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Inhoud workshop

▪ Inleiding: beleidsdoelen, problematiek

▪ Rol CO2 in de teelt: stand van praktijkonderzoek

● Tomaat, chrysant

▪ Kan de dosering omlaag, en wat zijn de risico’s

▪ Teeltstrategie bij lagere CO2-dosering
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CO2 problematiek

▪ Langetermijn doel:

● CO2 emissie tuinbouwsector moet landelijk terug naar 4.6 

(2020) tot 2.3 Mton (2030)

▪ Problematiek:

● Steeds minder CO2 beschikbaar voor dosering (o.a. minder 

WKK, minder OCAP)

● CO2 wordt het meest opgenomen bij veel licht, wanneer de 

ramen (vaak) open staan: dit leidt tot grote verliezen

▪ Status onderzoek:

● Effect lagere doseringen (KAE-onderzoek tomaat, komkommer, 

framboos, etc.), en naar adaptatie en/of huidmondjes

● Internationaal: FACE: plantrespons op hoge [CO2], 

fotosynthese arabidopsis/tabak (Stephen Long e.a.)
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Fotosynthese hangt af van CO2

Fotosynthese respons afh van interne [CO2], begrensd door Rubisco eiwit, licht of triosefosfaat (TPU). 

Bron: Long & Bernacchi (2003).



Recente onderzoeksresultaten

▪ Huidmondjes:

● Aantal en grootte verminderen bij hoog CO2-aanbod

● Huidmondjesgeleidbaarheid vermindert (of lagere Rubisco-activiteit?)

● Bij hoge RV wordt geleidbaarheid structureel verhoogd: effect op CO2?

▪ Plantniveau:

● Blad en steel kunnen dunner worden bij lager CO2-aanbod

● Extra CO2-opname (kg/(m2.j)) is nog steeds veel lager dan de gift: 

plant legt normaal al 8 kg vast; extra opname is max. +3 kg bij giften 

van 45 kg t.o.v. 0 kg (400 ppm)

● Allocatie naar vrucht wordt minder bij hoog CO2 (o.a. tomaat, soja)

▪ CO2 in de kas: snelle verspreiding, opname in huidmondjes is limiterend
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Voorbeeld tomaat:

CO2-proef (2020) met 3 doseerniveaus
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Gemiddeld dagverloop CO2:dips in zomer
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Kleine verschillen in totale oogst
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En in totaal 1 tros/plant minder bij lager CO2



Incidenteel lager vruchtgewicht bij 

verlaagde CO2-gift
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Plant bij 

verlaagde 

CO2-gift:
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Bladlengte en
LAI groter
(pijlen) 
(“Minder”, 
“Weinig”)

Kop iets dunner 

N.B. slechts 2.5 
stengels/m2



Fotosynthese
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Voorbeeld: 
fotosynthese
in juni, bij
1500 umol
PAR m-2 s-1

Alle data samengevat:
geen verschillen tussen CO2-behandelingen in 
maximum en steilheid van de respons op PAR en
CO2



Dagverloop CO2-dosering en –benutting 

(kg/ha.hr)(10-11 aug): fotosynthese gelijk
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Dosering in “Normaal: bruin, “Weinig”: geel

CO2-concentratie in “Normaal: grijs, “Weinig”: groen

Fotosynthese in “Normaal” lichtblauw, “Weinig” donkerblauw



Conclusies tomaat:

13

Bij ¼ van de CO2-gift was oogst maar 4% lager, en biomassaproductie 
10% minder (bij lage stengeldichtheid)

In een periode van lagere CO2-giften (zomer) blijft de plant in balans 
indien de plantbelasting tijdig verlaagd wordt

Fotosynthese karakteristieken bij tomaat pasten zich niet aan aan de 
lagere CO2–concentraties (ca. 100-200 ppm) in voorjaar 

Een setpoint van 800 ppm zal volgens de berekeningen ca. 3% extra 
productie geven tov 600 ppm (jan-juni en sept-okt)

Dit staat ongeveer gelijk aan een halvering van de CO2 dosering, met 
veel minder verlies naar de buitenlucht (van 42 naar 17 kg CO2 m-2)



Berekeningen groeimodel chrysant



Curves met groeimodel chrysant

Interactie T en CO2



Resultaten berekeningen ‘Pizarro’

▪ In teelt 1 (zomer) lagere 

CO2 gemiddeld in de kas 

(600 ppm) dan in de 

winterteelten (teelt 3 en 

4)

▪ Daardoor groot effect 

van CO2 op groei

▪ Dit is om effecten hoge 

Temperatuur te 

voorkomen



Effect temperatuur

▪ Hoogste temperatuur op 

KD 14 van teelt 1

▪ Dit zorgt voor sterk 

temperatuur effect op de 

groei

▪ Raamsluiting is daarom 

geen optie

▪ Meer CO2 dosering wordt 

daarmee inefficiënt



Voorbeeld kasklimaat chrysant

▪ 1 augustus 2021
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Conclusies chrysant

▪ In de zomer is luchten soms essentieel om te hoge 
kastemperaturen en daarmee schade te voorkomen

▪ Op die momenten voegt gedoseerde CO2 weinig toe aan 
het CO2 niveau in de kas.

▪ Groeimodellen kunnen helpen met de keuze in hoeverre 
de ramen dichtgehouden kunnen worden en of het 
daarmee nog zin heeft CO2 te doseren
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Meten effectieve CO2 dosering

▪ De weg naar digitale groene vingers

▪ 150m2 kas op het IC

▪ Grove tros tomaat

▪ Twee teelten (19-30 en 20-21)

▪ Verschillende behandelingen

● 2019-2020

● Verstoren fysiologische 

processen  



CO2 doserings strategie tomaat

▪ Week 1-4 2019

▪ Verschillende CO2 doseringen

Begindatum Einddatum Behandeling 

8-1-2020 14-1-2020 
Helft van de dagen CO2 doseren tot 500 ppm, helft van de 

dagen normale dosering 

15-1-2020 19-1-2020 Geen dosering tussen 10:00 en 14:00 uur 

20-1-2020 26-1-2020 Om de dag geen CO2 dosering 

27-1-2020 2-2-2020 Geen CO2 dosering 

 



CO2 dosering variatie tomaat

Verlaagde CO2 

dosering

Verlaagde LBE (loadcellen)



Conclusies tomaat

▪ Met loadcellen wordt gemeten dat licht minder effectief 
wordt benut wanneer CO2 in de kas lager is

▪ Hiermee is er een meting van verlaagde fotosynthese als 
gevolg van verlaagde CO2 dosering

▪ Wanneer er vragen zijn over het effect van CO2 kunnen 
sensoren uitkomst geven in het snel beoordelen of CO2 
hoog genoeg is geweest in de kas
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Stellingen voor discussie:
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1. Doseren bij grotere raamstand (>20%) leidt tot veel verlies

2. Doseerstrategie met maximering doseercapaciteit en jaargift houdt 
CO2-kosten beheersbaar: er zijn software tools te gebruiken

3. Pas de plantbelasting tijdig aan als er een CO2-arme periode nadert

4. Met modellen kan de afweging CO2 doseren versus luchten gemaakt 
worden


