoordeactiviteiten
vandeDWGwordt gebruikgemaaktvandedissertatievanBot(1983)
Doelstelling
Ontwikkelenvaneenmodeldatinafhankelijkheidvanhetbuitenweer hetmomentane kasklimaat
berekent.Dezeberekeningdientenerzijdsomrandvoorwaardenteleverenvoor hetgewasresponskasklimaatmodelenanderzijds omop momentane basisdedirecteproduktiekostenteberekenen.
Overzicht
Hetkasklimaatmodel isgebaseerdopdeenergie-,vocht-enkoolzuurhuishoudingvanhetsysteem
kas-gewas.Hetbestaatuitdevolgendeonderdelen:
a.vertalingvanhetkortgolvigstralingsregime buitennaarbinnen (stralingstransmissiemodel)
b.ventiiatieuitwisselingtussenkas-enbuitenlucht
c.energie-,waterdamp-enkoolzuuruitwiselingvanhetgewas
d. langgoivige stralingsuitwisseling
e.convectieve uitwisselingen
f.warmtegeleidingindebodem
Stralingstransmissie
Hetstralingstransmissiemodel berekentdetransmissiedoor hetkasdekvankortgolvigestralingals
functievandestralingscondities,dezonnestand,deoriëntatieenplaatsvandekasendeoptische
eigenschappenvanhetkasdek.Ditmodelisvanbelangvoorzowelhetfysisch kasklimaatmodelals
voor hetgewasrespons-kasklimaatmodel.Hetmodelisnuoperationeel enblijktonderverschillende
omstandigheden nauwkeurige uitkomstenopteleveren(Bot,1983).
Ventiiatieuitwisseling
Hetventilatiemodeiberekent hetvolumetrisch uitwisselingsdebiettussenkas-enbuitenluchtdoorde
kierenenventilatieramenvandekasafhankelijkvandebinnen-enbuitencondities (windsnelheid-en
richtingentemperatuurverschiltussenkas-enbuitenlucht),hetoppervlak,devormendestandvande
ventilatieramenendegeometrieenliggingvandekas.Eeneersteaanzetisgegevendoor Bot (1983),
maareenalgemeentoepasbaarventilatieuitwisselingsmodel ontbreekt opdit moment enisnoodzakelijkvoordedoelstellingenvandeDWG.HetpromotieprojectvanT.deJongbeoogt dit modelteleveren.
Uitwisselingvanhetgewas
Deuitwisselingvanwaterdamp,voelbarewarmteenkoolzuurvanhetgewasnaarzijnomgeving
wordt bepaalddooreencombinatievangewasafhankeiijkeenomgevingsafhankelijke overdrachtsweerstanden.Degewasafhankeiijkeweerstand kanwordenbeschrevenalsfunctievande opvallende
kortgolvige instraling,degewastemperatuur,hetwaterdampdeficiet tussengewasenomgevingende
koolzuurconcentratievandeomgeving.Hetfysischgedragvaneentomatengewaswordt beschreven
inhetproefschriftvanC.Stanghellini (1987).Ditdeelmodelisoperationeel enkanvooranderegewassenoprelatief eenvoudigewijzewordenaangepast.Welisnogonderzoek nodigwaarbij het gedrag
vandehuidmondjesvanhetgewascentraalstaat (DWGsimulatie gewasrespons-kasklimaat).
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Langgolvigestralingsuitwisseling
Dezeuitwisselingwordt bepaaldmetvoldoende nauwkeurigbekendzijndefysische relatieswaarin
zogenaamdegezichtsfactoren bepalenwelkdeelvandeuitstralingonderscheptwordtdoor deandere
