
Module: Introductie balansen



Het Nieuwe Telen

• telen met de plant centraal
• met gebruikmaking van kennis van natuurkunde en 

plantenfysiologie

Optimale groei volgt uit een optimale balans tussen alle

betrokken plantprocessen

6 BALANSEN

Plant Kas

Assimilatenbalans Energiebalans

Energiebalans Vochtbalans

Waterbalans CO2-balans 
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De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!

3



Huidmondjes en plantbalansen

Huidmondjes open:
• CO2-opname - assimilatenbalans

• verdamping – waterbalans

• verdamping betekent ook:
gewas kan zichzelf koelen –
energiebalans
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Assimilatenbalans: processen

Evenwicht tussen:
• productie suikers
• verbruik suikers

Verbruik:
• onderhoud cellen
• groei

AANMAAK
fotosynthese

VERBRUIK
ademhaling
droge stofproductie
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In evenwicht brengen

Het Nieuwe Telen legt het accent op:
• productie (assimilatie) verhogen door optimalisatie van de 

fotosynthese
• maximale benutting van het beschikbare licht
• teeltafhankelijk……
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Aanmaak assimilaten: gewasfactoren

Er is fotosynthese als er licht op het blad valt:
• LAI: aantal lagen blad per m2.

- optimum LAI is ca. 3 (m2 blad per m2 kas)
- gewasafhankelijk, vergelijk bv. tomaat en chrysant

• bladleeftijd
- jong blad en oud blad hebben minder rendement

• totale bladpakket is bepalend
• doordringing van licht in het gewas verbeteren:

- diffuus licht (dekcoating, schermdoek)
- open gewasopbouw
- tussenbelichting
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Verbruik assimilaten: sink

• alle gewasdelen waar netto assimilaten worden verbruikt:
- jong en oud blad, vruchten, bloemen, wortels
- vruchten en bloemen zijn daarbij het sterkst
- wortels zijn bij lange gewassen een zwakke sink (afstand)
- blad onderin het gewas wat weinig licht krijgt (= verlies)

• sink is sterk temperatuurgevoelig, temperatuurverdeling 
binnen het gewas is dus van belang
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Assimilatenbalans

Source:
• LAI
• fotosynthese-

capaciteit

Sink:
• plantbelasting
• temperatuur

AANMAAK
Source-grootte:
(LAI)

Sourcewerking:
fotosynthesecapaciteit

VERBRUIK
Sinkgrootte:
plantbelasting

Sinkwerking:
temperatuur
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Temperature response onderzoek

Meer licht: hoger temperatuuroptimum
Meer CO2: hoger temperatuuroptimum
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Fotosynthese

• aanname: optimaal tussen 22 en 25oC

MAAR: bij hogere temperatuur in combinatie met:
• veel licht
• veel CO2

• voldoende vocht (huidmondjes open)

• …is dat optimum veel hoger!
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Assimilatenbalans bij optimale lichtbenutting
Bij toenemend licht: 
• CO2 omhoog
• RV omhoog 
• aanmaak stijgt
• DUS: verbruik mag 

toenemen
• hogere temperatuur 

en/of hogere 
plantbelasting

Nodig:
andere klimaatregeling:
• beperkt luchten
• minder verlies CO2

• minder verlies vocht

AANMAAK
Licht
CO2

RV

temperatuur

VERBRUIK



Energiebalans van de plant

Aanvoer en afvoer van energie moeten in evenwicht zijn

Plant heeft geen eigen temperatuurregeling:
• volgt de ruimtetemperatuur
• verdamping koelt de plant af
• instraling/belichting warmt de plant op
• uitstraling koelt de plant af

Aanvoer van energie via:
• straling
• convectie
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Energiebalans plant

AANVOER
instraling
convectie

AFVOER
fotosynthese
verdamping
reflectie
transmissie
convectie
uitstraling
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AANVOER:
Instraling

AFVOER:
fotosynthese (5%)
reflectie (10 %)
transmissie (10 %)
convectie (15 %)
verdamping ( 60 %)
uitstraling (pm)

VERDAMPING kan alleen als 
er een overschot is op de 
energiebalans!
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Verdamping en energiebalans

• verdamping kan alleen plaatsvinden als er een overschot is op 
de energiebalans

• maar in het donker verdampt een plant ook…toch?
• hoe is dan de energiebalans?

Het verdampingsoverschot kan alleen komen van:
• instraling
• convectie
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Huidmondje
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Huidmondje

• enkele µm2 in doorsnede
• enkele honderden per cm2

• afgesloten door twee sikkelvormige sluitcellen
• alleen open bij licht!

Functies:
• alle CO2-opname
• groot deel van de verdamping
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Huidmondjes

• in huidmondje is RV altijd 100 %
• in de kaslucht is de RV meestal lager

Het verschil tussen de dampdruk in het huidmondje en in de 
kaslucht noemen we het VPD

• normale waarde tussen 0,2 en 1,0 kPa
• weerstand huidmondje kan verdamping 

belemmeren. Als plant onvoldoende op 
spanning is neemt de weerstand toe 
(waterstress)

• met Psychrodiagram te berekenen!
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Waterbalans plant

• huidmondjes regelen de verdamping en de bladtemperatuur
• waterhoeveelheid in het gewas wijzigt tijdens de teelt

AANVOER
opname via 
wortels

AFVOER
verdamping
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Waterbalans plant

Aanmaak:
• werking van de wortels
• weerstand in de stengel
• interne watervoorraad in blad, stengel, vrucht, etc.

Bij verdamping wordt eerst uit deze voorraad geput

Verbruik:
• verdamping
• interne watervoorraad (versgewicht)
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Vochtbalans van de kas

Aanvoer:
• verdamping:

- gewas en grond
• verneveling
• stomen 

Afvoer:
• condensatie op kasdek
• ventilatie (ramen plus

natuurlijke ventilatie)
• ontvochtiging 

AANVOER
verdamping
verneveling

AFVOER
condensatie
ventilatie
ontvochtiging
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Vochtbalans van de kas

Heeft een direct verband met de waterbalans van de plant!

Nodig:
• meting AV (absoluut vocht): aantal gram vocht per m3 lucht

Als de gemeten AV gelijk blijft is er een evenwicht. Dit zegt niets 
over de werkelijke verdamping!
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Wat zegt de AV of RV over de verdamping?
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Energiebalans van de kas

Er is evenwicht als de 
temperatuur constant 
blijft

Samenhang met andere 
balansen:
• afvoer van energie 

geeft ook afvoer of 
aanvoer van vocht en
CO2

• temperatuur heeft 
invloed op de assimilatenbalans

• etc. 

AANVOER
instraling
belichting
verwarming

AFVOER
ventilatie
koeling
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CO2-balans

Gewas:

• CO2-producent tijdens licht

• CO2-verbruiker in donker

Buitenwaarde: ca. 400 ppm

Ventileren heeft invloed op: 

• temperatuur kas 
(energiebalans)

• vocht in de kas 
(vochtbalans)

• CO2 in de kas (CO2-balans)


