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Voorwoord

Voor u ligt het eindrapport van het project ‘On-line monitoring van transpiratie en fotosyntheseactiviteit’. Dit project is 
een natuurlijk vervolg op het project ‘On-line schatting van het ventilatievoud van kassen’. Met de doorontwikkeling 
van de in dat project ontwikkelde methode, is het nu mogelijk om in de kas het ventilatievoud, de transpiratie en de 
fotosynthese te bepalen, zonder de procesgang te beïnvloeden en zonder veel extra instrumentatie. 

Het project is gefinancierd door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Productschap Tuinbouw, in 
het kader van het energieonderzoek, waarvoor onze dank. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door: 
dr. J. Bontsema, dr. J. Hemming, dr. C. Stanghellini en dr. P. de Visser, Wageningen UR Glastuinbouw; 
prof.dr.ir. E.J. van Henten, Wageningen Universiteit, lsg Agrarische Bedrijfstechnologie en Wageningen UR 
Glastuinbouw; 
ir. J. Budding en dr.ir. T. Rieswijk, Priva B.V., De Lier; 
S. Nieboer, Green Q, Monster. 

De experimenten zijn uitgevoerd bij Klapwijk Green Q, Monster. Het personeel van Klapwijk Green Q heeft geadvi-
seerd over het gebruik van de nieuwe methode. Priva B.V., De Lier heeft de technische infrastructuur bij Klapwijk 
Green Q, zoals beschreven in hoofdstuk 3 geleverd en onderhouden. Wij bedanken Klapwijk Green Q en Priva voor 
hun bijdrage aan dit project. 

P. Lagas, Wageningen UR Glastuinbouw heeft de LAI metingen uit hoofdstuk 3 uitgevoerd, E. Meinen en 
J. Steenhuizen, Wageningen UR Glastuinbouw hebben de off-line fotosynthesemetingen uit hoofdstuk 3 uitgevoerd en 
verwerkt, waarvoor onze dank.  

Dr. J. Bontsema, projectleider 

Wageningen, maart 2007 

Projectreferenties

PRI project nummer: 3310319500 
PT projectnummer: 12420 
LNV-DK programma: BO-03-06 Energie in de beschermde teelten 
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Samenvatting

In een eerder project ‘On-line schatting van het ventilatievoud van kassen’ is een methode ontwikkeld en getest om 
uit de klimaatgegevens van een kas, zoals geregistreerd door de kasklimaatcomputer, on-line het ventilatievoud van 
de kas te bepalen. Hiermee is het voor het eerst mogelijk gemaakt om een proces, namelijk meer of minder venti-
leren, te relateren aan maatregelen van de teler, zoals verandering van de minimumbuis of de minimum raamstand. 
Ventileren is een klimaat gerelateerd proces, maar waar het werkelijk omgaat, is het gewas in de kas zodanig te 
sturen, dat men een economisch optimale opbrengst van het gewas krijgt. In de praktijk wordt dit aan de tuinder 
overgelaten. De tuinder bepaalt welk klimaat in zijn optiek optimaal is voor zijn gewas. De klimaatcomputer probeert 
dit klimaat zo goed mogelijk te realiseren. 

Belangrijke processen met betrekking tot het gewas zijn de verdamping en de fotosynthese. Met een weergave van 
de verdamping kan de teler een betere afweging maken tussen de bevordering van de activiteit van het gewas (de 
verdamping) en de productiefactoren hiervoor, zoals meer energie bij verhoging minimum buis of verlies aan energie 
bij verhoging raamstand. Weergave van de fotosynthese kan bepalend zijn voor de inzet van meer of minder CO2 en 
op die manier kunnen de productiefactoren efficiënt ingezet worden. 

De verdamping en de fotosynthese worden net als het ventilatievoud bepaald uit dynamische balansen. In dit geval is 
de transpiratiemonitor, zoals de methode wordt genoemd om de verdamping te bepalen, gebaseerd op de vocht-
balans. Verdamping is één van de onderdelen van de balans en juist omdat de balans altijd in evenwicht moet zijn, 
kan uit de balans de verdamping worden berekend. Voor deze berekening wordt een slimme methode uit de systeem-
en regeltechniek gebruikt. De transpiratiemonitor heeft metingen nodig voor de RV binnen en buiten, de ventilatie en 
de temperatuur binnen en buiten. Op moderne bedrijven is steeds vaker een RV-sensor voor buiten aanwezig en de 
ventilatie kan worden bepaald met de ventilatiemonitor. De overige gegevens zijn standaard aanwezig in de klimaat-
computer. De binnen- en buitentemperatuur worden gebruikt om de condensatie aan het dek, wat ook een onderdeel 
is van de balans, te berekenen. De methode is in principe geschikt voor alle typen kassen. 
De fotosynthesemonitor berust op de CO2-balans. Hiervoor zijn metingen nodig van CO2-concentratie binnen en 
buiten, de ventilatie en gegevens van de CO2-dosering. Voor de CO2-concentratie buiten is een extra sensor nodig of 
een aanpassing van de huidige meting binnen. De ventilatie kan weer worden gemeten met de ventilatiemonitor. 

De uitkomsten van de transpiratiemonitor zijn vergeleken met een fysisch model en met een meetgoot, met klimaat-
gegevens uit een praktijksituatie bij Green Q in Monster. Alle drie de methoden geven overeenkomstige uitkomsten, 
waarmee dus gesteld kan worden dat de nieuwe transpiratiemonitor werkt.  

De fotosynthesemonitor is vergeleken met off-line metingen van de fotosynthese bij Green Q en met een model. 
De monitor werkt technisch goed, maar door problemen met de CO2-metingen kunnen in tegenstelling tot de trans-
piratiemonitor geen harde uitspraken worden gedaan. 
De nieuwe methoden kunnen in de toekomst ook in de klimaatregeling worden gebruikt, daarvoor moet wel de 
absolute nauwkeurigheid bekend zijn en ook zal de regeling aangepast moeten worden voor het feit, dat de signalen, 
door de constructie van monitoren, iets achter lopen. In regeltechnische termen betekent dit dat de signalen een 
faseachterstand hebben.
Beide nieuwe methoden zullen in 2007 uitgebreid in de praktijk worden getest, o.a. bij bladgroenten. 
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1. Inleiding 

De huidige praktijk in de glastuinbouw is dat de teler het klimaat in zijn kas voorschrijft in de hoop optimale omstan-
digheden voor zijn gewas te creëren. De klimaatcomputer zorgt ervoor dat het gewenste klimaat zo goed mogelijk 
wordt gerealiseerd. Echter het doel is niet om het klimaat zo goed mogelijk te regelen, maar om het gewas zo goed 
mogelijk te sturen om een economisch zo goed mogelijke opbrengst van het gewas te krijgen. De vertaling van een 
goede gewasresponsie naar een klimaatstrategie is grotendeels de verantwoording van de teler, die door ervaring 
en door adviezen van derden deze vertaling maakt.  
In het project ‘On-line schatting van het ventilatievoud van kassen’ is een methode bedacht om een in de praktijk tot 
nu ontbrekende grootheid op de klimaatcomputer, namelijk het ventilatievoud, op een eenvoudige uit de toch al 
gemeten klimaatgrootheden te berekenen. Hiermee kan een teler eenvoudig zien of de door hem bedachte maat-
regelen voor verandering van de hoeveelheid ventilatie effect hebben. 
Ventilatievoud is een klimaatgrootheid en de vraag kan gesteld worden, hoe het zit met belangrijke gewasresponsies 
als verdamping en fotosynthese. Kunnen deze op een soortgelijke manier uit de gegevens van de klimaatcomputer 
worden berekend als het ventilatievoud?  
Vooral verdamping is een belangrijk proces. In de praktijk wil de teler graag een zo optimaal mogelijke verdamping 
van het gewas, of zoals in de praktijk genoemd het gewas moet actief zijn [Dieleman e.a., 2006]. Om het gewas te 
activeren, met het doel het gewas meer te laten verdampen, neemt een teler maatregelen als verhogen minimum-
buis en vergroting van de minimum raamstand. In de huidige praktijk moet de teler aan de hand van gewaswaar-
nemingen zelf bepalen of zijn maatregelen effect hebben. Een monitor voor de transpiratie zou dan ook een enorme 
vooruitgang zijn. In de praktijk zijn hier voor nu ook meetgoten in gebruik, deze meten echter lokaal en zijn ook niet 
geschikt voor alle teelten. 
Hetzelfde geldt voor de fotosynthese, deze bepaalt uiteindelijk de opbrengst van je gewas. Met een monitor voor de 
fotosynthese kan een teler zien of zijn beslissingen voor CO2-dosering effect hebben of niet. De fotosynthesemonitor 
kan vooral in belichte en in semigesloten kassen belangrijk zijn. 
De ventilatiemonitor berust op een dynamische energiebalans. De transpiratie- en fotosynthesemonitor berusten 
respectievelijk op de vochtbalans en de CO2-balans. In beide balansen komt ook een ventilatieterm voor, maar door 
gebruik van de ventilatiemonitor is deze ook bekend.  

Voor het ontwerpen van de monitoren voor transpiratie en fotosynthese worden de volgende specificaties gesteld: 
1. methode schat transpiratie en fotosynthese in één kascompartiment, 
2. eenvoudig te implementeren op een in de tuinbouwpraktijk gebruikte procescomputer, 
3. weinig extra sensoren, 
4. nauwkeurigheid naar de stand der techniek, 
5. methode mag niet structureel interfereren met de procesgang in een kas, 
6. eenvoudige presentatie van de gegevens, 
7. methode moet goedkoop zijn en veilig voor de medewerkers van de tuin.  

De eerste eis komt voor uit het feit dat een kas ook alleen per compartiment kan worden geregeld. Het comparti-
ment wordt dan ook als perfect gemengd verondersteld met klimaatgrootheden als gemeten met de meetbox in het 
compartiment. 

In hoofdstuk 2 wordt transpiratie en fotosynthese uitgelegd en ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe de transpiratie- en 
fotosynthesemonitor werken.  
Hoofdstuk 3 toont de resultaten van het testen van de nieuwe methode voor het schatten van transpiratie en foto-
synthese in een praktijksituatie. De conclusies van het onderzoek staan vermeld in hoofdstuk 4. 

In Bijlage I en II worden de achtergronden van transpiratie en fotosynthese behandeld. Ook de onderliggende reken-
regels voor de transpiratie- en fotosynthesemonitor worden hier behandeld. Bijlage III geeft de resultaten van de LAI-
metingen. Bijlage IV beschrijft de meetgoot, die gebruikt is voor de validatiemetingen van de transpiratie. Bijlage V 
beschrijft de off-line fotosynthesemetingen. 
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2. Waarom transpiratie en fotosynthese 
meten?

2.1 Inleiding 
In een natuurlijk geventileerde kas spelen een drietal klimaatgrootheden een hoofdrol. Dit zijn de temperatuur in de 
kas, de relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie. Deze klimaatgrootheden worden beïnvloed door enerzijds 
door de teler bepaalde invloeden, zoals verwarming, CO2-dosering en ventilatie. Anderzijds wordt het klimaat in de 
kas beïnvloed door de buitenomstandigheden, zoals zonnestraling, buitentemperatuur, CO2-concentratie buiten, RV 
buiten en de windsnelheid en windrichting. Echter in een kas met een gewas, heeft ook het gewas een behoorlijke 
invloed op het klimaat. De verdamping van het gewas heeft grote invloed op de relatieve luchtvochtigheid, 90% van 
het water dat de planten opnemen, komt door verdamping in de kas. Daarnaast bepaalt de verdamping hoeveel 
energie van de zon daadwerkelijk wordt gebruikt om de kas op te warmen. Meer verdamping van het gewas geeft 
een minder warme kas. De fotosynthese beïnvloedt de CO2-concentratie in de kas. Anderzijds wordt de CO2-concen-
tratie in de kas gebruikt om de fotosynthese te beïnvloeden. In onderstaand figuur is dit proces schematisch weer-
gegeven.

verwarming

wind

straling Tbuiten CO2, buiten

 ventilatieCO2,kas 

Tkas 

RVkas 

RVbuiten

Figuur 2.1.  Schematische weergave kasklimaat. 