componenten.Dezegezichtsfactorenwordenexperimenteelbepaald.Voor hetgewaszijnze
beschreveninhetproefschriftvanC.Stanghellini(1987).Eenpuntvanzorgisderandvoorwaardevan
hetsysteem,dezogenaamdehemeltemperatuur.Dezeisnietviastandaard meteorologischewaarnemingenbeschikbaar endaaromisnaderonderzoek noodzakelijk.
Convectieve uitwisselingen
Deverschillendeconvectieveuitwisselingen (buitenlucht- kasdek,kaslucht-kasdek,-gewas,-verwarmingspijpenen -bodemoppervlak) zijnzoveelmogelijkafzonderlijk bepaaldeninhetalgemeen
voor hetfysisch kasklimaatmodelnauwkeuriggenoegbekend.Eenuitzonderingvormtdeoverdracht
vankaslucht naarkasdek (bepalendvoordecondensatie) envankasdeknaarbuitenlucht.Voordit
onderdeel isnaderonderzoek noodzakelijk.
Warmtegeleidinginde bodem
Dewarmtegeleiding indebodembepaaltmededebodemopperviaktetemperatuurendeenergiebuffering indebodem,vanbelangvoor hetdagelijksetijdgedragvanhettotalesysteem.De
berekeninggebeurtoprelatiefeenvoudigewijze.Dethermischeeigenschappenvandebodemworden
metbehulpvanmetingenbepaald.
Modelaanoassinaen
Hetfysischkasklimaatmodel,datdeoverdeplaatsgemiddelde kasklimaatfactorendynamisch
beschrijft alsfunctievanhetmomentanebuitenweer, isinzoverreontwikkelddathetkanworden
gebruikt binnendedoelstellingenvandewerkgroep.Daartoeiseeneersteversiegecombineerd met
eengewasgroeimodel (afstudeerverslag B.Houter) engebruikt ineen optimaliseringsalgorithme
(afstudeerverslag E.vanHenten).Inhetvervolgvandezetoepassingzalgestreefd moetenworden
naarverantwoordevereenvoudigingvanhetmodelnaareengeschiktemathematischeformulering en
naarlinearisering.Uitgebreidegevoeligheidsanalyse isvoorverantwoordevereenvoudiging eeneerste
vereiste.
Bepalingvanhetfysischgedragvanhetgewasvraagt koppelingvanhet"extern"enhet"intern"
gedrag.Viamonitoringvandewater-enenergiehuishoudingvanhetgewaskandeze karakterisering
wordenverkregen.Dezemetingenvaliderenhetgemodelleerdeplantgedragenmakenkoppelingnaar
hetgewasproduktiemodeimogelijk.Hieraanwordtvanuitverschillende instellingengewerkt.
Vanuitdegevoeligheidsanalyse endeeisvanwaarneembaarheidvanhetklimaat-engewasmodel
zalblijkenwelkegroothedenmoetenwordengemetenenwelke parameterskunnenworden geschat.
Hiervoordienensensorenenparameterschatmethoden(verder) ontwikkeldteworden.
Nadekarakteriseringvandedynamicavandeoverdekasgemiddelde klimaatfactoren (lumped
parameter system) zalookdeverdelinginderuimte (distributed parametersystem) moetenworden
beschouwd.Naeenvoorstudiekunnenhiervooronderzoeksvoorstellenwordengeformuleerd.
Benodigd onderzoek
onderdeel
1.deelmodelventilatieuitwisseling
2.deelmodel huidmondjesgedrag
3.hemeltemperatuur
4.gevoeligheidsanalyse enmodelvereenvoudiging
5.gewasverdampingsmodel
6.sensorontwikkelingtbv.5.
7.parameterschatmethoden tbv.5.en6.
8.ruimtelijkeverdeling kasklimaat

