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Efficiënt omgaan met CO2: 

waar ligt de grens?

31 oktober 2019, Pieter de Visser, Peter Geelen

CO2, op zoek naar de grens

▪ Langetermijn doel:

● CO2 emissie tuinbouwsector moet landelijk terug naar 4.6 

(2020) tot 2.3 Mton (2030)

▪ Problematiek:

● Steeds minder CO2 beschikbaar voor dosering (o.a. minder 

WKK, minder OCAP)

● CO2 wordt het meest opgenomen bij veel licht, wanneer de 

luchtramen (vaak) open staan: dit leidt tot grote verliezen

▪ Status onderzoek:

● Laatste jaren wat plantenfysiologisch onderzoek, vooral gericht 

op adaptatie, HNT en gedrag huidmondjes

● Internationaal: FACE: plantrespons op hoge [CO2], 

fotosynthese arabidopsis/tabak (Stephen Long e.a.)
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CO2-doseren hoort er bij

Slurven in gewas
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CO2-pompen

Pure CO2
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Samenhang CO2 – Licht, RV en Temperatuur 
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Hoge Temperatuur met Lage plantbelasting 
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CO2 benutting

▪ Versgewicht productie 50 kg/m2

▪ Bevat 2 kg CO2

▪ Dosering 100 kg CO2 /m2,jr

▪ = CO2 efficiency van 2 %
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Fotosynthese heeft CO2 nodig
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Fotosynthese respons op interne [CO2], begrensd door het eiwit Rubisco, licht of triose fosfaat. Bron: 

Long & Bernacchi (2003).

Recent onderzoeksresultaat biedt kansen

▪ Huidmondjes:

● Aantal en grootte verminderen bij hoog CO2-aanbod

● Huidmondjesgeleidbaarheid vermindert, maar lijkt meer effect van 

lagere Rubisco-enzymactiviteit

● Rol lichtkleur (blauw: meer open; ver-rood: groter aantal)

● Bij hoge RV wordt geleidbaarheid structureel verhoogd: effect op CO2?

▪ Plantniveau:

● Blad kan dunner worden bij lager CO2-aanbod

● Extra CO2-opname (kg/(m2.j)) is nog steeds veel lager dan de gift: 

plant legt normaal al 8 kg vast; extra opname is max. +3 kg bij giften 

van 45 kg t.o.v. 0 kg (400 ppm)

● Allocatie naar vrucht wordt minder bij hoog CO2 (soja)

▪ CO2 in de kas: snelle verspreiding, opname in huidmondjes is limiterend
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Doseerstrategie met model:

CO2-opname/productie versus CO2-gift:

▪ Verminderde meeropbrengst bij verhoging dosering

▪ CO2-verlies neemt toe tot bijna 80% van de gift
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Doseer-

capaciteit

(kg ha-1 hr-1)

Max. doseerflux

(g m-2 s-1)

[CO2], (ppm

jaargemid-

deld)

Totale dosis 

(kg m-2)

CO2 opname 

(kg m-2)

Vrucht 

productie (kg 

m-2)

50 1.39 527 16.99 9.71 51.9

100 2.78 575 31.20 10.66 58.0

150 4.20 603 41.97 11.29 61.8

200 5.56 617 49.50 11.69 64.0

Grens verkennen met kas- en gewasmodel

CO2-concentratie gemiddeld 510 (scenario 5: 528) ppm

Oogst bij nr.5 bijna hetzelfde als bij dubbelde dosering (zie dia 5)
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Nr Systeem Voordeel Oogst             

(kg vers m-2 y-1)

CO2-gift    

(kg CO2 m-2 y-1)

1 50kg, 450 ppm bij raamopening >10%, 

ventilatie-temperatuur +2°C

Minder

verlies uit 

ramen

46.6 13.1

2 Als 1 & Rubisco x 1.2 Grotere

fotosynthese

51.9 13.1

3 Als 2, dubbele luchtcirculatie door 

ventilatoren

Lagere

grenslaag-

weerstand

52.2 13.1

4 Als 3, huidmondjesgeleiding x 2 Meer CO2

naar blad

52.4 13.1

5 Als 4, 100 kg CO2 flux indien efficient Iets meer CO2 52.7 17.0

Conclusies modelverkenning

▪ CO2-dosering kan halveren als CO2-dosering is afgestemd op 

vraag gewas en lager is bij raam open

▪ Win-win als ramen langer dicht blijven (hogere ventilatie-lijn) 

en plant door warmte sneller CO2 assimileert

▪ Vruchtopbrengst volgens model maximaal 15% lager bij 3-

voudige verlaging van CO2-dosering (van 45 naar 15 kg m-2 jr-1)
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CO2 benutting verhogen 

▪ Beperking van de ventilatie-verliezen

▪ Verhoging van de CO2 benutting door de plant 

▪ Effectiever CO2 doseren 
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Discussiepunten

▪ Barrières voor overgaan naar lager CO2-verbruik:

● Doseren van CO2 levert nu nog meer op dan het kost

● CO2-efficiëntie nog te laag om ver terug te gaan in dosering

● Onbekendheid met de aanpassing door het gewas

▪ Onderzoek:

● (Veld)onderzoek toon CO2-aanpassing plant aan 

● Weinig bekend over adaptatie van plant en “plasticiteit” bij tomaat

● Proef nodig m.b.t. effectieve, lage CO2 concentratie en plantrespons

● Proef nodig met aangepaste teeltstrategie met minder 

ventilatieverliezen i.c.m. lage plantbelasting, hogere CO2 niveau en 

Temperatuur en voldoende hoge RV
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