Daarnaast is het natuurlijk zo, dat de teler zijn klimaat regelt om een goed gewas te krijgen, dus de gewasresponsie 
bepaalt ook indirect, via de instellingen van de teler het kasklimaat. Voor een goed klimaat stelt de tuinder bepaalde 
waarden in zoals een stook- en ventilatielijn, en grenzen voor de RV en CO2. De invloed van de verwarming op de 
temperatuur van de kas is voor een tuinder inzichtelijk, verhoging van de buistemperatuur geeft een hogere kas-
temperatuur. Verhoging van de CO2-dosering geeft meestal een verhoging van de CO2-concentratie.
Inzicht in het klimaat is niet voldoende, uiteindelijk gaat het om het gewas en de gewasresponsies, zoals verdamping 
en fotosynthese. In de praktijk zal men interesse hebben in vragen als wat is het effect van een hogere of lagere 
minimumbuistemperatuur of een grotere of kleinere raamstand op de verdamping? Of wat is het effect van meer of 
minder ventilatie, gemeten met de ventilatiemonitor, op de verdamping. En wat is het effect van een hogere CO2-
dosering op de fotosynthese.  
In vervolg op het ontwerpen van de ventilatiemonitor is daarom de vraag gesteld of het ook niet mogelijk is om op 
soortgelijke wijze een monitor voor de verdamping en fotosynthese te bedenken.  
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2.2 Hoe werken de transpiratie- en fotosynthese-
monitor? 

De transpiratiemonitor berust op de vochtbalans van de kas. De balans is weergegeven in Figuur 2.2. De vocht-
balans kan worden weergegeven als een weegschaal. Links op de weegschaal staat de verdamping van het gewas, 
de oorzaak van vocht in de kas. Rechts op de weegschaal staat het afgevoerde vocht via de ventilatie, het afge-
voerde vocht via de condensatie aan het kasdek, samen met de vochtophoping de kas. Het afgevoerde vocht 
bestaat dus uit vochtafvoer door ventilatie en vochtafvoer via condensatie. Het toegevoerde vocht in de kas is 
afkomstig van transpiratie van het gewas. De vochtophoping is het verschil tussen toegevoerde en afgevoerde vocht 
en bepaalt de stijging of daling van de waterdampconcentratie in de kas.  

Verdamping

Vochtophoping
Condensatie aan dek
Afvoer door ventilatie

Figuur 2.2.  De vochtbalans van een kas. 

Natuurkundig gesproken is de weegschaal altijd in balans. Hiervan wordt bij de transpiratiemonitor in de berekening 
van de transpiratie gebruik gemaakt. In principe zijn er goede modellen voor de transpiratie, maar net als in het 
project ‘On-line schatting van het ventilatievoud van kassen’, heeft zo’n model niet een directe of een niet voldoende 
terugkoppeling met de werkelijke transpiratie. Voor condensatie gaan we er vanuit dat we deze correct kunnen 
berekenen uit het verschil tussen kastemperatuur en dektemperatuur. Voor de ventilatie gebruiken we de waarde, 
die de ventilatiemonitor, uit het project ‘On-line schatting van het ventilatievoud van kassen’, berekend. Wij gaan er 
hier vanuit, net als bij het schatten van ventilatievoud, dat de transpiratie onbekend is. Omdat we de transpiratie niet 
kennen krijgen we dus de situatie als weergegeven in Figuur 2.3. De balans lijkt uit evenwicht.  

?
Vochtophoping

 Condensatie aan dek
Afvoer door venrtilatie

Figuur 2.3.  Vochtbalans uit evenwicht door onbekende verdamping. 

Door nu op ieder tijdstip net zolang de vochttoevoer door transpiratie te corrigeren tot de weegschaal weer in even-
wicht is, is de transpiratie dus te berekenen. Met behulp van een techniek uit de meet- en regeltechniek kan dit 
proces volledig geautomatiseerd worden.  
De transpiratiemonitor maakt gebruik van de ventilatiemonitor, klimaatgegevens, zoals die nu al bij iedere tuinder 
door de klimaatcomputer worden gemeten en een buiten RV meting. Deze laatste meting vindt tegenwoordig op 
steeds meer bedrijven standaard plaats.  
De fotosynthesemonitor werkt op soortgelijke wijze. Hiervoor wordt de CO2-massabalans gebruikt. Links op de 
balans staan dan de CO2-ophoping, de fotosynthese en het verlies van CO2 door ventilatie en rechts staat de 
dosering van CO2.
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2.3 Wat kun je met de transpiratie- en fotosynthese-
monitor? 

Goede transpiratie van het gewas is essentieel om een goede productie en een gezond gewas te krijgen. Een te 
geringe verdamping zorgt ervoor dat er te weinig mineralen van de wortels naar de overige delen van de plant 
worden, wat voor calcium kan leiden tot neusrot. Ook een te grote verdamping kan leiden tot neusrot omdat dan alle 
mineralen naar de bladeren worden getransporteerd. Het is ook mogelijk om op transpiratie te regelen, om het 
versgewicht te regelen (zie Bijlage I). Daarnaast kan met de transpiratiemonitor inzicht verworven worden op het 
effect dat bijvoorbeeld ventilatie en verwarming op de transpiratie hebben. Ook is het mogelijk om de transpiratie te 
vergelijken met de wateropname van de plant, het verschil is de toename van het versgewicht van de plant. De 
wateropname kan in principe uit de waterregeling worden gehaald. In de praktijk hebben telers het over activeren 
van het gewas, wat voor hen betekent dat het gewas veel verdampt [Dieleman e.a., 2006]. Hiervoor gebruikt men 
een verhoging van de minimumbuistemperatuur en/of vergroting van de minimum raamstand. Met de transpiratie-
monitor kan de teler direct zien of zijn maatregelen al dan niet effect hebben. Indien ze geen effect hebben, kunnen 
de maatregelen teruggedraaid worden en kan op deze manier er energie bespaard worden.  

Netto assimilatie (het netto door de plant vastgelegde koolstof) is de motor van de gewasgroei.  
Fotosynthese en onderhoudsrespiratie worden beïnvloed door de actuele klimaatomstandigheden in de kas, door de 
water status en door nutriënten (vooral stikstof) opname van het gewas. Als de teler de beschikking zou hebben over 
een monitor voor de netto assimilatie, dan krijgt de teler grip op: voorkomen van suboptimale condities, het regu-
leren van water en nutriënten dosering. De teler krijgt inzicht in de effecten op de assimilatie van klimaat regelacties, 
zoals, zuivere CO2-dosering, belichting, ventilatie en verwarming. Hiermee kan de teler indirect ook bepalen of zulke 
acties rendabel zullen zijn. Uit de actuele assimilatie kan de potentiële assimilatie worden bepaald, waardoor de teler 
kan bepalen of extra CO2 of belichting zinvol zal zijn.  

In het volgende hoofdstuk worden de proefopzet, de methodiek en de resultaten van de transpiratie- en 
fotosynthesemonitor getoond. De resultaten zijn bepaalt in een commerciële kas. Voor de achtergronden van 
transpiratie en fotosynthese wordt verwezen naar de bijlagen. 
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3. Het schatten van de transpiratie en 
fotosynthese in kassen: het experiment 

3.1 Inleiding 
De in het vorige hoofdstuk beschreven monitoren voor de transpiratie en fotosynthese zijn verder uitgetest in een 
praktijksituatie bij tomatenteler Klapwijk Green Q in Monster. Bij Klapwijk Green Q worden op een standaard manier 
tomaten geteeld, maar daarnaast is het bedrijf ingericht voor het doen van onderzoek, wat voor dit project aantrek-
kelijk was. 

3.2 Experimentele opzet 

3.2.1 De kas 

Het onderzoek bij Klapwijk Green Q is uitgevoerd in Tuin 33, zie Figuur 3.1. 

Figuur 3.1.  Schematisch overzicht van de kas. 

Het experiment is uitgevoerd in afdeling 2 van Tuin 33. Deze afdeling is schematisch weergegeven in Figuur 3.2. 
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Ramen type B

Ramen type A

36
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38
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Figuur 3.2. Schematisch overzicht van afdeling 2. 

Deze afdeling heeft twee typen ramen. De verdeling van de ramen over de kappen is weergegeven in Figuur 3.3. 

Raam A: (2*100) = 200 cm x 85 cm Raam B: (3*73) = 220 cm x 85 cm

Raamtype A Raamtype B Raamtype B 

Figuur 3.3. De raamtypes in afdeling 2. 
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3.2.2 Metingen voor LAI, transpiratie en fotosynthese 

3.2.2.1 LAI meting 
De LAI van het gewas is op 2 dagen gemeten, 1 keer vlak voor bladplukken en 1 keer vlak na het bladplukken. Op 
beide dagen zijn er telkens 3 stengels gemeten. Voor het bladplukken is de LAI 2.2 en na het bladplukken 1.7. De 
verschillen worden niet alleen verklaard door het bladplukken, maar volgens Green Q was de lichtintensiteit rond de 
tijd van de tweede meting zo hoog, dat daardoor de bladeren veel kleiner bleven. De uitgebreide meetgegevens 
staan in Bijlage III. 

3.2.2.2 Fotosynthesemeting 
Op 25 en 26 juli 2006 zijn zogenaamde off-line fotosynthesemetingen uitgevoerd met een draagbare fotosynthese-
meter, zie Figuur 3.4. Voor details over de meting, zie Bijlage V. 

Figuur 3.4.  Fotosynthesemeting. 

3.2.2.3 Transpiratiemeting met een meetgoot 
Om de transpiratiemonitor te kunnen valideren is er een Priva meetgoot (Priva Groscale®) in de kas geïnstalleerd. 
Hiermee kan de wateropname van het gewas worden bepaald. De meetgoot is weergegeven in Figuur 3.5. 
De meetgoot is aangesloten op de Priva Intégro en de meetdata van de meetgoot worden op dezelfde manier 
opgeslagen als de kasklimaatdata. Op deze manier zijn de meetgegevens om de wateropname door het gewas te 
bepalen on-line beschikbaar. Hoe deze omrekening plaatsvindt, staat vermeld in Bijlage IV.  
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Figuur 3.5.  Priva meetgoot (Priva Groscale®).

3.2.3 Methodiek van de monitors 

Schematisch kan de transpiratiemonitor weergegeven worden zoals in Figuur 3.6. 

Iglob 

Tkas 

Tpijp 

Tbuiten 

ventilatievoud
Ventilatiemonitor 

Tbuiten 

Tkas 

RVkas 

RVbuiten 

verdamping

Transpiratiemonitor 

Figuur 3.6.  De transpiratiemonitor. 

De transpiratiemonitor gebruikt de volgende klimaatgegevens: temperatuur binnen en buiten de kas en de RV binnen 
en buiten de kas. De eerste drie zijn standaard beschikbaar via de kasklimaatcomputer. Voor de vierde is een extra 
RV-sensor buiten nodig, maar dit komt in de praktijk steeds vaker voor. Verder gebruikt de transpiratiemonitor het 
ventilatievoud, zoals berekend door de ventilatiemonitor, die op zijn beurt weer gebaseerd is op een aantal klimaat-
gegevens, die standaard beschikbaar zijn. De transpiratiemonitor is gebaseerd op een vocht balans, zoals beschre-
ven in Bijlage I, sectie I.4. Om uit deze balans de verdamping te bepalen is weer gebruikt gemaakt van een techniek 
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uit de systeem- en regeltechniek. De methode, het ontwerp van een zogenaamde unknown input observer, is 
hetzelfde als bij het ontwerp van de ventilatiemonitor, zie [Van Henten, e.a., 2006]. 
Op dezelfde manier als de transpiratiemonitor is ook de fotosynthesemonitor ontworpen. De schematische weer-
gave staat in Figuur 3.7.

Iglob 
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Tpijp 

Tbuiten 

ventilatievoud
Ventilatiemonitor 

CO2,buiten 

CO2,kas 

CO2,dos 

fotosynthese

Fotosynthesemonitor 

Figuur 3.7.  Fotosynthesemonitor. 

Voor de fotosynthesemonitor zijn de CO2-concentratie in de kas, de CO2-dosering, het ventilatievoud en de CO2-
concentratie buiten nodig. De eerste twee worden standaard door de klimaatcomputer geleverd, de derde kan 
worden geleverd door de ventilatiemonitor en voor de vierde is een extra sensor nodig of een aanpassing van de 
CO2-meetapparatuur binnen. Ook voor de fotosynthesemonitor is gebruikt gemaakt van de techniek voor het 
ontwerpen van een unknown input observer [Van Henten, e.a., 2006]. 