uitvoering
T.deJong
DWGgewassimulatie
knelpunt
knelpunt
C.Stanghellini&DWGgewassimulatie
Th.Gieling
toekomstig knelpunt
knelpunt
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DEELWERKGROEP "SIMULATIEGEWASRESPONS-KASKLIMAAT'
Inleiding
Nadatdoor hetkasklimaatmodel hetbinnenklimaatmodelindekasisberekend,kandoor middelvan
eengewasgroeimodeidegewasresponstav.veranderingen inhetkasklimaatberekendworden.
Andersdande"gangbare"simulatiemodellendiethansbeschikbaar zijnvoor hetberekenenvangroei
enproduktievanmetnameakkerbouwgewassen (Spittersetal., 1988),dient hetmodeldat inhetkader
vandezeDWGwordt ontwikkeld,betrouwbarevoorspellingenteleverenoverdeeffectenvanmomentaneveranderingeninhetkasklimaat.Specialeeisenwordengesteldaandebeschrijvingvanderelatiesvanenerzijdsdetemperatuur,waterdamp-enC02-concentratievandelucht enanderzijdsdegroei
endeproduktie,aangezienditdevoornaamstefaktorenzijndieineenkaskunnenwordengestuurden
geoptimaliseerd.
Inverband methettelenopsubstraatdientvoortsaandachttewordenbesteedaandevraaghoehet
onder-enbovengrondse"klimaat"opelkaaraftestemmen.Medevanwegedereedseerder genoemde
behoeftevanuitdeDWG"simulatiekasklimaat"zaldaaromaandacht moetenwordengeschonkenaan
dewaterhuishoudingvanhetgewas.
Doelstelling
Ontwikkeienvaneenmodel,datgeschiktisvoorhet"on-line"voorspellenvandemomentaneproduktiesnelheidvankasgewasseninafhankelijkheidvandeklimaatsfaktoren binnendekas,metinbegripvanhetwortelmilieu.
Overzicht
HetuitgangspuntvoordesimulatiesvormthetmodelSUCROS(Spitters, 1988).Debelangrijkste
modulesdiehierinzullenmoetenwordenaangepastzijn:
a.fotosynthese module
b.waterhuishoudings module
c.assimilatenverdelingsmodule
d. modulevoordeconversievandroge-stof naarverse-,ofstuks produktie
Fotosynthese
Hethartvanhetmodelwordt gevormddooreenmodulediedefotosynthesesnelheid berekentvoor
geslotenenrij-gewasseninafhankelijkheidvanzichtbarestraling,CO.-concentratie,temperatuuren
LAI(leafareaindex,dehoeveelheidbladoppervlak pereenheidgrondoppervlak). Deaanpassingentbv.
derij-gewassen,deC02-concentratieendetemperatuurdienennogtewordenuitgewerkt.Voortsis
eenverfijning nodigvanhethuidmondjesgedragaangezienditdirectvaninvloed kanzijnop hetfotosynthesegedragvangewassen.Eennoodzakelijkevolgendestapisdevalidatieopgewasniveauen
eventueeldaaruitvoortvloeiendeaanpassingeninhetmodel.Specialeaandacht isdaarnaastnoodzakelijkvoor hetdynamischegedragvandefotosynthese,waaroverslechtsweinig bekendis.
Waterhuishouding
Eeneersteaanzettoteendeelmodelvoordewaterhuishouding inclusief delink naarhetfotosynthese-module isop hetCABOinsamenwerking metTPEgereedgekomen (H.Gijzen,J.Goudriaan
