
Module:
Voorjaarsklimaat - opdracht



Praktijkopdracht voorjaarsklimaat

Bedrijfsgegevens:

• snijbloemen in de volle grond

• hoge lichttolerantie, vgl. met chrysant

• schermdoek: verduisteringsdoek

• 6 afdelingen

• klimaat wordt aangepast aan groeistadium

• grafieken zijn van 15 mei 2019

• zonnige dag, noordoostenwind, normale temperatuur voor 
de tijd van het jaar
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Praktijkopdracht voorjaarsklimaat

Afdeling 1

15-5-2019
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Praktijkopdracht voorjaarsklimaat
Afdeling 3

15-5-2019
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Bekijk de grafieken van afdeling 1 en afdeling 3

1. in één van deze afdelingen staat een jong gewas, in de 
andere een gewas wat al wat meer gegroeid is
a. welke grafiek hoort bij welk gewas? 
b. waar zie je dat aan?

2. in afdeling 1 is geschermd
a. vind je dit een goede maatregel?
b. waarom wordt bij mooi weer geschermd? 
c. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? Kijk 
naar alle grafieklijnen (temperatuur, vocht, ventilatie).
d. wat was het effect van schermen op het klimaat?
e. was dit het beoogde effect?

Vragen
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Vragen – vervolg

3. bekijk de grafieken nog eens goed
a. welke zaken trekken je aandacht?
b. zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders zou 
doen?

4. het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op 
het kasklimaat?
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op 
de verdamping van het gewas?
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Bekijk de grafieken van afdeling 1 en afdeling 3
1. In één van deze afdelingen staat een jong gewas, in de andere een gewas wat al wat meer gegroeid is. 

a. welke grafiek hoort bij welk gewas? 
b. waar zie je dat aan?

Afdeling 1

Afdeling 3

Jong gewas
RV zeer laag
T +/- gelijk

Groter gewas
RV hoger
Vochtproductie 
gewas hoger
Scherm open = 
meer 
verdamping!
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2A. in afdeling 1 is geschermd. Vind je dit een goede 
maatregel? 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2A. in afdeling 1 is geschermd. Vind je dit een goede maatregel?
RV is zeer laag, vermoedelijk waterstress. Dan is schermen goed. 
Maar hoe stel je dit echt vast??

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2B. waarom wordt bij mooi weer geschermd? 
2C. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? 
Tip: kijk goed naar het moment dat geschermd wordt! 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2B. waarom wordt bij mooi weer geschermd? RV te laag, instraling te hoog
2C. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? 
- instraling was al lange tijd hoog, RV was al lange tijd (te) laag
- voor de mensen: om 13.00 uur was de lunchpauze voorbij!
- doek is handmatig dichtgedaan

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2D. wat was het effect van schermen op het klimaat? 
2E. was dit het beoogde effect? 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2D. wat was het effect van schermen op het klimaat? 
Bijna niets. Temperatuur en vocht bleven ongeveer gelijk
2E. was dit het beoogde effect? Nee, je wil herstel fotosynthese doordat 
de huidmondjes weer open gaan. Niets van terecht gekomen

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3A. bekijk de grafieken nog eens goed. Welke zaken trekken je 
aandacht?

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3A. bekijk de grafieken nog eens goed. Wat valt op ?
AV zakt al vroeg in de ochtend weg. Er is rond 9.15 uur 
watergegeven. Rond 16.00 uur wordt raam geknepen. Windzijde 
staat weinig open, vermoedelijk omdat het hard waait, RV is 
extreem laag, temperatuur stabiel

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND
WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3. bekijk de grafieken nog eens goed
b. zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders 
zou doen?

RV

A
V

RAA
M 
LUW

RAAM WIND

WINDSNELH
EID

KASTEM
P

16



3B.  zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders 
zou doen?

• rond 10.00 uur al starten met vernevelen of broezen 

• hiermee de hele dag doorgaan

• bij heel weinig bladmassa een paar keer een kleine gietbeurt

• in de ochtend raam meer begrenzen

• niet schermen, tenzij gewasschade of stress (eigenlijk alleen 
vast te stellen met planttemperatuurmeting!)
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op het 
kasklimaat?
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op de 
verdamping van het gewas?
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog.
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op het 
kasklimaat? 

Omdat er veel instraling is moet er veel warmte afgevoerd 
worden. In deze situatie, waar niet verneveld/gebroesd wordt is 
dit vooral via ventilatie. Bij een groot verschil in AV binnen en 
buiten gaat er dan veel vocht verloren. De plant krijgt het steeds 
moeilijker, kan waterbalans niet op orde houden. Huidmondjes 
gaan dicht en de RV daalt nog verder. Hoe droger de kaslucht en 
hoe meer wind hoe groter het vochtverlies
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog.
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op de 
verdamping van het gewas?

De verdamping wordt aangestuurd door energietoevoer. De 
vochtigheid van de buitenlucht (en ook de vochtigheid en 
temperatuur van de kaslucht) hebben hierop bij veel instraling 
NAUWELIJKS invloed. Maar als de RV zo laag wordt dat het 
dampdrukverschil tussen kaslucht en huidmondjes te groot 
wordt kan de plant de toegevoerde energie niet meer kan 
afvoeren. De planttemperatuur neemt dan toe en de plant gaat 
ook via convectie warmte afvoeren. Daardoor hoeft hij minder 
te verdampen (verdamping neemt dus dan af) en kan hij de 
waterbalans herstellen
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Balans denken

Welke balansen zijn in dit geval in het geding en hoe?

• energiebalans kas?

• vochtbalans kas?

• CO2-balans kas?

• assimilatenbalans plant?

• energiebalans plant?

• waterbalans plant?

We hebben veel conclusies getrokken, maar wat weten we 
zeker?
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Energiebalans kas

Enthalpieverschil binnen en buiten van belang:

Benodigde informatie: T en RV van de kas én buiten!

Nodig: meetbox buiten!
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Vochtbalans kas

Vocht in de kas, boven en onder scherm, en buiten

Benodigde info: AV kas, AV buiten

Bij gebruik van scherm: AV onder doek, AV boven doek

Nodig: meetbox buiten en meetbox boven scherm
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CO2-balans

Door ventileren wordt ook CO2 uitgewisseld

Benodigde informatie: CO2 in de kas en CO2 buiten

Nodig: CO2-meting buiten
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Waterbalans en energiebalans plant

Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen is een meting van de 
planttemperatuur nodig.

Daarmee is dan het VPD te bepalen en kan ingeschat worden of 
er sprake is van waterstress. Pas dan kan op basis van feiten 
beslist worden of het schermdoek dicht moet (kost licht, dus 
liever niet!)

Als je wilt schermen om de bloemtemperatuur in de hand te 
houden is ook een warmtecamera handig.
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Assimilatenbalans

Optimale verhouding licht-temperatuur opzoeken en blijven 
nastreven

Schermen:

• alleen bij waterstress, eventueel voor bloemkleur o.i.d. 
(gewasspecifiek)

• als licht-temperatuurverhouding teveel uit de pas zou 
lopen
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Beter monitoren

• met de ‘tools’ van ‘Kas als Energiebron’ kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de effecten van ventileren

• meten aan het gewas is beter dan aannames doen, en geeft 
meer info over het gewas

• principes zijn bekend, door beter monitoren is de teelt verder 
te verbeteren

• stappenplan!
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