3.2.4 ICT infrastructuur 

Bij Klapwijk Green Q is op de kasklimaatcomputer, een Priva Intégro, een PC, de zogenaamde ‘Priva Logger’, aange-
sloten, die om de minuut de voor dit onderzoek benodigde klimaatgegevens wegschrijft naar een bestand. De ‘Priva 
Logger’ en een meet PC van PRI (Ventilatiemonitor Desktop PC) zijn aangesloten op een lokaal netwerk van Klapwijk 
Green Q. Schematisch is dit weergegeven in Figuur 3.8. 
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Figuur 3.8. ICT-schema. 

De Ventilatiemonitor PC haalt het bestand met klimaatgegevens op en verwerkt deze via de programma’s LabVIEW®

en Matlab® tot een schatting van het ventilatievoud, transpiratie en fotosynthese. Via Internet is het, beveiligd, moge-
lijk om vanuit Wageningen in te loggen, via het programma Remote Administrator® op de Ventilatormonitor PC in 
Monster.

De interface naar de gebruiker is gemaakt in LabVIEW® zoals weergeven in Figuur 3.9. De gebruiker kan kiezen uit 
verschillende schermen: ventilatievoud (Figuur 3.9), transpiratie (Figuur 3.10), fotosynthese ( Figuur 3.11) en 
klimaatgegevens (Figuur 3.12). Verder zijn er nog twee, niet voor de gebruiker toegankelijke schermen: model 
(Figuur 3.13 t/m 3.15) en service. De afzonderlijke schermen worden in onderstaande figuren weergegeven en 
toegelicht.
In Figuur 3.9 is het scherm met ventilatievoud weergegeven. In het bovenste subscherm, worden de windsnelheid 
(groen), de raamstand lijzijde (blauw), raamstand windzijde (licht blauw) en het geschatte ventilatievoud (wit) weer-
gegeven. Rechts wordt ook de momentane waarde van deze grootheden weergegeven. In het onderste subscherm 
ziet de gebruiker de energiestroom (rood), de vochtstroom (groen) en de CO2-stroom (geel), als gevolg van ventile-
ren. In Figuur 3.10 is het scherm met transpiratie weergegeven, in het scherm worden ook de voor de transpiratie 
belangrijke grootheden, ventilatie, straling en condensatie weergegeven. In Figuur 3.11 wordt het scherm met de 
fotosynthese getoond. In het scherm zijn ook de voor de fotosynthese belangrijke variabelen, het ventilatievoud, 
straling, CO2-concentratie en CO2-dosering (rookgas en pure CO2) weergegeven. 
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Figuur 3.9.  De ventilatievoud-interface voor de gebruiker. Bovenste scherm toont raamstand aan wind- en lijzijde, 
windsnelheid en geschatte ventilatievoud. Het onderste scherm toont met het ventilatievoud samen-
hangende energie- en massastromen.  

Figuur 3.10.  De transpiratie interface voor de gebruiker. Weergegeven zijn de transpiratie (lichtblauw),
condensatie aan het dek (groen), ventilatievoud (wit) en globale straling (geel). 
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Figuur 3.11.  De fotosynthese interface voor de gebruiker. Weergegeven zijn de fotosynthese (paars), 
CO2 concentratie (rood), CO2-supply (blauw), ventilatievoud (wit) en globale straling (geel). 

Figuur 3.12.  Klimaatgegevens. 

Voor onderzoeksdoeleinden zijn er nog drie, niet voor de gebruiker toegankelijke schermen, die het on-line geschatte 
ventilatievoud, transpiratie en fotosynthese, vergelijken met modellen uit de literatuur.  
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Figuur 3.13.  Scherm met geschatte ventilatievoud (rood), berekende ventilatievoud volgens model 
De Jong (groen) en globale straling (wit). 

Figuur 3.14.  Scherm met geschatte transpiratie (lichtblauw), berekende transpiratie volgens model 
Stanghelllini (lichtgroen) en globale straling (blauw). 
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Figuur 3.15.  Scherm met geschatte fotosynthese (paars), berekende fotosynthese volgens model 
Nederhof (lichtgroen) en globale straling (geel). 

Tot slot is er nog een scherm voor het onderzoek om de andere schermen te kunnen aanpassen en om de algo-
ritmes on-line te kunnen veranderen. 

3.2.5 Resultaten 

3.2.5.1 Inleiding 
Voor de on-line schatting wordt gebruikt gemaakt van allerlei fysische en fysiologische kennis. Een on-line monitor 
werkt natuurlijk niet als deze kennis sterk van de werkelijkheid afwijkt. Daarom is met de modellen, zoals beschreven 
in Bijlage I en gebruikmakend van de ventilatiemonitor simulaties uitgevoerd met de gemeten kas- en buiten-
klimaatgegevens van Green Q. Vervolgens wordt de transpiratiemonitor vergeleken met de transpiratiemodellen uit 
Bijlage I en de verdamping berekend uit de gegevens van een meetgoot (Priva Groscale®), zoals beschreven in 
Bijlage IV. De fotosynthese-experimenten zijn minder succesvol verlopen. De CO2-metingen in de kas met de 
meetbox van Green Q wijken nogal af van de CO2-metingen van WUR Glastuinbouw, die worden gebruikt voor de 
bepaling van de fotosyntheseactiviteit. De door Green Q gemeten CO2-concentratie buiten is vergeleken met 
metingen van WUR Glastuinbouw in Naaldwijk in de buurt van Green Q, ook tussen deze metingen is een grote 
discrepantie. Het was daarom niet mogelijk goede simulaties maken, zoals bij de testen van de verdamping. De off-
line WUR Glastuinbouw fotosynthesemetingen zijn vergeleken met een model van Nederhof en zowel voor de CO2-
metingen van WUR Glastuinbouw als van Green Q is het resultaat van de fotosynthesemonitor bepaald.  

3.2.5.2 Ventilatievoud 
Zowel de transpiratiemonitor als de fotosynthesemonitor maakt gebruik van de ventilatiemonitor. Eerst worden 
daarom het resultaat van de ventilatiemonitor op 19/09/2006 weergegeven en vergeleken met de berekende 
ventilatieflux volgens het model van De Jong. Zowel de ventilatieflux bepaalt met de ventilatiemonitor als de 
ventilatieflux bepaalt met het model van De Jong is inclusief de lekverliezen van de kas. 
In Figuur 3.16 tot en met 3.19 zijn de klimaatgegevens weergegeven. 
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Figuur 3.16.  Globale straling 19/09/2006. 
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Figuur 3.17.  Binnen- en buitentemperatuur op 19/09/2006. 
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Figuur 3.18.  Windsnelheid op 19/09/2006. 
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Figuur 3.19.  Raamstanden op 19/09/2006. 

In Figuur 3.20 is de door de ventilatiemonitor bepaalde ventilatieflux weergegeven (blauwe lijn, aangeduid met 
monitor), tevens is de ventilatieflux volgens het model van De Jong, [De Jong, 1990], weergegeven (rood). 
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Figuur 3.20.  De geschatte (ventilatiemonitor) en berekende ventilatieflux op 19/09/2006. 

De berekende en geschatte ventilatieflux komen goed overeen. In dit geval is er een duidelijk verband tussen de 
raamstanden en de ventilatieflux. Merk op dat in de periode van hoge straling, rond 12.00 uur de met het model 
berekende flux hoger is dan de met de monitor bepaalde ventilatieflux. In het project ‘On-line schatting van het 
ventilatievoud van kassen’ was de conclusie dat de schatting meestal hoger is. Voor 5 uur en na 20.00 uur wordt 
de ventilatiemonitor onbetrouwbaar, dit wordt o.a. veroorzaakt door het geringe verschil tussen binnen- en buiten-
temperatuur, waar het algoritme van de monitor nog niet goed mee om kan gaan. In het algoritme, wordt als het 
verschil tussen binnen- en buitentemperatuur klein is, het ventilatievoud constant gehouden. 

3.2.5.3 Transpiratiemonitor 
Voor de transpiratie zijn naast de andere klimaatgrootheden de waterdampconcentraties binnen en buiten de kas 
belangrijk. De relatieve luchtvochtigheid en de absolute luchtvochtigheid, zowel binnen als buiten op 19/09/2006 
zijn weergegeven in Figuur 3.21 en Figuur 3.22. 
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Figuur 3.21.  Relatieve luchtvochtigheid, binnen en buiten, op 19/09/2006. 
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Figuur 3.22.  Waterdampconcentratie, binnen en buiten, op 19/09/2006. 

Voor de transpiratiemonitor wordt behalve van de klimaatgrootheden gebruikt gemaakt van een model of reken-
regels, exclusief de transpiratieterm. Dit model staat beschreven in Bijlage I. Om te controleren of dit model, in dit 
geval met transpiratieterm uit Bijlage I, een redelijk beeld geeft van de werkelijkheid is een simulatie uitgevoerd. 
Het resultaat voor absolute luchtvochtigheid zijn weergegeven in Figuur 3.23. 
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Figuur 3.23.  Gemeten en gesimuleerde absolute luchtvochtigheid. 

Uit het figuur blijkt dat simulatie en werkelijkheid redelijk overeen komen. Op zich zou men de simulatie kunnen 
‘tunen’, maar dan tune je op de transpiratieterm in het model en dit is ongewenst, omdat je die juist wilt schatten. 
Daarnaast willen we niet teveel tunen op het bedrijf waar de metingen zijn verricht, zodat de schattingmethode 
redelijk algemeen toegepast kan worden. 
In Figuur 3.24 is de uitkomst van de transpiratiemonitor en de berekende transpiratie volgens het model van 
Stanghellini (transpiratiemodel), zie Bijlage I en [Stanghellini, 1987], weergegeven. De berekende transpiratie is voor 
twee leaf area indexen (LAI) weergegeven. In de kas, waar de experimenten plaatvonden, varieert de LAI van 1.7 tot 
2.2 vanwege het bladplukken en een hogere lichtintensiteit (zie sectie 3.2.2.1.). Ook de transpiratie berekend met 
behulp van de metingen van de meetgoot (Priva Groscale®), zie sectie 3.2.2.3, is weergegeven.  
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Figuur 3.24.  Transpiratie volgens de monitor, berekend volgens transpiratiemodel en bepaald met behulp van 
de meetgoot. 

Uit dit figuur blijkt dat de berekende transpiratie wordt beïnvloed door de LAI-parameter. Duidelijk is dat alle drie de 
methoden (monitor, model en meetgoot) redelijk goed overeenkomen. De perioden, waarin de transpiratiemonitor 
behoorlijk afwijkt van de andere twee methoden zijn de periodes, waar de ventilatiemonitor onnauwkeurig is, 
vanwege geringe verschillen tussen binnen- en buitentemperatuur.  
Opvallend is dat de transpiratiemonitor de piek rond 16.00 uur volgt in het transpiratiemodel, terwijl de meetgoot 
hier geen piek heeft, alsook omgekeerd de piek volgt tussen 18.00 en 19.00 uur in het signaal van de meetgoot, 
terwijl deze piek niet in het transpiratiemodel zit. Het dal en de piek in de verdamping rond 16.00 uur worden 
veroorzaakt door hetzelfde fenomeen in de globale straling, zie Figuur 3.16. De piek tussen 18.00 en 19.00 uur zou 
veroorzaakt kunnen worden door het verhogen van de raamstanden en daarmee de forse verhoging van de ventilatie 
(Figuur 3.19 en 3.20). Ook is rond dit tijdstip de buistemperatuur wat verhoogd, gedurende een korte periode.  
Voor de dagen 16 september en 17 september is in de Figuren 3.25 en 3.26 de verdamping, bepaald met de 
verschillende methoden, weergegeven. 
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Figuur 3.25.  Verdamping op 16 september 2006. 

De transpiratiemonitor overschat nu de verdamping in de ochtend en rond de middag behoorlijk, in de middag 
komen alle methoden weer goed overeen. 
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Figuur 3.26.  Verdamping op 17 september 2006. 

Voor deze dag is het opvallend dat vanaf 10 uur de transpiratiemonitor juist lagere waarden geeft dan de andere 
methoden. Uit deze drie situaties kan wel worden geconcludeerd, dat de transpiratiemonitor werkt en goede over-
eenkomsten vertoont met de gebruikte meetgoot en met het transpiratiemodel uit Bijlage I. 
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3.2.5.4 Fotosynthesemonitor 

3.2.5.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de resultaten van de fotosynthesemonitor op 26 juli 2006 beschreven. Een probleem bij 
beoordeling van de fotosynthesemonitor is dat er een discrepantie bestaat tussen de CO2-metingen bij Green Q en 
de CO2-metingen die PRI gedaan heeft voor de off-line meting van de fotosynthese. De CO2-metingen op 26 juli 2006, 
gedurende een deel van de dag, zijn daarom vervangen door de geïnterpoleerde data van PRI en voor de CO2-
concentratie buiten zijn gegevens van het PPO-weerstation in Naaldwijk gebruikt. Een probleem van deze data is dat 
deze niet met dezelfde klok zijn geregistreerd. Hier is verder geen rekening mee gehouden. Ondanks dat de CO2-
metingen van Green Q en de metingen van PRI en PPO afwijken is de fotosynthesemonitor ook getest met de CO2-
data van Green Q.