L MarcelisenVandeSanden).Eennadereonderbouwing isnoodzakelijk,waarbijoa.aandachtdient
tewordenbesteedaande relatietussenwaterpotentiaaiengroeivanplanten.Voortsiseenbetere
beschrijvingvanhetgedragvanhuidmondjesenvanhetwatergehalte inhetoogstbaar produktvereist.
Validatievanhet modelennadereparameteriseringisook inditonderdeel eenbelangrijkevoorwaarde.
Bijdevakgroep LTPiseenbegingemaakt methetpractischtoepassenvandetheoretische kennisop
hetgebiedvandewaterhuishouding bijhetafstemmenvandeECvandevoedingsoplossing ophet
bovengrondse klimaat. Decontinuiteitvanditonderzoek looptthans gevaar.
Assimilatenverdeling
Deverdelingvanassimilaten(drogestof) issterkgewas/rasgebonden endemodellering hiervanis
nogzwaktheoretisch onderbouwd endaardoor sterkbeschrijvendvanaard.Voor komkommer isdit
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probleemeerstdoorA.Schapendonk enlaterdoor N.Ykemaenigszinsuitgewerkt envoortomaat
door E.Dayan(B'sorExperiment Station,Israël) insamenwerking metH.ChallaenH.vanKeulen
(CABO).Voortbouwend opditenaanverwantwerkzalmoetenwordengezocht naaralgemene
principesvoor hetmodellerenvandeassimilatenverdeling bijongedetermineerd groeiendegewassen.
Hetiswaarschijnlijk,dat nogveelexperimenteelwerkzalmoetenwordenverricht. Hierbijzalbijzondereaandacht moetenwordenbesteedaanderolvandetemperatuur.
Watergehaltevanhetgeoogste produkt
Hetdrogestofgehaltevanhetverseprodukt isvangroteinvloedopdeopbrengst. Deinde praktijk
optredendevariatieszullengerelateerdmoetenwordenaandefaktorendiehierbijeenrolspelen.
Tuning' vanmodellen
Voortoepassingindepraktijk iseenzekere"on-linetuning"vandegewasgroeiberekeningen wellicht
wenselijk,aangeziengrotediscrepantieszoudenkunnenoptreden.Met"tuning"wordt gedachtaanbijvoorbeeldaanpassingvandeparametersinhetfotosynthesemoduleinafhankelijkheidvandeactuele
gewasfotosynthese. Hierbijishetontwikkelenvaneenvoordepraktijkgeschiktetechniekvoor het
metenvanditproceseneenmethodevoorhethieropaanpassenvanparameters inhetmodeleen
probleem.GedachtwordtaaneenmethodewaarbijperiodiekdeCO.concentratie binnendekasgelijk
wordt gehoudenaandiedaarbuiten.Onderdezeomstandigheden isnetanderszomoeilijkte bepalen
lekvoudnietmeervanbelangenkanwordenvolstaanmeteenmetingvandeC02-doseersnelheid.
Benodigd onderzoek
onderdeel
1.fotosynthesevanrij-gewassen
2.verbeteringC0 2 -,temp.responsfotosynthese
3.validatiefotosynthese
4.verbeteringdynamiekfotosynthese
5.verbetering hukJmondjesgedrag
6.waterhuishouding-groei
7.optimaliseringsubstraat
8.watergehalteoogstbaar produkt
9a.drogestofverdeling groenten
9b.drogestofverdeling siergewassen
10.morfogenesepotplanten
11.vereenvoudiging model
12.tuning

