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Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’
Aanzet voor een aanvullend kader

http://www.stfoodandflowers.nl/ https://www.inholland.nl/onderzoek/#/

Waterbalans

Energiebalans

Assimilatenbalans Vochtbalans

Energiebalans

CO2 balans

De zes balansen van Het Nieuwe Telen

http://www.stfoodandflowers.nl/
http://www.inholland.nl/onderzoek/
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Aanleiding

Bladproblemen in 
Zamioculcas tijdens 
docententraining HNT 

 Ionspecifiek telen in 
tomaat

Zien we iets over het hoofd?

Mineralenhuishouding Hormoonhuishouding Ecologische ondersteuning
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Idee: Negen balansen?

In de plant:

• Energiebalans

• Waterbalans

• Assimilatenbalans

• Mineralenbalans

• Hormoonbalans

• Ecologische balans

In de kas:

• Energiebalans

• Vochtbalans

• CO2-balans

• Ecologische balans

Wortelmilieu:

• Mineralenbalans

• Ecologische balans

Doel: Te komen tot eenvoudige theorie
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Doel: waarbij de plant centraal staat

Leave the growing up to me!  

Doel: die stuuropties voor telers in beeld brengt
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Aanpak: lange termijn

Kick off
verkennend
onderzoek

Speerpunten 
Onderzoek

• Interactieve sessie 
met de kerngroep 
HNT

• Stellingen op basis 
van kort 
vooronderzoek

• Onderzoeksvragen

• Literatuuronderzoek

• Antwoorden uit de 
theorie in de vorm van 
eenvoudige concepten

• Beeldmateriaal

• Onderzoeksvragen 

• Test en toepassing 
van concepten in 
Fundamenteel en 
Praktijkonderzoek

• Teeltinnovatie

Communicatie

1. Concrete eenvoudige balansen op gebied van mineralen, 
hormonen en ecologische functies benoemen die 
stuuropties voor kwekers inzichtelijk maken. 

2. Belangrijke interacties van mineralen-, hormoon- en 
ecologische balans met de vastgestelde 6 balansen goed in 
beeld krijgen. 

3. Aandachtspunten en vragen benoemen voor zowel 
lopend en toekomstig onderzoek.

Doelen Kick off bijeenkomst
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Kick off bijeenkomst

Bijeenkomst met 20 specialisten op alle gebieden (klimaat, bemesting, 
weerbaar telen, ecologie, hormonen)

Werkvorm in groepjes van 5
• Inleiding per voorgestelde balans
• A4 met de stelling 
• Reacties schrijven en doorgeven. 
• Vragen en groepsdiscussie 
• Korte presentaties 

Resultaat: Kort verslag met resultaten, conclusies en aanbevelingen. 

Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’

Mineralenbalans
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Mineralenbalans

K+ Ca++

Mg++

Kwaliteit

Er is sprake van een balans met meerdere elementen die ieder 
op hun eigen manier bijdragen aan verschillende 
kwaliteitsaspecten 
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Mineralenbalans

De balans bestaat echter niet uit 3 voedingselementen. Ieder 
voedingselement kent ook andere synergistische of 
antagonistische relaties. 

H+

K+ Ca++

Mg++

Kwaliteit

B

Na+

Mineralenbalans
Sturing met nutriënten: Directe sturing m.b.v. anionenverhouding

Ratio belangrijker dan absolute hoeveelheden bij sturing van de generativiteit
bij vruchtgroenten door de anionenenbalans

Cl

SO4

NO3
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Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’

Ecologische balans

Ecologische balans

Klimaat heeft invloed op de plant, de organismen op en om de plant en 
de interactie tussen de plant en die organismen.  

Bovengronds
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Ecologische balans

(Rosewarne et al., 1999).

Planten zoeken zelf 
samenwerking met 
aanwezige micro-
organismen (schimmels 
en bacteriën). 
Bijvoorbeeld Fosfaat 
opname kan zowel 
direct zijn als indirect via 
endofytisch levende 
schimmels (mycorrhiza)

Ecologische balans

Onder Microbioom
verstaan we de 
samenstelling van Micro-
organismen in en op een 
organisme (de plant) of 
materiaal (de bodem) 
zoals vastgesteld met een 
DNA analyse (indeling in 
groepen). 

Bron: Murali Gopal & Alka Gupta - Microbiome Selection Could Spur Next-Generation Plant Breeding Strategies, Front. Microbiol., 07 December 2016 ,
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Ecologische balans

Meer is niet altijd beter. In 
geval van endofyten is een 
lage tot middelhoge 
kolonisatie voldoende voor 
beschermende functies. Bij 
een te hoge kolonisatie 
worden de netto kosten 
hoger dan de baten. 

Kosten v.s. baten

Partida Martinez, Laila & Heil, Martin. (2011). The Microbe-Free Plant: Fact or Artifact?. Frontiers in plant science. 2. 100. 10.3389/fpls.2011.00100. 

Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’

Hormoonbalans



11/1/2019

12

Hormonen dirigeren genen

Plant hormonen
Auxines Groei

Cytokininen (CK) Groei/Verdediging biota

Gibberellinen Groei

Brassinosteroiden Groei

Jasmonzuur Verdediging necrotrofen

Salicylzuur Verdediging biotrofen

Abscicinezuur Stress/ citroenzuur cyclus

Strigolactonen Groei
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Groei 
(ABA)

Verdediging
(JA/SA)

Hormoonbalans 

Groei: 
Rassenkeuze 
Hoge temperatuur:licht
Vochtigheid
Hoog stikstof
Ziektevrij

Verdediging
Rassenkeuze 
Lage temperatuur:licht
Droogte
Si, Ca ?
microbioom

Sturen op groei versus verdediging
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Blad
Aangemaakte 
assimilaten

Vrucht
Suikervraag 
(groei)
Auxine gehalte
(zaadvorming) 

Assimilatenbalans
9 balansen van HNT

Stelling: 

Met de aanvulling van de mineralenbalans, de ecologische 
balans en de hormoonbalans is HNT compleet en kunnen 
onverwachte problemen bij het toepassen van HNT beter 

voorkomen worden. 
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Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’

Conclusies Kick off

Conclusies Kick off
Mineralenbalans

• De mineralenbalans leek het makkelijkst te koppelen aan 6 balansen HNT: sterke samenhang 
vochtbalans en energiebalans.

• Simpele oorzaak-gevolgrelaties of deelbalansen kunnen een eerste aanknopingspunt zijn 
voor sturing in de praktijk of verder onderzoek. 

• Meer inzicht in hoe opname verloopt en hoe opnames gekoppeld moeten worden aan 
klimaatsaspecten is gewenst. 

• Resultaat uit onderzoek moet goed reproduceerbaar zijn 
• Niet teveel aspecten variëren versus een systeemstap 
• Inzicht in alle balansen tijdens het onderzoek.  

• Is het mogelijk om bij sturing van de voeding meer vooruit te zien? 

• Wat is leidend de voedingsoplossing of de opname van de plant (voor groei)
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Conclusies Kick off
Ecologische balans

• Ecologische balans ging aandacht vooral naar ondergrondse situatie – hier liggen veel 
vragen

• Verkregen inzicht en fundamentele kennis op cel-, orgaan- en plantniveau is lastig om te 
zetten naar gewasniveau. 

• Lastig in beeld te krijgen (meten) wat de meerwaarde is van micro en macro-organismen op 
gebied van weerbaarheid, plantengroei en mineralenopname. Microbioombepalingen zijn 
bijv. nog lastig te interpreteren.   

• Bruggen slaan tussen ecologische functie en aanwezige organismen  zijn er 
sleutelpopulaties of juist sleutelfuncties te identificeren? 

• Samenwerking tussen fundamentele wetenschap, toegepaste wetenschappers en kwekers, 
maar ook verschillende disciplines. 

Conclusies Kick off
Hormoonbalans

• Er is nog veel fundamentele kennis nodig om de complexe rol van hormonen beter te 
begrijpen, zeker op gebied van weerbaarheid.

• Laten hormonen zich vertalen in concrete sturingsmaatregelen voor de teelt, of zijn ze een 
manier om achterliggende mechanismen te verklaren?

• Voornamelijk zijn er ‘’foefjes’’ bekend, zoals het gebruik van hormoonachtige stoffen voor 
groei of bloei-inductie.

• Parate kennis van reeds bekende mechanismen lijkt wat weggezakt en is niet goed vertaald 
naar de teelt. 

• In hoeverre staat volop sturen op optimale groei (via hormoonroutes) plantweerbaarheid in 
de weg?
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Conclusies Kick off

Van de drie voorgestelde balansen zijn de mineralenbalans en de ecologische balans 
momenteel de meest voor de hand liggende aanvullingen voor het theoretisch kader.

Verschillende aanvliegroutes

De mens stuurt en beschermt de plant <=> De plant regelt het zelf 

Input gedreven <=> Kringloop gedreven 
Monocultuur en steriel <=> Ecologische communities realiseren 

Chemische meststoffen <=> 
Organische mest (evt. met moderne 
omzetting naar minerale fracties) 

Gewasbescherming gericht op uitroeien <=> 
Gewasbescherming gericht op 
biologisch evenwicht 

Steriel (ontsmetten) <=> Levend (biologische zuivering) 
Maximaliseren productie <=> Stabilseren productie 

Vatbare rassen of monogene resistenties <=> 
Sterke rassen door (partiële-) 
resistentie en/of tolerantie 

Problemen oplossen <=> Verstoringen voorkomen 
Terugbrengen naar eenvoudige 

enkelvoudige relaties 
<=> 

Samenhang zoeken in complexe 
relaties 

Streeft naar optimum <=> Blijft binnen grenzen 
Tegen de natuur in <=> Met de natuur mee 

Monitoren omgeving (klimaat en mineralen) <=> 
Monitoren van de plant en ecologische 
functies 
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Aanbevelingen Kick off

• Innovaties waarin acht balansen, dus aangevuld met de mineralenbalans en de 
ecologische balans, in samenhang worden verbeterd leidend tot een systeemstap 
(samenwerking)

• Onderzoek naar metingen die het beter mogelijk maken om de status van de plant te 
monitoren op gebied van mineralenbalans en de ecologische balans.

• Verkennend onderzoek om meer praktische inzicht te krijgen over de trade-off tussen 
groei en weerbaarheid. 

• Kennis over hormonen activeren op een manier die aansluit bij HNT

Negen balansen van ‘Het Nieuwe Telen’

Vragen? 

Dank: Kas als energiebron