3.2.5.4.2 Resultaten 

De metingen op 26 juli 2006 worden alleen getoond van 8:41 tot 15.41 uur, alleen in die periode waren er PRI-
meetdata van de CO2-concentratie in de kas beschikbaar. Ook in deze periode ontbreken er periodes, i.v.m. 
verplaatsen van de meetapparatuur naar andere locaties. Daarom is de CO2- meetset geïnterpoleerd op een sample-
interval van 1 minuut, ontbrekende waarden zijn lineair geïnterpoleerd. Er is geen rekeningen gehouden met het 
asynchroon zijn van meetreeksen. 
In Figuur 3.27 is de globale straling weergegeven (Niet gecorrigeerd voor het krijten van het kasdek). 
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Figuur 3.27.  Globale straling. 
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In Figuur 3.28 en 3.29 zijn de binnen- en buitentemperatuur weggegeven. Opvallend is de dip in de buitentempera-
tuur rond 13.00 uur. 
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Figuur 3.28.  Kastemperatuur. 
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Figuur 3.29. Buitentemperatuur. 
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In Figuur 3.30 en 3.31 zijn de CO2-concentraties in de kas en in de buitenlucht weergegeven. Dit zijn metingen van 
Green Q. 
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Figuur 3.30.  CO2-concentratie in de kas. 
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Figuur 3.31.  CO2-concentratie buiten 

In Figuur 3.32 is de CO2-concntratie in de kas, zoals gemeten met de apparatuur van PRI weergegeven. De vlakke 
lijnen tussen ±10 en 12 uur en ±13 en 15 uur, zijn de perioden, dat er niet is gemeten. In deze perioden is er dus 
lineair geïnterpoleerd. Tussen deze meting en de meting van Green Q zit ongeveer 200 ppm. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat de PRI-metingen bij de plant zijn uitgevoerd en dat lokaal dicht bij de plant de CO2-concentratie lager 
is dan boven in de kas. 
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Figuur 3.32.  CO2-concentratie in de kas, meting PRI. 

De CO2-concentratie buiten in Naaldwijk is weergegeven in Figuur 3.33. 
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Figuur 3.33.  CO2-concentratie buiten, locatie Naaldwijk. 

Ten opzichte van de metingen bij Green Q zit er zo’n 150 ppm verschil tussen beide metingen. De verschillen in de 
CO2-concetraties binnen en buiten bij Green Q ten opzichte van de metingen van WUR Glastuinbouw bij Green Q en 
buiten in Naaldwijk lijken erop dat de meetapparatuur van Green Q een vaste offset van 150-200 ppm vertoont. 
In Figuur 3.34 en 3.35 zijn de ventilatiefluxen weergegeven, in Figuur 3.34 de ventilatieflux zoals bepaalt met de 
ventilatiemonitor en in Figuur 3.35 de ventilatieflux berekend met het model van de Jong. 
Het verschil tussen beide figuren (ten minste vanaf 12:00 uur) is te verklaren uit het feit, dat bij de ventilatiemonitor 
geen rekening is gehouden met het krijten van het dek. Voor 12.00 uur is de ventilatiemonitor onbetrouwbaar door 
het geringe verschil tussen binnen- en buitentemperatuur.
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Figuur 3.34. Ventilatieflux via ventilatiemonitor. 
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Figuur 3.35.  Ventilatieflux, volgens model De Jong. 

Met de globale straling (Figuur 3.27, dus zonder correctie voor het krijten) en de CO2-concentratie, meting WUR 
Glastuinbouw (Figuur 3.32) is met behulp van een model van Nederhof, [Nederhof, 1994], de fotosynthese bepaald, 
zowel voor een LAI bepaalt voor en na het bladplukken. De resultaten staan in Figuur 3.36.  
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Figuur 3.36.  Fotosynthese, volgens model Nederhof. 

In Figuur 3.37 is de fotosynthese, volgens model Nederhof weergegeven voor het geval de stralingscomponent in 
het model gecorrigeerd is voor het krijten van het dek. 
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Figuur 3.37.  Fotosynthese volgens model Nederhof, straling gecorrigeerd voor het krijten van het dek. 
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In Figuur 3.38 wordt de off-line fotosynthesebepaling van WUR Glastuinbouw getoond. 
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Figuur 3.38.  Fotosynthesemeting WUR Glastuinbouw. 

De overeenkomst tussen deze fotosynthesebepaling en berekeningen via het model van Nederhof zijn goed. 
Uit Figuur 3.36 en 3.37 is duidelijk het effect van het krijten te zien en in beide figuren de invloed van de LAI. 
In onderstaand figuur zijn de uitkomsten van de off-line fotosynthesebepalingen volgens de methode van 
Wageningen UR Glastuinbouw weergegeven op 24 t/m 26 juli 2006. 
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Figuur 3.39.  Off-line fotosynthesebepaling WUR Glastuinbouw. 
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In Figuur 3.40 en 3.41 zijn de resultaten van de fotosynthesemonitor te zien. In Figuur 3.40 is voor de ventilatieflux 
het model van de Jong gebruikt en in Figuur 3.41 is de ventilatiemonitor gebruikt. 
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Figuur 3.40.  Fotosynthesemonitor, ventilatie volgens De Jong. 
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Figuur 3.41.  Fotosynthese, ventilatie volgens ventilatiemonitor. 

Omdat vooral de amplitude niet goed overeenkomt met de uitkomst van het model en de PRI-metingen, zijn in 
Figuur 3.42 en 3.43 ook de resultaten van de fotosynthesemonitor weergegeven, waarbij wel van de CO2-metingen
van Green Q gebruik zijn gemaakt. 
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Figuur 3.42.  Fotosynthesemonitor, ventilatie volgens De Jong, CO2-metingen Green Q. 
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Figuur 3.43.  Fotosynthesemonitor, ventilatie volgens ventilatiemonitor, CO2-metingen Green Q. 

De resultaten van Figuur 3.42 komen goed overeen met de resultaten van de uitkomsten van het model 
(Figuur 3.37) en de meting (Figuur 3.38). De resultaten, bepaald met behulp van de fotosynthesemonitor, 
Figuur 3.43, zijn minder goed, de opgaande lijn na 13.00 uur zit er wel in maar de waarde is een factor 6 tot 7 te 
hoog. Hiervoor is geen goede verklaring te geven, mede door afwijken in de CO2-metingen.
De CO2-metingen van Green Q kunnen toch gebruikt worden, al lijkt er sprake van een offset. Echter harde uitspra-
ken over de fotosynthesemonitor zijn zo niet te geven. Het lijkt erop dat krijten van het dek invloed heeft op de 
uitkomst van de ventilatiemonitor, echter dit verschijnsel trad in de meetreeks van september niet op. Hier zal in de 
toekomst naar gekeken moeten worden. Bij gebruik van schermen worden minder problemen verwacht, omdat dan 
de vermindering van de straling in de kas, nauwkeuriger gedefinieerd is. Overall kan toch wel gezegd worden dat de 
fotosynthesemonitor in principe werkt, mits de CO2-metingen enigszins betrouwbaar zijn.  
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3.2.6 Conclusies 

De transpiratiemonitor werkt goed. De uitkomsten komen goed overeen met de verdamping bepaald met een 
meetgoot en met een model. De combinatie ventilatiemonitor en transpiratiemonitor werkt goed, ook technisch. 
Voor de fotosynthesemonitor kunnen geen harde conclusies worden getrokken door de problemen met de CO2-
metingen. De monitor lijkt technisch wel te werken. 
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4. Conclusies 

In dit rapport worden twee nieuwe methoden beschreven om de verdamping en de fotosynthese in een kas on-line te 
bepalen, de zogenaamde transpiratie- en fotosynthesemonitor. 
De nieuwe methoden voldoen aan de volgende criteria: 
1. methode schat transpiratie en fotosynthese in één kascompartiment, 
2. eenvoudig te implementeren op een in de tuinbouwpraktijk gebruikte procescomputer, 
3. weinig extra sensoren, 
4. nauwkeurigheid naar de stand der techniek, 
5. methode mag niet structureel interfereren met de procesgang in een kas, 
6. eenvoudige presentatie van de gegevens, 
7. methode moet goedkoop zijn en veilig voor de medewerkers van de tuin.  

De nieuwe methode voor het on-line bepalen van de verdamping is gebaseerd op standaard klimaatgegevens, een 
buiten RV-sensor en een ventilatiemonitor. Ten opzichte van een model heeft de nieuwe methode het voordeel dat er 
een goede terugkoppeling is met de situatie in de kas. Als de planten slecht verdampen, dan zal dit ook opgemerkt 
worden door de monitor. Ten opzichte van een meetgoot heeft de monitor het voordeel, dat de verdamping van het 
totale gewas berekend wordt en niet slechts van een zeer klein deel van het gewas. Verder is de monitor geschikt 
voor alle typen gewassen. De monitor en de meetgoot geven overeenkomstige resultaten. 

Met de transpiratiemonitor hebben telers een middel in handen gekregen, waarmee ze de acties die ze ondernemen 
om hun gewas te activeren te kunnen beoordelen op het effect op het gewas wat direct tot een efficiënter energie-
gebruik zal leiden. 

Ook de nieuwe methode voor het on-line bepalen van de fotosynthese is gebaseerd op standaard gegevens uit de 
klimaatcomputer, een buiten CO2-meting en de ventilatiemonitor. Hoewel de monitor in technische zin werkt, kunnen 
er door problemen met de CO2-metingen geen harde uitspraken worden gedaan. 

De combinatie van de ventilatiemonitor met de nieuwe monitoren werkt goed. In die zin zijn de nieuwe monitoren een 
waarvolle aanvulling op de ventilatiemonitor. 

De waarde van de nieuwe methoden zal in de praktijk verder moeten worden getest. 
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Bijlage I. 
Crop transpiration in greenhouses: a model 
suitable for on-line determination 

I.1 Introduction (why monitoring/controlling transpiration) 
The water up take by plants is used for more than 90% for transpiration. The remaining fraction of the water up take 
(less than 10%) is fresh weight growth. Although the processes leading to accumulation of fresh weight are not yet 
fully understood, it is known that transpiration (together with root zone conditions) has a large effect [Li et al., 2001], 
as schematically shown by Figure I.1.  

Figure I.1.  Schematic representation of the water flows in a plant. Since the water potential ( , the ‘suction’) 
of the fruits is almost constant [Li et al., 2001] water uptake is largely determined by the difference 
between potential in the root zone (determined by water content and salinity) and transpiration 
(the ’suction’ of the leaves). The flow of water to the fruits is a ‘rest flow’, resulting from the difference 
in water potential  between the stem (which depends from transpiration) and the fruits. 

[Li et al., 2001] in a series of experiments have controlled transpiration of tomatoes in semi-commercial 
greenhouses through an algorithm developed by [Stanghellini and Van Meurs, 1992], and have shown that this 
amounted to controlling fresh yield under varying root zone conditions (salinity).  
In addition, minerals are transported from the root zone to the organs by the water flow, so that a limited water 
uptake can cause mineral deficiencies, calcium in particular [Ho and Adams, 1999]. Calcium deficiency in the fruits 
causes blossom end rot, and it has been observed both in very low transpiration conditions (no uptake of calcium) 
and in very high transpiration (preferential flow to leaves).  
Altogether, although our present knowledge is not good enough for determining the ‘optimal’ transpiration rate in all 
conditions, there are many reasons for growers to want to monitor (and possibly control) transpiration:  

Prevention of extreme conditions (both very high and very low transpiration rates). 
In view of the relevance of root zone conditions for fresh weight accumulation, the need to adapt water gift to 
(fast) changing transpiration rates.  
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To get insight into the effect upon the transpiration rate of climate control actions such as ventilation and 
heating
To be able to discriminate between water uptake (which is also fresh weight growth) and transpiration, and 
learn from it. 

