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Literatuur over aardbei in kassen 

Ca. 10 studies, waarvan maar 6 bruikbaar 
 
 
Definitie van bladleeftijd vaak onduidelijk 
 
 
Grote verschillen tussen genotypen en leeftijden 
  
 
 Fotosynthesesnelheid bij verzadigende  
 
 lichtintensiteit: gem. 11 µmol m-2 s-1  
 
 (7 min, 22 max) 
  
 
 Stomataire geleidbaarheid: 0.16 mol m-2 s-1   
  
 (0.02 min, 0.22 max) 



Literatuur - vervolg  

Verzadiging fotosynthese gemiddeld bij 1100 ppm 
CO2 
Maximale fotosynthese gemiddeld 34.6 µmol m-2 s-1  
Donkerademhaling 1.7 µmol m-2 s-1  
 Lichtverzadiging vergelijkbaar met komkommer 

 



Literatuur over aardbei in kassen 

Kadir et al., 2006, HortScience 
 
Temperatuur-response: 



Literatuur – conclusies  

Er zijn indicaties dat fotosynthese over de 
plantleeftijd verandert, maar: 

  - de bladleeftijd is vaak niet goed bepaald 
  - er zijn geen langdurige studies gedaan hoe 
    fotosynthese over een heel seizoen verandert 
  - verschillen tussen rassen 
 
Eerste stap: fotosynthese meten bij verschillende 

bladleeftijden gedurende een teelt 
 



Proef WUR 2015-2016 

Ras: Delizzimo (doordrager, ABZ Seeds) 
160 µmol/m2/s Hybride belichting 
 Fotosynthese gemeten op 3 tijdstippen aan 2 

bladleeftijden 
20°C/70%RH 
 Fotosynthese metingen: 

● 8 CO2 niveaus 50-2000 ppm 
● 9 Lichtniveaus 0-1500 µmol/m2/s  
● Elektronentransport-efficientie 



Lichtresponse jong en oud blad 

 Kleine verschillen in maximale fotosynthese tussen 
jong/oud blad 
 11-april duidelijk afwijkend>CO2 

Jong blad Oud blad 



Elektronentransport-efficiëntie 

 Efficiëntie neemt af bij toenemend licht. 
 Geen verschil tussen tijdstip 
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CO2-response jong en oud blad 

 

Jong blad Oud blad 



Stomataire geleidbaarheid 

 Op 11 april lagere geleidbaarheid: lagere fotosynthese. 
 Jong blad hogere geleidbaarheid, geen effect. 



Conclusies 

 
 Fotosynthese in jong en oud blad 

vergelijkbaar 
 Stomataire geleidbaarheid in jong 

blad hoger 
 Efficiëntie gelijk gedurende de teelt 
 Er zijn wel verschillen gedurende 

de teelt 
 

 
 



Vervolgonderzoek Kas als Energiebron 

 
 

 Doel:  
 
 
 Kennis verkrijgen over fotosynthese onder  

 
   diverse omstandigheden in een belichte teelt 
 
 Efficiënter inzetten belichting 

 
 Electriciteitsbesparing 

 
 

 
 
 
 



Vervolgonderzoek Kas als Energiebron 

 
 

 
 Bepalen fotosynthesesnelheid en capaciteit bij 

verschillende: 
 (bekende) bladleeftijden 
 Rassen 
 Gedurende een teelt 
 

 
 



Proefopzet  

 Teelt bij Delphy 
 175 µmol/m2/s RB LED 

 Rassen: 
● Murano (doordrager) 
● Sonata (high-chill) 
● Clery (low-chill) 

 



Metingen  

 Maandelijks (oktober 2016-maart 2017) 
● Lichtresponse  
● CO2 response 
● Fluorescentie 

 Metingen aan verschillende bladleeftijden: bladeren 
worden wekelijks gelabeld. 
 Temperatuur response 
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Eerste resultaten  

 Lagere efficientie 
Murano 
 Lagere 

geleidbaarheid 
Clery 
 

 Oktober 2016 
 Murano bij 150 

µmol/m2/s 16-22% 
lagere fotosynthese  
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Bedankt voor 
jullie aandacht! 
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