uitvoering
Gijzen,Goudriaan
tenCate
Nederhoff/knelpunt, Challa
tenCate
tenCate,Gijzen
Bruggink,vandeSanden,Stanghellini?
Challa,knelpunt
knelpunt
Heuvelink,deKoning,Marcelis
Berghoef,vd.Pol
AIOPBN/LTP,Goudriaan
knelpunt
knelpunt
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DEELWERKGROEP TEELT'
Inleiding
Voor hetoptimaliserenvandeklimaatbesturing inkassenisnaasthetonderzoek gericht op modelontwikkelingen-verfijning behoefteaangewas-enteeltgebonden informatie.Inmodellenishetgedrag
vangewassenslechtsopzeeralgemenewijzebeschrevenenwordt geenrekeninggehouden met
allerleinoodzakelijketeeltmaatregelendieconsequentieskunnenhebbenvoordegewasgroeiende
klimaatregeling.Voor practischetoepassingzaldaaromeenveelgedetailleerdereenmeer specifieke
beschrijving noodzakelijkzijn,wildeoptimaliseringnietvolledignaastderealiteitvandeteelt komente
staan.Het betreft hierteeltkundigeaspectenwaarvoor kennisvangewassenenkassenonder praktijkomstandigheden isvereist.
Doelstelling
Hetverzamelenenbruikbaar makenvangewas-enteeltkundige informatietbv.eengeoptimaliseerdeklimaatbesturingenhetbestuderenenevaluerenvannieuwontwikkeldealgorithmenonder
praktijkcondities.
Overzicht
VoorhetrealiserenvandedoelstellingenvandeDWGzijndevolgendeactiviteiten noodzakelijk:
a.verzamelenvankengetallenengegevensovergewasgebondeneigenschappentbv. simulatie
(parameteriseringenkwantificerenvanempirischerelaties)
b.aangevenvantechnische-enteelttechnischegrenzenenrandvoorwaardenwaarbinnen optimalisatie
kanplaatsvinden (dynamisch)
c.validerenvanmodellenopdehogereintegratieniveaus (groeienproduktie)
d. evaluerenvannieuwontwikkeldeklimaatbesturingssystemen ondersemi-praktijkenpraktijkomstandigheden
e.begeleidenvandeintroduktievanhetbeoogdeklimaatbesturingssysteem inde praktijk.
Kengetallen
Debenodigde gewasgegevensenkengetallenzullendoor middelvanliteratuuronderzoek enexperimentenwordenverzameld.Dezegewaskenmerkenzijnechterallerminst constant maarwordenveelal
beïnvloeddoorexternefaktoren,zoalstemperatuur,lichtintensiteit,C02-concentratie,luchtvochtigheid,
watergift, bemestingenz.,maardaarnaastkunnendezeookveranderenalsgevolgvandeontwikkeling
vanhetgewas.DeelswordendezerelatiesbeschrevendoorverklarendedeelmodellenvandeDWG
"gewassimulatie".IndiegevallenishetdetaakvandeDWG"teelt"omvoorde gewasgebonden
parameteriseringzorgtedragen.Daarnaastzullenechterempirische relatiesmoetenwordenvastgelegddmv.statistischetechnieken.
Voorbeeldenvandeteverzamelenkengetallenzijn:
-gegevensvoorde berekeningvandelichtonderscheppingvanhetgewas (bladhoekverdeling,reflectieenabsorptievanlichtdoor bladerenenz.)
- bladdikte
-droge stofverdeling
- bladafsplitsingssnelheid
-gegevensover bloei, vruchtzettingen-uitgroei
-drogestofgehaltevanbladeren,stengelsenvruchten
Begrenzingen
Opteeltkundigegrondenzullen,voordat sprakekanzijnvanoptimalisering,bepaaldeervaringsregelsvandepraktijk moetenwordenbetrokkenbijderegeling,teneinde bv.blijvendeschadeofkwaliteitsverliestevermijden,omfytopathologische risico'steverkleinen,ofomrekeningtehoudenmet
benodigdeteelthandelingen.Eisentav.minimumof maximumverdamping,ofminimumof maximum
temperatuurzijnbekendevoorbeelden,maarbegrenzingen kunnenbijvoorbeeld ook nodigzijnh/m.
hetrealiserenvaneengeschiktarbeidsklimaat.Tenslottekunnenbijsommigegewassen,somsgedurendekortetijd,zeerspecifiekeeisengeldentav.hetklimaat,bv.bijtomaatdeeisdattijdenshettrillen
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deluchtvochtigheid niettehoogmagzijn.Vanuitdeteeltmoetaangegevenwordenbijwelkeomstandigheden (complexvanteeltfaktoren) derisico'sofschadeonacceptabelwordenendusdegrensvoor
optimalisatie isbereikt.Inverband metdecomplexiteitvandeze,soms moeilijktebegrijpenpraktijkregelsenmethetoogophetbelangvande"onderhoudbaarheid"vaneendergelijk stelselvanpraktijkregelsverdient hetaanbevelingdezevastteleggenineenzogenaamd"expert-systeem"(Spijkervet etal.,
1987).Eeninventarisatievanbestaandekennisopditgebieddienttewordengevolgddoor eennadere
analyseteneindedezekenniszoveelmogelijk ondergemeenschappelijke noemerstekunnenbrengen.
Validatie
InhetkadervandeDWG"teelt"zijnteeltproeven nodigomdesimulatiesvangewasgroeienproduktieteverifiëreneneventueleafwijkingentekunnenanalyseren.Hiertoezijnbehalve gedetailleerde
gewaswaarnemingen ookbetrouwbareklimaatsgegevensnoodzakelijk. Naasthetuitvoerenvanspeciaalhieropgerichteexperimentenzalvooreendeelookkunnenwordengeput uitgegevensvanreeds
uitgevoerdeenlopendeteeitexperimentenengegevensuitdeliteratuur.
Introductieindepraktijk
Hetintroduceren indepraktijkvandenieuwegeneratieklimaatbesturingssystemen zalpasover
enkelejarenaandeordekomen.Vooronderdelendiereedszijnuitgetest kanechter reedsindenabije
toekomstaantoepassingwordengedacht (bijvoorbeeld C02-optimalisatie).Welishetbelangrijk reeds
ineenzovroeg mogelijk stadiumervaringoptedoenmetdenieuwesystemen,teneindeproblemenen
tekortkomingentesignalerenenhiermeerekeningtekunnenhoudenbijdeverdereontwikkeling.
Benodigd onderzoek
onderdeel