I.2 Theory of crop transpiration 
We will now show that the physics of the process of transpiration (energy balance; vapour and heat transfer) allow us 
to write an explicit equation for crop transpiration rate E, [Monteith, 1965]. 

I.2.1 Transpiration from a simple surface (a leaf) 

leaf tissue

Net radiation Rn

Water vapour E

Sensible heat exchange H

leaf tissueleaf tissue

Net radiation RnNet radiation Rn

Water vapour EWater vapour E

Sensible heat exchange HSensible heat exchange H

Energy balance:

0HER Ln  W m-2 (I.1) 

leaf tissue
( s; Ts)

Ambient air ( a ; Ta)

Boundary layer

Water vapour CO2

Sensible heat exchange

w
w

w

Leaf (stomatal)
resistance, rs

W
W

W
WBoundary layer

resistance, rb

leaf tissue
( s; Ts)

leaf tissue
( s; Ts)

Ambient air ( a ; Ta)

Boundary layerBoundary layer

Water vapour Water vapour CO2CO2

Sensible heat exchangeSensible heat exchange

w
w

w

Leaf (stomatal)
resistance, rs

w
w

w

Leaf (stomatal)
resistance, rs

W
W

W
WBoundary layer

resistance, rb

W
W

W
WBoundary layer

resistance, rb

Transfer of sensible & latent heat: 

b

as

r
TT

cH  W m-2 (I.2) 

bs

as

rr
E  W m-2 (I.3)

Where:

Rn  [W m-2] is the net radiation of the leaf, that is the balance of intercepted and reflected sun radiation 
plus the balance of incoming and outgoing long-wave radiation 

L  [J g-1] is the latent heat of vaporization of water, almost constant and about 2450 for air 
temperature Ta = 20ºC

E  [g m-2 s–1] is the evaporation flux density 

H  [W m-2] is the density of sensible heat flux to or from the leaf surface 

c  [J m-3 ºC–1] is the volumetric heat capacity of air  1200 J m-3 ºC-1, being the density of air  
( 1.2 kg m-3) and c the specific heat (  1000 J kg-1 ºC–1)

T [ºC] is temperature, the subscript a indicates air; s is for leaf surface 
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  [g m-3] is the vapour concentration, the subscript a indicates air; s is for leaf surface  

rs  [s m-1] is the stomatal resistance of the leaf 

rb  [s m-1] is the resistance of the leaf boundary layer 

A fourth equation is obtained by assuming that water is freely available in the sub-stomatal cavities, that is: that the 

evaporating surface is saturated at its temperature: *
ss , where the subscript * denotes ‘saturated’. 

Since saturated vapour concentration has an exponential trend with temperature, the system formed by the 
4 equations cannot be solved analytically. [Monteith, 1965] used the first terms of the Taylor expansion with Ts  Ta.

)('**
asass TT  g m-3 (I.4) 

where ’, g m–3 ºC–1 is the slope of the saturated vapour concentration curve at air temperature.  
’L [J m 3 ºC 1] is the variation of latent heat of saturated air for a change of 1 K in temperature. The corresponding 

variation in sensible heat is, obviously,  c [J m 3 ºC 1] and the dimensionless ratio of the two is indicated by the 
symbol .

Substituting (I.4) into (I.3); then (I.2) into (I.1) and the new version of I.(1) into the new version of (I.3):  
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I.2.2 Transpiration from a canopy 

Obviously the physics are the same for a canopy. The main difference is that there is a surface 2 LAI for heat and 
vapour exchange, for any square meter of soil surface. On the other hand, the radiation energy available Rn is
usually less than the incoming radiation per square meter soil, since not all radiation will be intercepted. Once it is 
clear what is meant by it, one may retain the symbol Rn and the energy balance equation (I.6) is formally the same 
as (I.1), whereas the transfer equations (I.2) and (I.3) must be re-written as (I.7) and (I.8): 
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Energy balance: 

0HER Ln  W m-2 (I.6) 

Transfer of sensible & latent heat: 

b

acrop

r
TT

cLAI2H  W m-2 (I.7) 

bs

acrop

rr
LAI2E  W m-2 (I.8) 

By solving eqs. (I.6-I.8) as done above, taking into account (I.4) one gets:  

LLAI
r

rr
LAI nb

aa
sb

RE
21

2 *  g m-2 s-1 (I.9) 

where:

LAI [ ] Is the leaf area index of the crop

  [ ] Is the ratio of the latent to sensible heat content of saturated air for a change of 1 ºC in 
temperature. In the range of air temperature Ta = 15 to 30 ºC it can be calculated through:  

aT0518.0exp7584.0   – (I.10) 

a [g m-3] Is the vapour concentration of air. a
* is saturated vapour concentration a function of air 

temperature that can be approximated, for air temperature Ta = 15 to 30 ºC, by:  

aa T0572.0exp5638.5*
   g m–3 (I.11) 

The difference aa
* is thus the vapour concentration deficit of air, and when one has 

relative humidity (RH) measurements, it can be calculated through:  

**

100
100

aaa
RH

  g m–3 (I.12) 

L  [J g-1] Is the latent heat of vaporization of water, almost constant and about 2450 for Ta = 20ºC

rb  [s m-1] Is the resistance to heat transfer of the leaf boundary layer 

rs  [s m-1] Is the stomatal resistance 

Rn  [W m-2] Is the net radiation of the crop, that is the balance of intercepted and reflected sun radiation 
plus the balance of incoming and outgoing long-wave radiation 

I.3 A model for crop transpiration 
So far the physics. Now, the point is that equation (I.9) is useless unless we have values, and the last three items in 
the list above, that: is net radiation; stomatal resistance and resistance of the boundary layer, cannot be easily 
measured. So we need to model them.  
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I.3.1 Net radiation 

‘Turbid medium’ model of a plant stand, 
{Ross, 1975]. Transmission of sun 
radiation, Isun is described similarly to what
happens in a semi-transparent medium: 

dk
abovesun,

sun,below exp
I
I

the LAI having the function of the 
thickness d, of the medium. The 
coefficient of extinction k, is in a crop 
related to the inclination of the leaves. 

In a greenhouse (almost isothermal conditions) longwave exchange can be neglected in first approximation. [Baille
et al., 1994] and a lot of subsequent literature have shown that in most conditions the contribution of radiation to 
crop transpiration can be estimated solely through the shortwave component (solar radiation).  
[Stanghellini, 1987] extended Ross’s analogy to account for reflection both of the canopy itself and of the soil 
surface, which is relevant for a crop cultivated in rows, such as in greenhouses. She determined experimentally the 
relevant coefficients for a tomato crop on a white-mulched soil. Her final model can be simplified with little loss of 
accuracy to:

sunn LAI IR 7.0exp186.0  W m-2 (I.13)

where Isun is global radiation at the top of the canopy. Since usually global radiation is measured outside the green-
house, one has to reduce it by the transmissivity of the greenhouse, typically between 65 and 70%. I Similar 
formulas with specific parameters can be found in the literature for other crops, such as roses [Baille et al., 1994]; 
cucumber [Medrano et al., 2005] and sweet pepper [Lorenzo, personal communication, 2006]. 

I.3.2 Boundary layer resistance 

[Stanghellini, 1987] determined the parameters of a model for the boundary layer resistance, based both on wind 
speed and leaf dimensions. She also showed that the relatively small variations in air movement within a greenhouse 
ensure that the boundary layer resistance is fairly constant. In addition, she showed that in such greenhouse condi-
tions the transpiration rate is fairly un-sensitive to the boundary layer resistance, so that there is not much loss of 
accuracy in using a constant rb in eq. (I.9). Typical values for a standard greenhouse (no forced air movement) are in 
the table below.  

Typical values of the minimal stomatal resistance; the boundary layer resistance and LAI of Dutch greenhouse crops. 

Crop rs [s m-1] rb [s m-1] LAI

Tomato 200 200 3 
Sweet pepper 200 300 4 
Cucumber 100 400 5 
Eggplant 100 350 4 
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I.3.3 Stomatal resistance 

On the other hand, stomatal resistance is known to change much during a day, particularly in response to light. 
Stomatal resistance is very high at night (stomata are closed), typically 1000 s m-1 or higher, and decreases with 
light to a crop-specific minimum value. Factors such as water shortage or high/low temperatures may cause [partial] 
stomatal closure, so that the minimum value may be never reached. [Jarvis, 1976] proposed a model of the form:  

24321 COfdeficitpressurevapourfTfIfrr sunmins

where rmin is a crop-specific minimum value of the stomatal resistance (a list of values for many crops can be found 
in [Körner, 1979]) and the functions f1 4 (always larger than 1) describe the increase of it in dependence of light, 
temperature, humidty and carbon dioxide concentration. 
[Stanghellini, 1987] determined experimentally the parameters of the f1 4 functions for a tomato crop. She found 
only a very weak effect of the carbon dioxide concentration of the air, a finding confirmed (for CO2 concentrations 
above 350 vpm) through direct measurements of stomatal resistance in a leaf chamber by [Stanghellini & Bunce, 
1993]. [Nederhoff, 1994] found that stomatal resistance of tomato increased by only 27% for CO2 concentration 
increasing from 200 to 1000 vpm. However, she found a larger effect in sweet pepper and eggplant.  
However, [Jolliet and Bailey, 1992] analyzing the performance of a number of models in estimating the transpiration 
of greenhouse tomato crops concluded that the model of [Stanghellini, 1987] was best (a flattering conclusion 
confirmed again by [Prenger et al., 2002], and that its performance was not worse if the dependency of the 
stomatal resistance on air temperature and CO2 concentration was neglected. Indeed, [Bakker, 1991] did not 
include a leaf temperature function in the stomatal resistance models that he parametrised, for tomato, cucumber, 
sweet pepper and eggplant.  
However, [Fuchs and Stanghellini, 2000, unpublished] cast doubt on the experimental method applied by all for 
determing the parameters of the function f3, in view of the feed-back between crop transpiration and air humidity in a 
greenhouse. That is: in a semi-closed environment stomatal closure (  smaller transpiration) could be as well the 
cause as the effect of a dryer air. 
In view of this and of the redundancy pointed out by [Jolliet and Bailey, 1992], and given the large correlation 
between saturation deficit and temperature, in her subsequent work (such as the series of experiments described by 
[Li et al., 2001] Stanghellini has preferred to retain f2, the dependency on temperature of the stomatal resistance, 
rather than f3, the effect of saturation deficit. Therefore, her final model writes as:  

25.24023.01
54.0

2

30.4
282 a

n

n

s T

LAI

LAIr
R

R

 s m-1 (I.14) 

I.3.4 Performance 

The good performance of the transpiration model, eqn. (I.9), with the eqs. (I.13) and (I.14) for the net radiation and 
the stomatal resistance, respectively, is proven by Figure I.2, from [De Gelder et al., 2006].  
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Figure I.2.  Bottom: transpiration of a fully grown greenhouse tomato crop, for a period of 10 days. Transpiration 
was measured by means of a weighing gutter [de Gelder et al., 2006]. Calculated values are by 
means of eq. (I.9), using the approximated formulae eqs.(I.10), (I.11) and (I.12) and with substitution 
of eqs. (I.13) and (I.14) for the net radiation and the stomatal resistance, and a constant value of 
190 s/m for the boundary layer resistance. The latter was estimated through direct measurements of 
air speed and leaf dimensions.The sun radiation measured above the greenhouse in the same period 
is displayed in de top panel. 

I.4 Humidity in a greenhouse 

Figure I.3.  Schematic representation of the water vapour fluxes and vapour balance in a greenhouse [g m-2 s-1].
is the vapour concentration [g m-3], and h is the mean height of the house [m].  
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Figure I.3 shows the possible vapour fluxes in a semi-closed environment (such as a greenhouse). Crop transpiration 
E, condensation C and ventilation V are in g s-1 m-2 soil surface;  the vapour concentration, g m-3, with the 
subscripts a, out and roof used for the ambient (greenhouse) air, outside and at the surfaces where condensation 
can possibly occur.  

