
Module: Uitstralingsmonitor



Het Nieuwe Telen

• telen met de plant centraal

• met gebruikmaking van kennis van: natuurkunde
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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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!
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Energiebalans

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

Aan- en afvoer van energie via:

• straling

• convectie
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•

Aavoer:
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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Planttemperatuur en uitstraling

Wat is uitstraling?

• plant/object geeft langgolvige straling af aan de koudere 
omgeving
- enkel glas
- nachtvorst, krabben autoraam
- buitenparasol

• in Watt/m2, negatief getal

• pyrgeometer (uitstralingsmeter)
- bewolkt weer, ca. - 60 W/m2

- helder weer,    ca. -125 W/m2
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Energiebalans van de plant (nacht)

AANVOER

Convectie 
30 W/m2

AFVOER
Uitstraling
18 W/m2

Verdamping
12 W/m2
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Uitstraling en energiebalans

Overdag instraling en uitstraling, ‘s nachts alleen uitstraling

Als uitstraling groter is dan instraling:

• energiebalans van de plant:
verdampingsenergie plant = instralingsenergie plus 
convectie-energie min uitstralingsenergie

• door uitstraling koelt de plant af
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• plant ‘kijkt’ naar boven en uitstraling wordt bepaalt door 
het eerste wat hij tegenkomt

• kasdek OF schermdoek…

• temperatuurverschil bepaalt de afkoeling

• vuistregel: per oC verschil is de uitstraling 5 W/m2

• bewolkingsgraad is van belang: bij bewolkt weer is er 
minder uitstraling dan bij onbewolkt weer
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Uitstralingsmonitor

• te vinden via www.kasalsenergiebron.nl

• kies dan ‘ik wil aan de slag met Het Nieuwe Telen’

• kies dan ‘Uitstralingsmonitor’
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Uitstralingsmonitor opdracht 

Kies: zwaar bewolkt, donker, 12,8oC buiten, 2 m/s. Kas 18oC, 
RV 85%. Verwarming 80% onder, 20% tussen

1. wat is het temperatuurverschil tussen plant en kasdek?

2. wat is de totale verdamping?

3. wat is de verdamping in de kop van de plant?

4. bereken de uitstraling
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Zwaar bewolkt, zonder 
scherm

temperatuurverschil 
plantkop en kasdek: 3 oC

uitstraling: 15,2 W/m2

(vuistregel: 3 * 5 W/m2

= 15 W/m2)

verdamping totaal: 
23,7 g/m2/u

verdamping plantkop: 
5,7 g/m2/u
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Wijzig nu de bewolkingsgraad naar onbewolkt:

Wat verwacht je van de verdamping?

Genoemd in eerdere groepen:
- het is schraler buiten
- klimaat binnen wordt schraler
- RV daalt, de plant gaat dus meer verdampen
- plant gaat meer verdampen 

Geef commentaar op deze uitspraken!
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Onbewolkt, zonder 
scherm

• verschil Tplant - Tkasdek

neemt toe: 5,5oC 
(was 3)

• uitstraling neemt 
toe naar 26,8 W/m2 

(was 15,2 W/m2)

• totaal verdamping 
neemt AF naar: 
23 g/m2/u 
(was 23,7 g/m2/u)

• verdamping kop van 
de plant neemt ook 
AF: 4,8 g/m2/u 
(was 5,7 g/m2/u)
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Wat denk je dat het effect zou zijn van een schermdoek, 
bijvoorbeeld Luxous 1347?

Probeer dit…… wat zijn je bevindingen?
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Onbewolkt, met 
scherm:
verschil Tplant – TSCHERM

is 2,7oC (was 5,5oC!)
uitstraling neemt af 
naar 17,1 W/m2 (was 
26,8 W/m2)
totaal verdamping 
neemt toe: 23,4 g/m2/u 
(was 23 g/m2/u)
verdamping kop van de 
plant neemt ook toe: 
5,6 g/m2/u (was 4,8 
g/m2/u)

Door schermen neemt 
verdamping toe! 16



Afkoeling door uitstraling bij heldere lucht

30-6-2015, 6.47 uur
Tbuitenlucht = 12oC
Tautoruit= 1oC
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Conclusie

• door schermen stijgt de temperatuur van de plantkop

• de verdamping wordt GROTER 

• het groeipunt is actiever

• minder kans op calciumgebrek!

• minder kans op natslaan!
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Oefenen met de uitstralingsmonitor

Vraag 1: Wat is het effect van een tweede schermdoek 
(obscura 9530 FR W) op het klimaat in de kas en op de plant? 
Maakt het dan nog uit of het onbewolkt is of zwaar bewolkt? 