uitvoering

1.verzamelenkengetallentomaat
2.idem,komkommer
3.idem,potplanten
4. begrenzingen
5.validatie
6.evaluatie prototypen
7.introductie indepraktijk

Heuvelink,de Koning
Nederhoff
AIO LTP/PBN
Challa,Bakker,Maris,Nederhoff, knelpunt
Heuvelink,Nederhoff,AIO LTP/PBN
Challa,Nederhoff
knelpunt
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DEELWERKGROEP "INTEGRATIE"
Inleiding
Indehiergekozenbenaderingvoor hetoptimaliserenvaneenteeltsysteemzalkennisvandebetrokkenvakgebieden bijelkaargebracht moetenworden.Dezekenniswordtdoor deeerder genoemde
DWG'sindevormvandeelmodellenaangeleverd,teweteneendeelmodelvoor hetkasklimaat,voorde
gewasgroeieneenconsistentesetvangegevensmbt.degrenzenwaarbinnenoptimalisatie mogelijk
is.Indegenoemdemodellenwordendekwantitatieve relatiesweergegeventusseningangs- enuitgangsgroothedenvandedeelsystemen.Voortsishetnoodzakelijk omaantegevenwelkeprocesgroothedengeoptimaliseerddienenteworden.HetisdetaakvandeDWG"integratie"omdezekennis
tegebruikenbijhetformulerenvanoptimaliserings-enregelstrategieën,waarbijgebruikzalworden
gemaaktvanmoderneoptimaliseringstechnieken. Hetzaluitdebeschrijvingvandestatusvanhet
projectduidelijkwordendatjuistindezeDWGnogveelactiviteitenzullenmoetenwordenontplooid en
dattegelijkertijddezeDWGjuist hetknooppunt iswaaralleinformatiesamenkomt. Goedfunctioneren
vandezeDWGisdaaromvanlevensbelangvoordegehelewerkgroep.
Doelstelling
Deontwikkelingvaneenmodulair soft-warepakkettbv.debesturingvanhet kasklimaat,waarinde
modellenenrandvoorwaarden uitdeverschillendedeelgebiedenzijngeïntegreerd middelseenmodule
diehetmultivariabele regelprobleemvankasklimaat/gewasproduktieoptimaliseert op basisvan
opbrengsten-enkostenvoorspellingen.
Overzicht
Voor hetbereikenvandedoelstellingvandewerkgroepzijndevolgende puntenvanbelang:
a.koppelenvandedeelmodellen
b.gevoeligheidsanalyse totaalsysteem
c.ontwikkelenvaneen optimaliseringsalgorithme
d.formulerenvaneisentav.nauwkeurigheid envereenvoudigingvandebetrokkendeelmodellen
Koppelenvande deelmodellen
Eeneersteaanzettot hetsamenvoegenvandedeelmodellen isgegeveninhet doctoraalonderzoek
vanB.Houter.Hierbijiseenwerkendeeersteversievaneengekoppeld modelvervaardigd.Eennadere
uitwerkingisechter noodzakelijk.Aangezienbijhetwerkeninmultidisciplinairverband modellen
gebruiktzuilenwordendooranderendandeontwikkelaarswordenveelhogereeisenaandocumentatieenstructureringvandeprogrammatuur gesteld (Challa&Nederhoff,1986).
Gevoeligheidsanalysetotaalsysteem
Methetgekoppelde modelzullenuitgebreidegevoeligheidsanalyses moetenwordenuitgevoerd om
teonderzoekenhoeenwaarverantwoordevereenvoudigingen kunnenwordeningevoerd enwelke
variabelenmoetenwordengemetenomhet"real-time"modeltekunnen"tunen".Daarnaastzalaandachtmoetenwordenbesteedaaneenevaluatievanhetpractischenutvanoptimalisatievandeonderscheidenklimaatfactoren,omdatzoukunnenblijkendatvoorsommigefactorenoptimalisatieweinig
financieelvoordeeloplevertendaarmeehetsysteemonnodig belast envertraagdzouworden.
Ontwikkelenvaneenoptimaliseringsalgorithme
Eeneersteaanzettot hetgebruikvandemoderneregeltechniektbv.deklimaatregeling isgegeven
ineendoctoraal onderzoek bijdevakgroep N&W(E.vanHenten).Hierbij isgeblekendat eenfysisch
modelzodanigkanwordenvertaalddat hetbruikbaar isineenmultivariabele regeling.Dezewerkwijze
zalnuwordenuitgebreiddoorook hetgewasmodelenderegelingzelftebetrekken inhetoptimaliseringsproces.
Opbasisvanmoderneregeltheoriezaleenoptimaliserend regelsysteemvoor het multivariabele
teeltproceswordenontwikkeld.Dereedsbeschikbare endenogteontwikkelendynamische modellen
zullenop hunbruikbaarheid,dwz.deaardendevormvandegebruiktebasisformules,wordenonder-
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zocht.Dezeinventarisatiezal,incombinatie meteeninventarisatievangeschikte optimaliseringstheorieën,moetenleidentot eenkeuzevandetegebruikenoptimaleringsstrategie.
Eisentav. nauwkeurigheid envereenvoudigingvandebetrokken deelmodellen
Wanneereensysteemvangekoppeldemodellenmeteendaarmeeverbonden optimaliseringsmoduleisgereedgekomen kanhetgedragvanhetsysteemnaderwordengeanalyseerd.Deresultatenvan
ditonderzoekzullenindeloopvanhetproject kunnenleidentot bijstellingen (gerichtevereenvoudigingenofverfijningen) vandeondersteunendedeelmodellen.
Benodigd onderzoek
onderdeel

