
Module: Assimilatenbalans



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 water)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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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

5



In evenwicht brengen

HNT legt het accent op:
• productie (assimilatie) verhogen door optimalisatie van de 

fotosynthese
• maximale benutting van het beschikbare licht
• teeltafhankelijk……

6



Overdag en bij belichting = aanmaak (source)

FOTOSYNTHESE (=ASSIMILATIE)

LICHT 

6 CO2 + 6 H2O + energie C6H12O6 +  6 O2

koolzuurgas + water + warmte suiker +  zuurstof
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Overdag én ‘s nachts = verbruik (sink)

ADEMHALING (=DISSIMILATIE)

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energie

suiker + zuurstof         koolzuurgas + water + energie
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Fotosynthese en ademhaling
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Assimilatenbalans

Source:
• LAI
• fotosynthesecapaciteit:

- hoeveelheid chlorofyl
- mate van vervanging

chlorofyl

Sink:
• plantbelasting
• temperatuur

AANMAAK
Sourcegrootte:
(LAI)

Sourcewerking:
fotosynthesecapaciteit

VERBRUIK
Sinkgrootte:
plantbelasting

Sinkwerking:
temperatuur
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Aanmaak assimilaten: gewasfactoren

Er is fotosynthese als er licht op het blad valt

Fotosynthesecapaciteit gewas hangt af van:
• LAI: aantal lagen blad per m2

- optimum LAI is ca. 3 (m2 blad per m2 kas)
- gewasafhankelijk, vergelijk bv. tomaat en chrysant
- LAI hoger dan ca. 3? Dan verbruikt onderste blad meer dan 

het oplevert (wordt een ‘sink’)
En: kans op vergeling, afstoting. Bladplukken

• bladleeftijd
- jong blad en oud blad hebben minder rendement
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Totale bladpakket is bepalend

Doordringing van licht in het gewas verbeteren:
• diffuus licht (dekcoating, schermdoek)
• open gewasopbouw, bladplukken
• tussenbelichting
• dunner planten
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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. Hoe hoger de temperatuur, hoe 
sneller de ‘sinks’ werken en dus verbruiken
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Twee wetten

Wet van het minimum:
de groeifactor die zich in het minimum bevindt bepaalt de 
groeisnelheid van de plant

Wet van de afnemende meeropbrengst:
het effect van het toedienen van een groeifactor is groter 
naarmate er minder van deze groeifactor aanwezig
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Wet van het minimum

De fietsenmaker:
• met 6 sturen, 8 zadels en 20 wielen kan hij maximaal 6 

(normale) fietsen maken
• met één stuur meer kan hij meteen een hele fiets extra maken

• het aantal sturen is hier de beperkende factor
• hij kan met de restanten wel een aantal halffabricaten maken
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Fotosynthese

• aanname: optimaal tussen 22 en 25 oC

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

• voldoende vocht (huidmondjes open)

• is dat optimum veel hoger!
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Temperature response onderzoek

Meer licht: hoger temperatuuroptimum
Meer CO2: hoger temperatuuroptimum
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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

18



Optimale combinatie van meerdere factoren

Wet van het minimum: 
alle groeifactoren moeten optimaal voor maximale fotosynthese

HNT: 
bij een hogere fotosynthese hoort ook een hoger verbruik van 
suikers en dus ook een hogere temperatuur

Minder luchten is beter:
• vocht en CO2 hoger in de kas
• betere opening houdmondjes, betere opname CO2

Vroeger:
veel luchten = verbruik omlaag = evenwicht bij lage aanmaak 
assimilaten = minder groei
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Temperatuur - lichtverhouding

Bij 1000 J/cm2: 
een dag van 17oC én een dag van 23oC (gem. etmaal temp.)

zelfde lichtniveau/aanmaak
+ ander verbruik =
onbalans in de groei

beter: punten op de lijn!
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Hoe doe je dit?

• gegevens in beeld brengen
• lijn berekenen (Excel)
• optimum etmaaltemperatuur

bepalen a.d.h.v. lichtsom
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Etmaaltemperatuur en lichtsom bepalen

Formule: 
gewenste etmaaltemperatuur = 0,0092 * lichtsom + 15,501

Dus bij een lichtsom van 350 J/cm2 hoort een etmaaltemperatuur 
van 18,7oC, en bij 600 J/cm2 hoort een etmaaltemperatuur van 
21,0oC, etc.
Bij belichten dus ook een hogere temperatuur!

y = 0,0092x + 15,501
R² = 0,5329
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Bij veel instraling hogere ventilatietemperatuur
Na een mooie dag hogere nachttemperatuur

Meestal betekent dit:
• bij weinig instraling wat koeler telen
• bij veel instraling wat warmer telen

Zelfde productie bij betere plantbalans
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Plantbalans en plantbelasting 

Vruchten en bloemen zijn sterke sinks, hoe meer vruchten hoe 
meer verbruik assimilaten

Verbruik:
Veel sinks (hoge plantbelasting/plantdichtheid) en lage 
temperatuur = weinig sinks (lage plantbelasting/plantdichtheid) 
en hoge temperatuur

Bij hoge plantbelasting vertraagt de afrijping en moet je steeds 
verder op de rem. Temperatuur verlagen werkt dan niet meer

Dus beter regelbaar: lage plantbelasting met hogere temperatuur!
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Voordelen telen met lage plantbelasting en 
hogere temperatuur

• assimilatenbalans: meer licht, meer vocht, meer CO2 geeft 
hoge aanmaak, per plant/vrucht meer energie beschikbaar, dus 
verbruik mag omhoog. Vlotte afbloei/rijping bij hoge productie

• waterbalans plant overdag: huidmondjes blijven open, 
fotosynthese gaat door: meer aanmaak assimilaten

• waterbalans plant nacht: herstelt waterbalans makkelijker door 
beperken raamstand (strekking cellen) dan door ruim luchten 
(afkoelen)

• energiebalans kas overdag: bij kleine raamstanden, hogere RV, 
meer verschil energie-inhoud lucht buiten/binnen, kleine 
raamstanden nodig 
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• energiebalans kas nacht: meer schermen mogelijk
• vochtbalans kas nacht: via condensatie en ventilatie. Hogere 

kastemperaturen geven groter verschil AV binnen en buiten en 
meer condensatie

• vooral bij groentegewassen: bij warmere nacht koelt gewas 
minder af. Vrucht slaat in de ochtend minder makkelijk nat. 
Vrucht warmt nl. vertraagd op

Gewasafhankelijk! Compactheid potplanten. Vertraging chrysant. 
Maar we keken alleen naar temperatuur, niet naar vocht en 
lichtsom!
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