Vraag 2: Het is eind februari 2018 en de nachttemperaturen 
dalen naar – 10oC, bij een stevige wind (6 m/s). Welke invloed 
zie je op het klimaat en de plant? Welke problemen verwacht 
je? Bekijk wat het effect is van schermen
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Oefenen met de uitstralingsmonitor (vervolg)

Vraag 3: Er is overdag weinig licht (100 W/m2). Wat is het effect 
100 µmol SON-T belichting op de verdamping van het gewas? 
Bekijk de temperatuurverdeling in het gewas. Wat zijn de 
risico’s? Kies LED-belichting i.p.v. van SON-T. Wat verandert er?

Vraag 4: In een freesiakas is het nacht en 9oC bij 95% RV. Buiten 
is het 8,5oC en het waait 2 m/s. De verwarming is 80% onder, 
20% tussen het gewas. Het is onbewolkt. Vul dit in in de 
uitstralingsmonitor
a. Wat valt op? Bekijk verdamping, dauwpunt, kastemperatuur
b. Wat is er riskant in deze situatie? Wat kun je over het vocht in 
de kas zeggen?
c. Wat is het effect van ventileren met 25 % raamstand?
d. Wat is het effect van schermen?
e. Welke andere maatregelen kun je nemen om vocht af te 
voeren?
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Vraag 1 uitwerking
Vraag 1: Wat is het effect van een tweede schermdoek (obscura 9530 FR) 
op het klimaat in de kas en op de plant? Maakt het dan nog uit of het 
onbewolkt is of zwaar bewolkt? 

Verdamping neemt toe, uitstraling daalt (-4,8 W/m2 t.o.v. -17,1W/m2)
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Vraag 2 uitwerking
Het is eind februari 2018 en de nachttemperaturen dalen naar – 10oC, bij 
een stevige wind (6 m/s). Welke invloed zie je op het klimaat en de plant? 
Welke problemen verwacht je? 

Kasdek zeer koud, uitstraling neemt sterk toe, kop gewas koelt erg af, 
kopverdamping sterk verminderd. Brandkoppen, Ca-gebrek, etc. 22



Vraag 3 uitwerking
Het is een dag met weinig licht (100 W/m2). Wat is het effect van belichting 
(SON-T 100 micromol) op de verdamping van het gewas? Bekijk de 
temperatuurverdeling in het gewas. Wat zijn de risico’s?

Verdamping kop neemt kop toe! Warmtevraag neemt af, buistemperatuur 
onderin daalt. Afhankelijk van de vochtigheid van de lucht kan er onderin 
condensatie zijn. Temperatuurverschil binnen het gewas neemt toe 23



Vraag 3 uitwerking vervolg
Kies nu LED-belichting inplaats van SON-T. Wat verandert er?

Minder warmte van de lampen, gelijkere gewastemperatuur 
onder-boven, meer warmtevraag. Minder verdamping en 
groei in de kop van het gewas 24



Vraag 4 koude kas
a. Wat valt je op aan:

gewasverdamping (deze
is erg laag), 
dauwpunt (ligt heel dicht
bij de gewastemperatuur,
vooral in de kop), 
kasdektemperatuur (veel
lager dan de buiten-
temperatuur

b.Wat is riskant in deze 
situatie?
Kleine verschil tussen
dauwpunt en gewastem-
peratuur. Vocht afvoeren
is dan erg belangrijk!
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Vraag 4 koude kas ventileren
c. Wat is het effect van ventileren met 25% raamstand?

Nauwelijks effect! Het dauwpunt daalt slechts 0,1oC. Ventileren is 
dus niet zo effectief. NB: We weten niks van de AV buiten!
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Vraag 4 koude kas schermen

d. Wat is het effect van schermen? 

Dauwpunt verandert nauwelijks. Kasdektemperatuur is lager, 
bij goed doorlatend scherm iets eerder condensatie. (AV moet 
dan bekend zijn). Koptemperatuur en kopverdamping beter

27



Koude kas - vocht afvoeren - stoken
e. Welke andere maatregelen kun je nemen om vocht af te voeren?

Kas 1oC opwarmen, in combinatie met ventileren. Bij gelijke AV 
wordt het verschil dauwpunt en gewas 1oC, was 0,2oC. Gewas gaat  
iets meer verdampen, dynamisch proces. Door verwarmen neemt 
verschil Tbinnen en Tbuiten toe, luchtuitwisseling neemt toe, daarmee 
ook de vochtafvoer (mits AVbuiten < AVbinnen)
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