
Module: 
Energiebalans van de plant 



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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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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Straling en convectie

Straling: 
• warmteoverdracht zonder contact
• kortgolvige straling (zon of assimilatielampen), voor de plant 

altijd energietoevoer
• langgolvige straling (warmtestraling door temperatuur-

verschillen tussen objecten), voor de plant aanvoer of afvoer

Convectie:
• warmteoverdracht via de lucht
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Energiebalans plant

AANVOER
instraling
convectie

AFVOER
fotosynthese
verdamping
reflectie
transmissie
convectie
uitstraling

Verdamping is de sluitpost in de energiebalans van de plant
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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?

Passief proces, dus energietoevoer alleen via:
• instraling
• convectie

Niet afhankelijk van planttemperatuur!
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Je doet een fluitketel vol water. Hoe krijg je deze zo snel mogelijk 
droog gekookt?

Je hangt ‘s nachts een natte handdoek in de kas. Hoe krijg je deze 
zo snel mogelijk droog?
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Je doet een fluitketel vol water. Hoe krijg je deze zo snel mogelijk 
droog gekookt?

Antwoord: door het gas zo hoog mogelijk te zetten. Je wilt de 
maximale energietoevoer

Je hangt ‘s nachts een natte handdoek in de kas. Hoe krijg je deze 
zo snel mogelijk droog?

Antwoord: ook hier wil je maximale energietoevoer, dus 
maximale convectie! Temperatuurverschil tussen handdoek en 
kaslucht PLUS luchtbeweging. Lage RV

RV-VD-VPD-maximale convectie!
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Natte bolverdamping (convectieverdamping)

Zonder luchtbeweging:
• geen energietoevoer
• verdamping stopt
• blad warmt op tot luchttemperatuur
• = natte boltemperatuur RV=100%
• vgl. kapotte ventilator meetbox!

Met luchtbeweging:
• houdt verschil Tkas en Tblad in stand
• dit is de drijvende kracht voor de verdamping
• Tkas is NIET belangrijk! Tplant moet lager zijn dan Tkas

• RV moet < 100% zijn
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Energiebalans plant nacht

AANVOER
convectie

AFVOER
convectieverdamping
uitstraling

Bij toename uitstraling dus afname verdamping!
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Fluitketelverdamping (stralingsverdamping)

Energiebron:
• zon (instraling)
• lampen

Voorwaarde:
• voldoende vochtaanvoer
• open huidmondjes

Onbelangrijk zijn:
• RV
• kastemperatuur
• luchtbeweging
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Stralingsverdamping

Afhankelijk van:
• LAI (totdat alle licht onderschept is)
• straling

Voorwaarde:
• huidmondjes moeten open zijn, hiervoor is hoge RV nodig

RV verhoogt NIET de verdamping, maar wél de opening van de 
huidmondjes!
Stralingsverdamping is dus NIET afhankelijk van de RV of de 
kastemperatuur!
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Energiebalans plant overdag

AANVOER
(in)straling
convectie

AFVOER
instralingsverdamping
convectieverdamping
uitstraling pm

Verdamping kost veel energie:    sterke koelmotor 

Convectie: 

energieoverdracht via 
contact met kaslucht  

Straling:

energieoverdracht 
zonder 
contact
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Huidmondjes en plantbalansen

Huidmondjes open:
• CO2-opname - assimilatenbalans

• verdamping – waterbalans op 
peil

• verdamping betekent ook:
gewas kan zichzelf koelen –
energiebalans

Welke invloeden hebben de 
huidmondjes op de energiebalans 
van de plant?
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Huidmondje (doorsnede blad)
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In het echt
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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

18



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 1,5 kPa
• weerstand huidmondje kan verdamping 

belemmeren. Als plant onvoldoende op 
spanning is neemt de weerstand toe 
(waterstress, VPD boven 1,5 à 2 kPa)

• met Psychrodiagram te berekenen!
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Waterstress

Waterstress bij Tblad lager dan Tkas:

• huidmondjes knijpen

• PT stijgt

• minder energietoevoer via convectie 

• verdamping daalt, waterstress vermindert

En nog verder:

• Tplant wordt hoger dan Tkas

• nu ook warmteafvoer via convectie!

• verdamping daalt nog verder, waterstress vermindert verder

20



Verdamping en bladoppervlakte

Convectieverdamping:

• LAI = Leaf Area index

• LAI = 4 betekent: 4 m2 bladoppervlak per m2 kas

• en ook: 8 m2 verdampend oppervlak

• regeling convectieverdamping door de plant is dus een krachtig 
middel!

Stralingsverdamping:

• LAI boven 3 maakt niet veel uit

• LAI = 3 betekent: 3 m2 beschikbaar voor stralingsverdamping
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Verdamping en bladoppervlakte

Stralingsverdamping zelfde bij:

Huidmondje open Huidmondje geknepen

VPD: laag VPD: hoog

Want: energietoevoer is hetzelfde!
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Werking van de huidmondjes

Waterstress: 

huidmondje sluit - Tblad stijgt:

• VPblad stijgt - dus VPD stijgt

• Tblad komt dichter bij Tkas - dus: convectie vermindert

• functie huidmondjes: het sturen van de bladtemperatuur en 
daarmee de convectiestroom

• krachtige manier om de energiebalans van de plant te herstellen 
(LAI*2!)