All fluxes can be written in the form of a mass transfer equation, by defining g, the conductance typical of the flux 
[m3 m-2

soil s-1, that is: m s-1] which is the inverse of a resistance: 

outaVgV g m-2 s-1 (I.15) 

Condensation will take place only if the saturated (indicated by the subscript *) vapour concentration at the 
condensation surface (usually the cover) is lower than the vapour concentration of the greenhouse air, therefore: 

coveraC TgMAX *,0C g m-2 s-1 (I.16) 

and also eqn. (I.9) can be written in the form of a transfer equation:  

acropEgE g m-2 s-1 (I.17) 

if one observes that:  

LLAI
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acrop
R

2
*

 g m-3 (I.18) 

and:

sb
E rr

LAIg
1

2
m s -1 (I.19) 

Finally, the dynamic mass balance reads: 

dt
dh aVCE  g m-2 s-1 (I.20) 

The general solution of eqn. (I.20) is:  

t
aaata exp0,,,,  g m-3 (I.21) 

Where a,0 is the humidity of the air in the greenhouse at the time t = 0 and a,  is the equilibrium humidity 
(steady state conditions) given by:  

CVE

TCoutVcropE
a ggg

ggg
cover

*

,  g m-3 (I.22) 

And , the time constant of humidity in a greenhouse:  

CVE ggg
h

s (I.23) 
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[Stanghellini and de Jong, 1995] have determined the time constant from their measurements in an old-fashion 
greenhouse (gutter height 2.5 m). They found that the time constant varied from about 3 min during full ventilation 
periods, to some 9 min with closed roof openings, but relatively large leakage. This means that in the modern 
greenhouses, higher and more air-tight, the time constant of air humidity can easily exceed half an hour, and be 
around 10 min under full ventilation.  

I.4.1 Estimate of condensation 

In fact there will be condensation within the greenhouse as soon as the temperature of any surface is lower than the 
dew point temperature of the air. Usually is the inner surface of the cover one of the coldest spots in the green-
house, although it is known that for instance tomato fruits, in some conditions may be a sink for condensation. Here 
we will limit ourselves to consider condensation at the cover surface.  
An empirical rule usually applied for glass covers in Dutch climate conditions is:  

insideouter TTT
3
1

3
2

cov ºC (I.24) 

and in order to calculate vapour concentration gradient one has to consider that the small air layer adjoining the 
surface (and having its temperature) must be saturated whenever there is condensation, that is:  

aaoutaacoveraacoveracovera TTTTT *''**

3
2

 g m–3 (I.25) 

whereby eqs(4) and (24) have been used. ,  is the slope of the saturated vapour concentration with air 
temperature and can be approximated for air temperatures between 15 and 30ºC by:  

aT0485.0exp3783.0'  g m–3 ºC–1 (I.26) 

The transfer coefficient gC can be estimated on the basis of mass transfer theory, since [Papadakis et al., 1992] 
showed that the small slope (26º) of a Venlo glasshouse did not play a role. On this basis the formula proposed by 
[Stanghellini and De Jong, 1995] can be further simplified to:  

3
1̀3108.1,0max coveraC TTg  m s–1 (I.27) 

Finally a reasonable estimate of the condensation flux, eq, (I.16), in view of eqs.(I.24)–(I.27) is given by: 

aaoutaac TTTg *0485.0exp2522.0C g m-2 s-1 (I.28) 
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Bijlage II. 
Crop assimilation in greenhouses: a model 
suitable for on-line determination 

II.1 Introduction (why monitoring/controlling crop 
assimilation)

Net assimilation (the net amount of carbon fixed by a crop) is the motor of crop growth. In the photosynthetic
process CO2 is used as the substrate for the formation of building blocks such as sugars, amino acids and organic 
acids. These are transported to the growing organs, where they are converted into structural dry weight. The energy 
for conversion is given by sugars. In addition, sugars are burned in maintenance respiration, to maintain the integrity 
of the tissues. In spite of the low dry matter content of most crops, growth and yield are directly related to dry 
matter production, so that photosynthesis is actually the most basic process of vegetable production. Indeed, most 
crop production models, starting from the seminal work of SUCROS [Spitters et al., 1989], predict fresh weight 
production by applying an organ-specific conversion factor to accumulated dry matter (Figure II.1). 

Leaf area index

Light interception

Photosynthesis Respiration

Dry mass production

LeavesRoot Stem Flowers/fruits

Partitioning

Dry to fresh weight

Leaf area index

Light interception

Photosynthesis Respiration

Dry mass production

LeavesRoot Stem Flowers/fruits

Partitioning

Dry to fresh weight

Figure II.1.  Schematic representation of the processes leading to crop growth and production (Heuvelink, 2006). 

Since both photosynthesis and maintenance respiration are much affected by actual climate conditions (in a complex 
way that will be outlined hereafter) and by the water status and nutrient uptake, particularly nitrogen, N, of the crop, 
there are many reasons for growers to want to monitor (and possibly control) net assimilation:  

Prevention of suboptimal conditions (climate-limited assimilation rates). 
Regulation of water and N supply. 
To get insight into the effect upon the assimilation rate of climate control actions such as CO2 injection, artificial 
illumination, ventilation, and heating. 
In view of the costs, particularly of artificial lighting and CO2 injection, the need to adapt such actions to actual 
benefit of increased assimilation rate. 

Particularly with respect to this last point, knowledge of the ‘potential’ assimilation rate (besides monitoring the 
actual rate) can be useful in order to limit costly actions to what may indeed increase assimilation. 
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II.2 Climate and crop assimilation 
Net carbon assimilation is the difference between gross photosynthesis and respiration. In particular conditions a 
large fraction of the carbon yield by photosynthesis can be lost through respiration (e.g. [Gijzen, 1995]) so that its 
importance should not be underestimated. Here we will first introduce simple models of leaf photosynthesis and 
respiration and then discuss which adaptations are needed for scaling up to a whole crop.  

II.2.1 Leaf photosynthesis 

Figure II.2.  Light provides the energy needed to produce sugars out of carbon dioxide (CO2) and water (H2O) in 
the leaf. Since only photons within a given energy band (PAR, Photosynthe-tically Active Radiation, 
wavelength 400 to 700 nm) are effective, the reaction is very sensitive to the photon flux (number of 
photons per unit surface per unit time) and not to the energy content (for instance, blue light is more 
energetic than red). This is the reason why in photosynthesis literature radiation is often indicated in 
mol m-2 s-1, rather than an energy flux. 

Two enzymes play a very important role both in the light reaction pictured in Figure II.2 and in the dark reactions that 
use the captured energy for binding CO2 and in the synthesis of sugars and starch from bound CO2. The regenera-
tion of these enzymes may be the factor limiting photosynthesis in some conditions, and is responsible for the 
strong non-linearity of the photosynthesis response to climatic factors such as light, CO2 and temperature 
(Figure II.3). 

Figure II.3. Response of net assimilation of tomato leaves to radiation, carbon dioxide concentration and 
temperature after [Stanghellini & Bunce, 1994]. The trend is asymptotic both with respect to 
radiation and CO2, but the level of the asymptote depends on the other variables. 
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A complete description of photosynthesis, therefore, must rely on a biochemical model, e.g. [Farquhar et al., 1980]. 
However, for most purposes, and certainly for this work, usually a descriptive model (an asymptotic, multi-variable 
function) is applied, that reproduces the response of assimilation to the most important factors.  
The forms most commonly applied for light response are either rectangular or non rectangular hyperbolas or a 
negative exponential. The non rectangular hyperbola requires 3 parameters and it is therefore the most flexible. It is 
the most satisfactory when fitting measured gas exchange in leaf chambers. However, given the inaccuracy inherent 
to upscaling to plant and crop level (see next section), the flexibility may suggest an amount of knowledge that in 
fact is not there. Therefore we will adopt the negative exponential description, first used by [Boote and Jones, 1987] 
(which is very similar to the non-rectangulatr hyperbola when the curvature parameter is between 0.6 and 0.8, which 
is the value mostly reported): 

max
max exp1

P
IPPg mol m–2 s–1 (II.1) 

Where:

Pg mol m–2 s–1 is the gross photosynthesis rate per m2 of leaf surface. If one keeps in mind that 1 mol 
CO2 is 44 g, then: 

1212 smmol044.0smmg gg PP   (II.2) 

Pmax mol m–2 s–1 is the saturation rate, that is the rate attained at large light intensities, for a tomato leaf, 
for instance about 40 at most. It is, in fact, a function of CO2 and temperature, besides 
other manageable factors such as nitrogen concentration of the leaf tissue or number of 
fruits on the plant, and other factors such as leaf age.  

I mol m–2 s–1 is the photosynthetic photon flux density, that is light intensity in the PAR waveband. To 
convert to energy flux density, keep in mind that the amount of energy contained in a 
photon depends from its wavelength , and can be approximated by: 
Energy[1 mol ]=120/ , with Energy in J and  in nm. Thus: 

J24.0mol1 nm500   (II.3) 

that is: a mol photons of wavelength 500 nm (green light, the maximum of sun energy 
output) carries 0.24 J energy. 
When using sun radiation values measured by a solarimeter, one must keep in mind that 
radiation in the PAR band little less than 50% of total solar radiation (the fraction varies a 
little due to cloudiness), and usually a factor 0.47 is applied. Therefore, when converting 
sun radiation:  

2212- mW2mW
24.0
47.0mmol sunsun IIsI   (II.4) 

 – is the ‘quantum efficiency’, that is the mol CO2 that are fixed per each mol of 
photosynthetic photons absorbed 
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Figure II.4.  Representation of eq. (II.1) and the meaning of its parameters. 

Most authors agree that, for a given set of conditions, the quantum efficiency is constant among C3 species (most 
greenhouse crops). It increases with CO2 concentration from 0.05 at ambient CO2 to 0.08 under saturating CO2,
with little (negative) influence of temperature (-15% for temperature increasing from 15ºC to 30ºC) ([Heuvelink & 
Dorais, 2005]. [Nederhoff, 1994] attained an  of 0.1 mol mol–1 for a tomato crop under CO2 = 1000  mol mol–1

(vpm).
On the other hand Pmax, the maximum rate of photosynthesis under non-limiting light, changes much among crops. 
Besides that, it is strongly affected by CO2, less by temperature, and much by water and nutrient content of the leaf. 
Cannell and Thornley (1998) modeled the CO2 effect by a rectangular hyperbola as follows:  

2

max

1
CO

C
AP MAX mol m–2 s–1 (II.5) 

Where:

AMAX mol m–2 s–1 is a notional maximum assimilation rate when no factor is limiting 

C mol mol–1(vpm) is the CO2 concentration at which assimilation is halved 

CO2 mol mol–1(vpm) is carbon dioxide concentration of the ambient air 

They modeled the temperature effect by modifying factor, given by a 3rd degree equation, rising from 0 at 0ºC to 
1 at a maximum (between 28ºC and 38ºC with increasing carbon dioxide concentration) and then dropping rapidly to 
0 again. However, since air temperatures are relatively constrained in a greenhouse, and there are additional 
inaccuracies when attempting to estimate net assimilation of a canopy of leaves of inhomogeneous Pmax and light 
incidence, we will not deal further with this here. 