uitvoering

1.evaluatiebeschikbare deelmodellen
2.theoretischeevaluatiebetekenis optimalisatie
3.koppelingvandeelmodellen
4.gevoeligheidsanalyses + documentatie
5.ontwikkeling optimaliseringsroutine
6.interfacingmet begrenzingsmodule
7.implementatie ineenprototype

knelpunt
Challa,knelpunt
Houter
knelpunt
knelpunt,VanHenten
knelpunt, Maris?
knelpunt
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BIJLAGEN
Bijlage 1.:Tijdschema ingrotelijnen
planning 1988
-koppelingfysischengewasmodel + documentatie
-gevoeligheidsanalyse gekoppeld kasmodel
-aanzetintegratiembv.moderneregeltechniekenexpert-systeem
-aanzetvalidatiedeelmodellen
-aanzetinbouwwaterhuishoudingsmodule ingewasmodel
-aanzetverzamelengewaskundige kengetallen
planning 1989
-validatieenverbetering deelmodellen
-vereenvoudiginggekoppeld kas/gewasmodel
-eersteuitwerkinggeoptimaliseerde regeling
-eersteevaluatiegeoptimaliseerde regeling
planning1990
-prototypevereenvoudigdsysteem
-testen prototype
-vereenvoudigen systeem
-bedrijfsleven betrekken
planning1991
-testversiegereed
-evaluatie
- bijstelling
-introductie indepraktijk (stapsgewijs)
afrondingproject1992:
-eindevaluatie
- eindrapportage
-bezinnenopvervolgactiviteiten
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Bijlaae2.:Direct betrokkenprojecten/onderzoekers

Devolgendeonderzoekerszijnbijde uitvoeringvandeactiviteitenvande werkgroep betrokken
(statusfebruari 1988):
PTG
J. Bakker(B24.B31)
A.deKoning(B33,BC36)
E.Nederhoff (B32,B38)
PBN
J.Vogelenzang
AIO (samenmetLTP)
CABO
A.tenCate
H.Gijzen1' (679)
L Marcelis
P.vd. Sanden(621)
IMAG
N.vd.Braak
T.Bruggink (46.3.00)
Th.Gieling(46.3.00)
E.vanHenten(46.3.03)
W.v.Meurs(46.3.03)
C.Stanghellini (44.3.05)
LUWvakgroepen:
INF
L Maris
LTP
J. Berghoef (F450-576)
T.Bruggink (F450-575)
H.Challa
E.Heuvelink (F450-575)
P.vd.Pol(F450-576)
AIOpotplanten (samenmetPBN)
N&W
G.P.A.Bot(A550-834)
T.deJong
TPE
H.Gijzen2'
J. Goudriaan

1

'gedetacheerdvanuitTPE

2)gedetacheerd bijCABO
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Bijlaae3:overzicht deelprojecten
onderdeel

uitvoering

1.1. deelmodelventilatieuitwisseling
1.2. deelmodel huidmondjesgedrag
1.3. hemeltemperatuur
1.4. gevoeligheidsanalyse en modelvereenvoudiging
1.5. gewasverdampingsmodel
1.6. sensorontwikkelingtbv.5.
1.7. parameterschatmethoden tbv.5.en6.
1.8. ruimtelijkeverdeling kasklimaat

T.deJong
DWGgewassimulatie
knelpunt
knelpunt
C.Stangheilini&DWGgewassimuiatie
Th.Gieling
toekomstig knelpunt
knelpunt

2.1. fotosynthesevanrij-gewassen
2.2. verbeteringC0 2 -,temp.responsfotosynthese
2.3. validatiefotosynthese
2.4. verbeteringdynamiek fotosynthese
2.5. verbetering huidmondjesgedrag
2.6. waterhuishouding-groei
2.7. optimaliseringsubstraat
2.8. watergehalte oogstbaar produkt
2.9a.drogestofverdeling groenten
2.9b.drogestofverdeling siergewassen
2.10.morfogenesepotplanten
2.11.vereenvoudiging model
2.12.tuning modellen

