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Fotosynthese: energie van licht naar biomassa
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Licht- en donkerreactie

Licht absorptie  / CO2 binding
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Rubisco: vastleggen CO2 of O2
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Fotorespiratie

Affiniteit van Rubisco voor CO2 afhankelijk van:
Concentratie verhouding CO2:O2

Temperatuur
Gewas



Hoe komt CO2 bij en in het blad?
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Gewasstructuur – primair is lichtopvang

Doseer systeem ? 



 Lucht is in beweging → CO2 verdeelt door de kas.  

 Diffusie onder invloed van concentratie verschil van buiten het blad naar chloroplast

Grenslaag lucht bij blad

luchtbeweging

bladstructuur

Huidmondjes weerstand

Mesofyll weerstand

bladdikte

Luchtbeweging en diffusie
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Denk in balansen

Gewas

Assimilaten balans

Aanmaak Verbruik

LAI Bladeren

CO₂ Vruchten

Licht Temperatuur

Kas

CO₂ balans

Dosering

Respiratie Opname

Ventilatie

Energie balans-Enthalpie
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 Beperkt effect op productie bij doseren in de zomer van 130 

kg/(ha.uur) in vergelijking met 200 kg/(ha.uur).

 Model simulatie. 

Onderzoek beperkt doseren 2012 en 2020
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Productie Productie CO₂ CO₂ 

Referentie
geen dosering in 

juli
Referentie

geen dosering in 

juli

[kg/(ha.uur] [kg/(m².jaar)] [kg/(m².jaar)] [kg/(m².jaar)] [kg/(m².jaar)]

230 78.5 77.6 40.3 34.3

130 77.1 76.5 27.2 23.4

Dosering



Gradiënten in licht en CO₂ ?

12



Optimaliseren van gebruik van CO2

 CO2 heeft meer effect bij veel licht

 Bij veel licht en CO2: temperatuur iets op laten lopen

 CO2 gaat verloren via ventilatie

 Minder CO2 doseren dan opname is nadelig voor groei.

 Assimilatie belichting met 200 μmol.m⁻².s⁻¹.  

Licht limiterende factor voor fotosynthese. CO₂ wel nodig. 



 https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ik-wil-eenvoudig-aan-de-slag/rekentool-het-nieuwe-telen/

Rekentool ventilatiesnelheid

14

https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ik-wil-eenvoudig-aan-de-slag/rekentool-het-nieuwe-telen/


 Gewasopname tot max 8 gr/(m².uur)

 Ventilatie verlies groter dan opname bij raamstanden > 10% 

 Buitenconcentratie ca 400 ppm.

 Ventilatie verlies lineaire relatie met ventilatievoud en verschil 

concentratie binnen – buiten. 

Wat algemene regels
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