II.3 Respiration 
The main factor affecting respiration is temperature, whose effect is assumed to be exponential, that is: the rate of 
respiration is multiplied by a factor (Q10, order of magnitude 2) for each 10 ºC increase in temperature. For the 
same reason as outlined above (additional inaccuracy connected to the scaling up) we will not detail further the 
literature regarding experimental determination of the Q10 factor. 
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II.4 Net assimilation of a canopy 
The basic problem when going from a single leaf model to a canopy net assimilation model is to predict the distri-
bution of light among the single leaves of the canopy. In the transpiration section we have modeled radiation 
absorption by the canopy as the one of a ‘big leaf’, absorbing radiation as a ‘turbid medium’. However, the strong 
non-linearity of the assimilation with light intensity would requires multi-layers models of the canopy, whereby the 
assimilation of a layer within the canopy is estimated on the basis of light intensity at that level. 
A further complication is that the photosynthetic characteristics (particularly Pmax) of leaves decrease with leaf age 
and acclimation to lower light levels. Since in many greenhouse crop species such as tomato, the cultural practice 
ensures that acclimation to low light is strongly correlated with leaf age, [Tchamitchian and Longuenesse, 1991] 
proposed to apply an empirical adjustment of Pmax per layer. This is borne out by experimental results, for instance 
De Gelder et al., 2006 measured halfway a fully grown tomato crop a Pmax that was about 2/3 of the Pmax of the 
young leaves at the top. On the other hand, they did not observe an effect of leaf position (=age) on the parameter 
, that was increased from 0.11 to 0.14 by a rise of CO2 from 400 to 700 vpm. However, contrary to results by 

Longuenesse et al., 1993, they could not determine an effect of age/position on the respiration. 
All considered, in view of the inaccuracy inherent in selecting anyone parameter for the net assimilation response 
curve, for the purpose of the greenhouse simulator, the easiest (safest?) choice seems the whole-canopy 
empirical model determined by [Nederhoff, 1994], who parametrised a double hyperbolic relation (first proposed by 
[Thornley and Johnson, 1990]) with respect to both light and CO2:

LAIp
pCO

CO
pI

IppAnet 5
42

2

3
21  (II.6) 

where:

Anet see Table II.1 is the net assimilation of the canopy  

p1..p5 see Table II.1 are empirical parameters (see table below for values) 

I mol m–2 s–1 is incident PAR radiation at the top of the canopy 

CO2 mol mol–1 is carbon dioxide concentration of the ambient air 

LAI m2 m–1 is leaf area index 

The parameter p1 (usually negative) follows from the light and CO2 compensation points and the parameter p5 repre-
sents respiration (leaf area index is used as a proxy of biomass). Nederhoff found out that for the fully grown crops 
she worked with (her average LAI for tomato was 2.2) the prediction of net assimilation did not improve by adding an 
exponential extinction function for light.  
The values of the empirical parameters of eq. (II.6) for tomato are in Tab. 1, for other crops can be found in 
Nederhoff (1994, p. 33).  
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TableI. II.1.  Empirical parameters of the estimate of net assimilation, eq. (II.6), for a fully grown tomato crop 
[Nederhoff, 1994].The first row are the values given by Nederhoff who determined net assimilation in 
g m–2 h–1. The second row gives the values to be applied in order to have assimilation in mol m–2 s–1.
Incident PAR must be in mol m–2 s–1and CO2 in mol mol–1, that is the same as vpm. 

p1 p2 p3 p4 p5

 g m–2 h–1 g m–2 h–1 mol m–2 s–1 vpm g m–2 h–1

[Anet] = g m–2 h–1 -0.78 11.9 577 221 0.18 

mol m–2 s–1 mol m–2 s–1 mol m–2 s–1 vpm mol m–2 s–1

[Anet] = mol m–2 s–1 -4.92 75.1 577 221 1.14 

II.5 Parameter identification 
As said before, maximal assimilation rate of a crop depends on other manageable factors (such as N and water 
content of leaves, plant density, etc.) besides light and CO2, so that there is a large indetermination in any estimate 
of the assimilation rate. In addition, exactly for the effect of other factors, it does make sense that a grower would 
be interested in determining the maximal rate of photosynthesis from actual measurements. That requires that on-
line data are used for system identification.  
Obviously, eq. (II.6) has way too many parameters for this purpose. An exponential form eq. (II.1), with Pmax and 
modeled by the rectangular hyperbola (eq. (II.5)) proposed by Cannel and Thornley (1998), giving the same results 
as eq. (II.6) in the CO2 range between 200 and 1000 vpm would be:  

22

max
max

max 2301

09.0and2301

60withexp1

COCO

P
P

IPAnet mol m–2 s–1 (II.7) 

Which reduces to:

I

CO

AA MAXnet 0015.0exp12301

1

2

mol m–2 s–1 (II.8) 

In the model of Nederhoff, AMAX, the notional maximal assimilation rate when no factor is limiting would be 60 mol
m–2 s–1. In fact, it would be about 45 mol m–2 s–1 in saturating light at 1000 vpm CO2. Eq. (II.8) therefore could 
easily be applied for the identification of the parameter AMAX. Some data analysis a posteriori may be needed to 
check whether quality of prediction would improve by on-line identification of the coefficient of I in the exponent.
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II.6 Carbon fluxes in a greenhouse 

Figure II.5.  Schematic representation of the carbon fluxes and CO2 balance in a greenhouse. CO2 is the carbon 
dioxide concentration (vpm),the fluxes are in mol s–1per m2greenhouse area, and h is the mean 
height of the house [m].  

Figure II.5 shows the possible CO2 fluxes in a semi-closed environment (such as a greenhouse). Crop transpiration A,
carbon dioxide injection, S and ventilation V are in mol s–1 m–2 soil surface; CO2 the carbon dioxide concentration, 
mol mol–1, or vpm, with the subscripts a and out for the ambient (greenhouse) air and outside. Please observe that 

ventilation can be a carbon gain as well as loss for the ambient. The story is quite similar to the one for the transpi-
ration. To maintain the similarity we will retain the units of g, keeping in mind that 1 molCO2 = 44 g.  
All fluxes can be written in the form of a mass transfer equation, by defining g, the conductance typical of the flux 
[m3 m-2

soil s-1, that is: m s-1] which is the inverse of a resistance: 

outaV COCOgV 22 g m-2 s-1 (II.9) 

Usually CO2 injection is done in order to maintain a given set-point concentration in the greenhouse. With a 
proportional control, that would be:  

aspS COCOgS 22 g m-2 s-1 (II.10)

Where CO2 sp is the set-point concentration and gS may be determined from the capacity of the injection system. For 
instance, the capacity of systems used in practice in Holland is 180 kgCO2 ha–1 h–1. Let’s assume that is enough to 
raise CO2 from 300 to 700 vpm (that is a concentration increase of 0.8 g m–3), then:

3
3-

-1-2

1025.6
mg0.8

smg3600
18

Sg  m s–1 (II.11) 

Observe that the same capacity involves an upper limit to S. Assimilation, in turn is: 

iaA COCOgA 22 g m-2 s-1 (II.12) 
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Where CO2 i is the CO2 concentration within the leaf, very roughly estimated through:  

158.0 22 ai COCO  vpm (II.13) 

and gA is the apparent total conductance on the carbon pathway. This is usually smaller than gE, the conductance on 
the vapour pathway, because the CO2 molecule is larger than the H2O molecule, so that diffusion is more limited. In 
addition, CO2, after crossing the boundary layer and the stomatal opening, has to be absorbed by the mesophyll, 
that is, to face an additional resistance. Therefore a reasonable estimate of the order of magnitude is that the toal 
conductance for CO2 is about half the total conductance of H2O.

Finally, the dynamic mass balance reads: 

dt
dCOhVAS a2

 g m-2 s-1 (II.14) 

Which is formally identical to eq. (I.20),, so that , the time constant of carbon dioxide concentration in a greenhouse:  

AVS
CO ggg

h
2

s (II.15) 

Which, in view of what has been said aout the conductances, must be about the same order of magnitude of the 
time constant of vapour, that is several minutes. 
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Bijlage III. 
LAI metingen 

Tabel III.1. LAI metingen voor het bladplukken. 

Green Q bladoppervlakte meting 
On-line monitoring van transpiratie en fotosyntheseactiviteit 

      
Datum: 8-6-2006   voor bladplukken  

  stengelnr.    

 blad nr. 161 A 161 B 161 C eenheid 

 1 41 66 54 cm2

 2 48 74 77  
 3 61 87 107  
 4 144 216 137  
 5 204 175 257  
 6 288 214 229  
 7 316 299 244  
 8 285 322 344  
 9 350 260 316  
 10 316 368 325  
 11 411 332 304  
 12 289 281 304  
 13 302 460 219  
 14 245 287 339  
 15 367 319 270  
 16 322 378 271  
 17 279 368 358  
 18 338 205 330  
 19 395 348 256  
 20 261 386 343  
 21 442 292 198  
 22 246 357 257  
 23 186 445 361  
 24 243 210 231  
 25 212 408   
 26  210   

Totaal  6591 7367 6131 cm2

       

LAI, gemiddeld per stengel  2.17503 2.43111 2.02323  

LAI, gemiddeld over drie stengels   2.20979    
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Tabel III.2.  LAI metingen na het bladplukken. 

Green Q bladoppervlakte meting 
On-line monitoring van transpiratie en fotosyntheseactiviteit 

      
Datum: 13-7-2006   na bladplukken  

  Stengelnr.    

 blad nr. 331 A 331 B 331 C eenheid 

 1 16 29 23 cm2

 2 33 58 44  
 3 74 77 86  
 4 76 106 113  
 5 90 168 122  
 6 136 163 198  
 7 158 197 202  
 8 142 216 188  
 9 184 185 218  
 10 213 290 244  
 11 228 230 226  
 12 229 202 304  
 13 215 287 250  
 14 187 259 231  
 15 272 234 295  
 16 247 321 277  
 17 198 246 220  
 18 222 224 277  
 19 205 273 296  
 20 214 244 253  
 21 346 220 252  
 22 319 305 324  
 23 282 293 293  
 24 307 336 372  
 25 281    
 26 369    

Totaal  5243 5163 5308 cm2

       

LAI, gemiddeld per stengel  1.73019 1.70379 1.75164  

LAI, gemiddeld over drie stengels  1.72854    
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Bijlage IV. 
Meetgoot

De meetgoot is een Priva Groscale®. De gegevens, die via de klimaatcomputer beschikbaar zijn, zijn: gewicht van de 
substraatmatten in de weeggoot (M), drain van het overtollige water in de goot (D) en supply van water via de druppe-
laars (S). De drain en de supply worden cumulatief door de klimaatcomputer geleverd. Iedere nacht rond twee uur, 
worden deze twee signalen gereset. De massabalans voor de weeggoot is dan: 

Verandering van het matgewicht = supply – verdamping – drain 

Of in formulevorm, met M het matgewicht, S de supply, E verdamping en D de drain: 

( ) ( ) ( ) ( )dM t S t E t D t
dt

Omgeschreven geeft dit een formule voor de verdamping: 

( ) ( ) ( ) ( )dME t S t D t t
dt

Op 19/09/2006 geeft dit het onderstaande resultaat: 
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Figuur IV.1.  De verdamping. 

De grote afwijking om twee ’s nachts wordt veroorzaakt door de reset van de signalen voor drain en supply. De 
pieken omlaag worden veroorzaakt door de watergeefbeurten en de pieken omhoog door de drain. Het signaal uit 
Figuur IV.1 wordt vervolgens ontdaan van deze pieken, het resultaat is weergegeven in onderstaand figuur.  
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Figuur IV.2. Meetsignaal gecorrigeerd voor uitschieters. 

Duidelijk is te zien dat er nogal wat meetruis op het berekende signaal zit. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
de weegschalen. In een kas is er altijd wel enige beweging. Het signaal uit Figuur IV.2 wordt vervolgens gefilterd 
door middel van een voorschrijdend gemiddelde over een uur. Het uiteindelijke resultaat is te zien in Figuur IV.3. 
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Figuur IV.3.  Meetsignaal, gecorrigeerd voor uitschieters en gefilterd. 

Men krijgt zo een mooi glad signaal voor de verdamping. 
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Bijlage V. 
Fotosyntheseschatting met gewasmodel 

V.1 Inleiding 
Het doel van dit onderzoeksdeel van het project ‘On-line monitoring van transpiratie en fotosynthesecapacitiet’ was 
om voor 2 meetdagen het dagverloop van de momentane netto gewasfotosynthese te berekenen met een gewas-
fotosynthesemodel. Voor ijking van het model werden fotosynthesemetingen m.b.v. bladcuvetten uitgevoerd in de 
betreffende kas. 

V.2 Methode 

V.2.1 Metingen 

Op 25 en 26 juli zijn bladfotosynthesemetingen uitgevoerd in het tomatengewas bij Green Q. Metingen zijn uitge-
voerd met een draagbare fotosynthesemeter (LCpro+, ADC, Hoddesdon, Verenigd Koninkrijk) met een bladkamer 
van 6.25 cm2. Een deel van het blad werd in de bladkamer gebracht, waarin lucht met een constante snelheid langs 
het blad stroomt. Uit het verschil van de hoeveelheid CO2 van de ingaande en uitgaande lucht wordt de netto foto-
synthese berekend. 
Er zijn op beide meetdagen twee typen metingen uitgevoerd: netto actuele fotosynthesemetingen en lichtrespons-
curven.

V.2.2 Actuele netto bladfotosynthese 

Op elke meetdag is tussen 9:30 uur en 17 uur de actuele netto fotosynthese gemeten aan 30 verschillende planten. 
Bij 15 van deze 30 planten zijn de metingen uitgevoerd aan redelijk volgroeide en onbeschaduwde bladeren hoog in 
het gewas (7e blad van boven geteld; deze bevond zich onder de tweede bloeiende tros). Bij de andere 15 planten is 
gemeten aan bladeren die zich in het midden van de plant bevonden (tussen de vijfde en de zesde tros geteld vanaf 
de eerste bloeiende tros; er zaten nog 8 tot 9 bladeren onder dit meetblad). De meetbladeren zijn zodanig gekozen 
dat ze samen een goede afspiegeling vormen van het totale gewas. Er is aan blad gemeten met verschillende 
standen ten opzichte van de zon en met verschillende standen ten opzichte van het pad en het plantbed. Er is niet 
aan necrotisch blad gemeten. Tijdens het meten bevond het meetblad zich in horizontale positie. Aan een meetblad 
werd iedere 10 s de netto fotosynthese gemeten gedurende in totaal 5 minuten. Tijdens de metingen werden de 
klimaatcondities in de bladkamer niet ingesteld. Bij iedere meting werden de actuele klimaatcondities in de blad-
kamer vastgelegd: de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (PAR) op het blad, de temperatuur in de blad-
kamer, de dampspanning en de hoeveelheid CO2 in de bladkamer. 