Gijzen,Goudriaan
tenCate
Nederhoff/knelpunt, Challa
tenCate
tenCate,Gijzen
Bruggink,vandeSanden,Stanghellini?
Challa,knelpunt
knelpunt
Heuvelink,deKoning,Marcelis
Berghoef,vd.Pol
AIOPBN/LTP,Goudriaan
knelpunt
knelpunt

3.1. verzamelenkengetallentomaat
3.2. idem,komk
3.2. idem,komkommer
3.3. idem,potplanten
3.4. begrenzingen
3.5. validatie
3.6. evaluatie prototypen
3.7. introductieinde praktijk

Heuvelink,deKoning
Nederhoff
AIOLTP/PBN
Challa,Bakker, Maris,Nederhoff, knelpunt
Heuvelink, Nederhoff,AIO LTP/PBN
Challa, Nederhoff
knelpunt

4.1. evaluatiebeschikbaredeelmodellen
4.2. theoretischeevaluatiebetekenis optimalisatie
4.3. koppelingvandeelmodellen
4.4. gevoeligheidsanalyses + documentatie
4.5. ontwikkeling optimaliseringsroutine
4.6. interfacing met begrenzingsmodule
4.7. implementatie ineenprototype

knelpunt
Challa,knelpunt
Houter
knelpunt
knelpunt,VanHenten,VanMeurs
knelpunt,Maris?
knelpunt
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Bijlaae4: knelpunten
onderdeel

knelpunt (mj. = manjaar)

1.3. hemeltemperatuur
*1.4. gevoeligheidsanalyse en modelvereenvoudiging
1.7. parameterschatmeth.tbv.verdamp,model
1.8. ruimtelijkeverdelingkasklimaat
2.3. validatiefotosynthese
2.7. optimalisering substraat
*2.8. watergehalteoogstbaar produkt
*2.11.vereenvoudiging model
2.12.tuning
3.4. begrenzingen
3.7. begeleidingintroductie inde praktijk
*4.1. evaluatiebeschikbare deelmodellen
M.2. theoretischeevaluatiebetekenis optimalisatie
*4.4. gevoeligheidsanalyses + documentatie
*4.5. ontwikkeling optimaliseringsroutine
4.6. interfacing met begrenzingsmodule
*4.7. implementatie ineenprototype

1mj.
1mj.
AIO+budget
AIO+budget
2mj.extraassistentiemeetopstellingPTG
AIO+budget+geaut. substraatinstallatie
1mj.
1mj.
AIO+budget(1990)
2 mj.,evt.AIO+budget
2 mj.(1990/91)
1mj.
1mj.

voortotaleproject extranodig:

I I mj. + 7AIO's

I mj.
nieuwehoogl.MRS + AIO + budget
.5mj.
nieuwehoogl.MRS + AIO + budget

Demeteen* gemarkeerdedeelprojectenvormeneenacuut knelpuntvoordevoortgangvanhet
projectalsgeheel,deoverigeknelpuntenzijnbelangrijk, maarblokkerendevoortgangvaneenkleiner
onderdeelvanhetproject.Eenzeernijpend knelpunt ishetontbrekenvaneeninbrengvanuit meet-,
regel-ensysteemtechniek. Doorditknelpunt komtdevoortgangvanhetgeheleproject ingevaar.Er
ontbreekt bovendiendebegeleiding bijeenaantaldeelprojecten,diehierop betrekking hebben.Een
tweedegevaardreigt indiendeinditjaareindigendepositievandegewasgroeimodel-specialist nietzal
wordengecontinueerd ofanderszinswordtveiliggesteld. Devoortgangvandegehele deeiwerkgroep
Gewasgroei-kasklimaatzouhiermeebedreigdwordenaangeziengeenvervangende specialist
beschikbaar isenhierdesynthesevanuitdefysiologie plaatsvindt.
Knelpuntenmiddelen:
-materiëlebudgettentbv.7AIO's,perproject nadervasttestellen
-ca. 10PC's + printers
-verbetering communicatievandedeelnemers,ivm.overzendendataen programmatuur,
boodschappen.Aansluitingineengemeenschappelijk netwerk (AGRINET)zouhiervoor uiterst gewenst
zijn (Geldtalleenvoor PTG,PBN,DLO-instituten).