Nieuw evenwicht tussen VPD en huidmondjesgeleiding bij 
dezelfde energietoevoer

Door een hoger VPD krijg je dus niet meer verdamping!
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Tblad is 1oC lager dan Tkas

Energieaanvoer:

instraling: 700 W/m2, waarvan

• instraling in de kas 500 W/m2

• convectie 50 W/m2

• Totaal 550 W/m2

Energieafvoer:

• verdamping 550 W/m2
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Energiebalans en waterstress

• Tblad is 1oC lager dan Tkas

• instraling 700 W/m2

• hiervan in de kas 500 W/m2

• convectie is 50 W/m2 per oC temperatuurverschil

AANVOER
straling 500 W/m2

convectie 50 W/m2

AFVOER
verdamping 550 W/m2
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Tblad is 1oC hoger dan Tkas

Energieaanvoer:

instraling: 700 W/m2, waarvan

• instraling in de kas 500 W/m2

• Totaal 500 W/m2

Energieafvoer:

• verdamping 450 W/m2

• convectie 50 W/m2

• Totaal 500 W/m2
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Energiebalans en waterstress

huidmondje knijpt - Tblad wordt 1oC hoger dan Tkas

instraling 700 W/m2 - hiervan in de kas 500 W/m2

convectie is 50 W/m2 per oC temperatuurverschil

• verdampingsenergie daalt 
van 550 W/m2 naar 450 
W/m2

• knijpen huidmondjes is 
effectief middel om  
verdamping te reduceren

• waterstress neemt af

Via de energiebalans brengt de 
plant de waterbalans weer in 
evenwicht

AANVOER
Straling 500 W/m2

Convectie 50 W/m2

AFVOER
Convectie      50 W/m2

Verdamping 450 W/m2
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Huidmondjes en verdamping

Bij 700 W/m2 buiten bepalen de huidmondjes dus voor ca. 20% de 
verdamping
En daarmee ook:
• voorkomen van waterstress
• maximale fotosynthese mogelijk

Regelbereik: tussen 0 en ca. 1,5 kPa
Hiervoor moet de dampdruk in de kas voldoende hoog zijn. 
Bij hoge instraling dus op vocht sturen. Niet om de verdamping af 
te remmen, maar om de huidmondjes open te houden!

Monitoren met planttemperatuurmeter: 
• verschil planttemperatuur en ruimtetemperatuur geeft inzicht 

in de convectiestroom
• VPD heeft inzicht in de stand van de huidmondjes

28



Hoe hoog moet de RV in de kas dan zijn?

Voorwaarden:

• de plant moet de blad
temperatuur kunnen 
regelen oftewel: 

• de huidmondjes moeten 
binnen regelbereik van 
0,2-1,5 Pa blijven

Voorbeeld:

instraling in de kas 500 W/m2   

Tkas is 26oC ; Tblad is 25oC

RV is nu 54%

Psychrodiagram!

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W
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Psychrodiagram

Tkas is 26oC
Tplant is 25oC
RV is 54%
VPD = 1,35 kPa
huidmondjes max.
1,5 kPa 
Tplant is dan ?  
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Tkas is 26oC
Tplant is 25oC
RV is 54%
VPD = 1,35 kPa

Huidmondjes max.
1,5 kPa  
Tplant is dan 25,8oC  
blijft onder Tkas
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• plant kan huidmondjes niet ver genoeg knijpen
• dus convectie kan niet ingezet om energiebalans te corrigeren
• verdamping is maar klein beetje afgenomen:

Aanvoer

instraling 500 W

convectie 10 W

Afvoer

verdamping 510 W
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Bij lage RV:

Situatie was:

Tkas 26oC

T plant 25oC

RV 54%

VPD = 1,35 kPa

Na maximaal knijpen 
huidmondjes

Tkas is 26oC ; 
Tplant is 25,8oC

RV 54%

VPD = 1,51 kPa

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W

Huidmondjes MAXIMAAL geknepen:

Aanvoer
instraling 500 W 

convectie 10 W

Afvoer
verdamping 510 W
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Welke maatregelen kun je nemen?

• meer luchten

• schermen met energiedoek

• lucht bevochtigen of broezen

• koelen van de lucht

• minder luchten 

Welke zijn goed of fout en waarom?

• werk bovenstaand voorbeeld uit voor de situatie na knijpen van 
de ramen in combinatie met vernevelen. Na deze maatregelen is 
de kastemperatuur 27oC. Het verschil tussen Tplant en Tkas is nog 
steeds 1oC en de RV is 65% geworden
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We gaan minder luchten en vernevelen…

Na ingrijpen:

Tkas is 27oC

Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: 

VPD = 1,04 kPa

Regelbereik groter!
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Na ingrijpen:

Tkas is 27oC

Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: 

VPD = 1,04 kPa

Huidmondjes kunnen 

tot 1,5 kPa, dus tot
Tplant 28,2oC

Convectie wordt 
warmte-afvoer!

36



Hoe hoog moet de RV in de kas dan zijn?

Maatregelen genomen:

• minder luchten 

• vernevelen

Na ingrijpen:

Tkas is 27oC ; Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: VPD = 1,04 kPa

Huidmondjes kunnen tot 1,5 kPa,
bladtemperatuur is dan 28,2oC 

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W

Huidmondjes MAXIMAAL geknepen:

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 440W

convectie      60 W
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Conclusie

• het verhogen van de RV met slechts 10% is enorm effectief en 
maakt het verschil tussen waterstress en optimale groei!

• de plant kan de verdamping tot 20% verminderen
• de hogere temperatuur door het sluiten van de ramen is geen 

enkel probleem
• energiebalans en waterbalans van de plant werken samen!
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