V.2.3 Lichtresponscurven 

Op elke meetdag zijn 2 licht-respons curven gemeten m.b.v. een in sterkte variabele lichtbron in de bladkamer; 
1 curve hoog in het gewas en 1 curve met een meethoogte halverwege in het gewas. De hoogten corresponderen 
met de hoogten die bij de actuele metingen beschreven staan. De curves zijn gemeten tussen 12 uur en 13 uur en 
tussen 14:30 uur en 15:30 uur. 
De netto fotosynthese werd gemeten aan een blad door de lichtintensiteit van de externe lichtbron op het blad in 
stappen te laten afnemen. Er is gemeten bij lichtintensiteiten op het blad van 1860, 1395, 930, 465, 233, 93, en 
0 μmol PAR m-2s-1. Dit is 93% van de lichtintensiteit van de lichtbron, omdat de lichttransmissie van het glas van de 
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bladkamer 93% is. De meettijd van een totale curve was 45 minuten. Naast het stralingsniveaus zijn ook andere 
klimaatcondities in de bladkamer ingesteld. De CO2 concentratie was 700 ppm, de temperatuur 28 °C en de 
ingaande lucht werd iets gedroogd zodat de relatieve luchtvochtigheid van de uitgaande lucht ongeveer 70% tot 
80% bedroeg. 

V.2.4 Modellering fotosynthese in 5 stappen 

1. IJking van bladfotosynthese-parameters:
1.a Via fotosynthese-meting bij actueel licht: 

Alle actuele metingen zijn per bladlaag samengevoegd en gebruikt voor ijking van één parameterset, betrek-
king hebbende op die bladlaag. In deze studie betreft het twee bladlagen: midden en boven in het gewas (zie 
ook boven). Ijking levert waarden op voor de parameters alpha, theta en Jmax, die nodig zijn in de fotosyn-
these-berekening volgens de Farquhar-vergelijking [Farquhar et al., 1980]. Voor de ijking werd een optimalisa-
tiemodel gebruikt (zie o.a. [Elings et al., 2004]) dat werkt op basis van genetische algoritmen. Per optimali-
satie worden gemiddeld 400 runs uitgevoerd. 

1.b Via fotosynthese-meting bij oplopende lichtniveaus in de bladkamer (lichtrespons-curven):
De lichtrespons-curven m.b.v. de ADC-apparatuur worden standaard gebruikt voor ijking van de bladfoto-
synthese-parameters. Bij grote verschillen in CO2 en VPD kan er een discrepantie zijn, die dan ligt aan model-
beperking in correcte parameterwaarden voor relatie fotosynthese versus CO2 en VPD. 

2. Verticale verdeling bladoppervlak: 
Grootte van elk blad is bepaald op 25 juli, d.m.v. lengte en breedte metingen aan alle bladeren van 4 planten 
nabij de weeggoot en de fotosynthesemetingen. Via deze dimensies is het bladoppervlak afgeleid.  

3. Verticale verdeling lichtniveau: 
Het lichtniveau neemt in de simulatie af van boven naar onder in het gewas volgens een exponentiële uitdoving, 
als functie van extinctiecoefficient en bladoppervlak (zie punt 2) van elke bladlaag. 
Fractie PAR in licht, reflectie en extinctie hangen af van de verhouding tussen direct en diffuus licht per tijdstip. 
Op de betreffende meetdagen was het licht 100% direct, en zijn de daarbij behorende parameters gebruikt 
(zie [Goudriaan & Van Laar, 1994]). 

4. CO2-vastlegging door gewas gedurende de dag: 
Voor elk tijdstip op de twee meetdagen is vervolgens uit de bovengenoemde bladfotosynthese de gewas-
fotosynthese berekend. Hiervoor is de globale straling boven het gewas, en de concentratie van CO2, de 
temperatuur en de luchtvochtigheid in de het gewas omringende kaslucht noodzakelijk. Deze klimaatdata 
waren als 5-minuten gemiddelden aanwezig.  
Voor CO2, temperatuur en RV veronderstellen we een ruimtelijk homogene verdeling.  

5. De berekening van de netto-fotosynthese is bruto-fotosynthese minus respiratie. Deze respiratie betreft alleen 
die van de bladmassa. Respiratie van stengel en wortel wordt niet meegenomen, en kan tot een lichte over-
schatting van de CO2-vastlegging leiden. 

V.2.5 Resultaten 

V.2.5.1 Meting van actuele fotosynthese 
Bij de dataverwerking bleek dat de netto fotosynthese gedurende 5 minuten in de bladkamer bij de meeste planten 
redelijk stabiel was. Bij deze planten zijn de metingen tussen 1 en 4 minuten in de bladkamer per plant gemiddeld. 
Bij 5 planten was er gedurende 5 minuten fluctuatie in fotosynthese veroorzaakt door fluctuaties van straling op het 
blad. Bij deze planten zijn metingen gemiddeld in een periode met lage fotosynthese en in een periode met hoge 
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fotosynthese. Verdere berekeningen zijn allen uitgevoerd met de gemiddelde fotosynthese- en lichtniveaus van deze 
5-min metingen. 
Midden in het gewas werden lagere en meer variabele lichtniveaus waargenomen dan boven in het gewas (zie 
Figuur V.1). Op beide meetdagen is er vrij weinig verloop van fotosynthese met de tijd te zien. Alleen in de ochtend 
van beide dagen waren midden in het gewas het lichtniveau, en de resulterende fotosynthese, duidelijk lager dan op 
de andere meettijdstippen. De metingen zijn op beide dagen uitgevoerd rond een drietal tijdstippen, op verschillende 
bladeren. Dit veroorzaakt de spreiding in de resultaten in Figuur V.1. 
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Figuur V.1.  Gemeten actuele netto fotosynthese fotosynthese (in mol CO2 s-1 m-2 blad) op enkele tijdstippen 
gedurende beide meetdagen. Er is boven (1a) en midden (1b) in het gewas gemeten. 

V.2.5.2 Verwerking tot licht-respons curve 
Indien de fotosynthese wordt uitgezet tegen het terplekke gemeten, actuele lichtniveau, blijkt dat de actuele foto-
synthese hoog en midden in het gewas in een vergelijkbare licht-respons curve resulteren (Figuur V.2). Dit gold ook 
voor de licht-respons curven zoals met gedoseerd licht in de bladkamer bepaald. Op grond hiervan zijn de data van 
midden en hoog bladniveau samengevoegd. Deze data zijn tezamen gebruikt als input voor de calibratieprocedure 
(zie onder).
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Figuur V.2.  Licht-respons curve van actuele, netto fotosynthese (in mol CO2 s-1 m-2 blad) halverwege en hoog 
in het gewas. Metingen zijn uitgevoerd op 25 en 26 juli 2006. 

De spreiding in de metingen, zoals weergegeven in Figuur V.1, veroorzaakt ook de grote spreiding in Figuur V.2. 
Desondanks is de simulatie goed, met een R2 van 0.86 (Tabel V.1). 

V.2.5.3 Calibratie van parameters van het fotosynthesemodel 
Netto fotosynthesewaarden tussen de actuele en de gedoseerde lichtniveaus laten een verschil zien in de relatie 
tussen lichtniveau en fotosynthese. De verschillen worden veroorzaakt door een groot verschil in CO2-concentratie in 
de ingevoerde lucht. Dit leidt tot verschillende parameterschattingen (Tabel V.1). Samenvoeging van actuele en licht-
gedoseerde fotosynthese geeft dan een brede range aan CO2-concentraties, waarmee het fotosynthesemodel beter 
gefit wordt voor verschillende CO2-condities. Deze samenvoeging leidt tot een licht hogere Jmax en een daling van 
de theta t.o.v. de waarden voor afzonderlijke datasets (Tabel V.1). 

Tabel V.1.  Waarden van de gecalibreerde fotosyntheseparameters. 

 Jmax 
mol e s-1 m-2

Theta
-/-

Alpha
mol CO2 mol -1 photons 

R2

Actueel 171.4 0.802 0.237 0.60 
Lichtrespons 231.7 0.887 0.420 0.90 
Alle data samen 264.9 0.458 0.262 0.86 

De overeenkomst tussen meting en simulatie voor de samengevoegde datasets is redelijk, en leidt tot een R2 van 
0.86 (Figuur V.3). Goed is te zien dat de waarden van de gedoseerde lichtniveaus bij de bladkamer met hoge CO2-
concentratie de range naar hogere fotosynthesewaarden uitbreidt. 
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Figuur V.3.  Overeenkomst tussen gemeten en gesimuleerde bruto-fotosynthese (in mol CO2 s-1 m-2 blad). 
De lijn geeft de 1:1 relatie aan. 

V.2.5.4 Licht- en fotosyntheseverdeling in het gewas 
Lichtniveaus van PAR boven het gewas (berekend uit de meteodata met een lichttransmissie in de kas van 60%), en 
bij het 6de en 15de blad (gemiddelden van de metingen m.b.v. de bladkamer) geven een sterk dalend verloop te zien 
(Figuur V.4). Voor dit verloop wordt algemeen een exponentiële uitdovingscurve via de wet van Lambert-Beer aange-
nomen (zie o.a. [Goudriaan en Van Laar, 1994]). Deze curve is op het oog gefit op de meetdata. Er is een licht-
reflectie op bladniveau van 10% van de PAR aangenomen (vlgs. [Goudriaan en Van Laar, 1994]).  
Middels het gecalibreerde fotosynthesemodel is vervolgens per bladniveau de fotosynthese berekend. Deze foto-
synthese is vermenigvuldigd met het gemeten oppervlak per bladlaag om tot een fotosynthese per m2 kasoppervlak 
te komen. Het totale bladopervlak (LAI) was 1.7 m2 per m2 kas. Hiervan nemen de bovenste, sterk belichte bladlagen 
(meting bij blad 7, dus van 1 tot ca. 14) ongeveer 1/3 voor hun rekening, en de rest van de LAI door het onderste 
en middelste bladpakket. Maar de lichtonderschepping is bovenin sterker, zodat de hoog en de midden/laag meting 
ieder een maat zijn voor ca. 50% van de lichtonderschepping (te berekenen met Lambert-Beer) en dus van de gewas-
fotosynthese. Als een dergelijke grove schatting van de meettijdstippen wordt vergeleken met het dagverloop m.b.v. 
de modelresultaten na calibratie (zie boven) is de overeenkomst opvallend goed (Figuur V.5). 
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Figuur V.4.  Lichtdoorval (als % van niveau boven het gewas) als functie van diepte in het gewas. Doorgetrokken 
lijn, simulatie; punten, meting. 
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Figuur V.5.  Dagverloop van netto fotosynthese op gewasniveau ( mol CO2 s-1 m-2 kasoppervlak). 

V.2.6 Conclusies 

Er is een goed verdedigbare schatting van de gewasfotosynthese gemaakt door gebruikmaking van een gestructu-
reerde meetopzet en een beproefde calibratiemethode van de fotosyntheseparameters. De schatting geldt voor de 
gewastoestand van eind juli 2006. De hoogte van de fotosynthese is laag; normaal worden in juli minstens 2x zo 
hoge fotosynthesewaarden gevonden. De lage waarden houden mogelijk verband met waargenomen schade door 
het pepino-mozaïek virus. De schatting betreft een momentopname. De fotosynthese op gewasniveau zal wijzigen 
indien (a) de LAI wijzigt, en (b) de fotosynthesekarakteristieken op bladniveau wijzigen. 
De kwaliteit van de fotosynthesemetingen kon goed worden beoordeeld doordat er op beide meetdagen geen 
bewolking was en zodoende het dagverloop van de straling uit een vloeiende sinusoïde bestond. Bij wisselend 
bewolkt weer zal het niveau van de actuele fotosynthese minstens zo sterk wisselen als de opvallende straling, wat 
interpretatie van de data eventueel lasting maakt.  
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