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Lijst van afkortingen 
 

Afkorting   Betekenis 

  Waterpotentiaal 

AE  Akoestische emissies 

ATP  Adenosine‐5‐trifosfaat 

C  Hydraulische geleidbaarheid 

CAG  Calibrated average gradient method 

CHP  Compensation heat puls velocity method 

ea  Actuele dampdruk (kPa) 

es  Verzadigde dampdruk (kPa) 

EC  Elektrische conductiviteit 

GSA  glutamine‐‐semialdehyde 

HFD  Heat field deformation method 

HP  Heat pulse method 

HR  Heat ratio method 

IR  Infrarood 

L‐glu  L‐glutamine 

L‐pro  L‐proline 

LVDT  Lineair variabele verplaatsingstransducer (linear variable 

displacement transducer) 
 

MDK  Maximale dagelijkse krimp 

Micro‐CT  X‐straal microtomografie 

mHRM  mini heat ratio method  

MRI  Magnetic resonance imaging 

NADH  Nicotinamide‐adenine dinucleotide 

NADP+  Nicotinamide‐adenine dinucleotide fosfaat 

NTG  Natuurlijke temperatuurgradiënten 

P5C  Δ1‐pyrroline‐5‐carboxylaat 

P5CDH  P5C dehydrogenase 

P5CR  P5C reductase 

P5CS  P5C synthetase 

PAR  Fotosynthetisch actieve straling (Photosynthetic active radiation) 

PCS  Proefcentrum voor Sierteelt 
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ProDH  Proline dehydrogenase 

PVPP  Polyvinylpolypyrrolidone 

RICO  Richtingscoëffiënt 

RV  Relatieve Vochtigheid 

SDV  Stamdiametervariatie 

SFD  Sapstroomdichtheid (Sap flow density) 

SHB  Stem Heat balance method 

T  Temperatuur 

TD  Thermal dissipation method 

THB  Trunk heat balance method 

UPLC  Ultra performance liquid chromatography 

v1 en v2  Stijging in temperatuur op gelijke afstanden respectievelijk 

stroomafwasarts en ‐opwaarts van de verhitter 
 

Vh  Sapstroomsnelheid (cm h‐1) 

VPD  Vapor pressure deficit 
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Samenvatting 
 
Plantsensoren  kunnen  gebruikt  worden  om  de  reactie  van  de  plant  op  veranderingen  in 

omgevingsparameters te onderzoeken. Met behulp van deze sensoren kan de irrigatie gestuurd 

worden naar de noden van de plant in plaats van via de huidige indirecte methoden, gebaseerd 

op  het bodemvochtgehalte of  de kortgolvige stralingssom. Er bestaan vele plantsensoren, deze 

worden  eerst  kort  opgelijst  in  de  Literatuurstudie.  Echter,  veel  van  deze  sensoren  zijn  niet 

geschikt  voor  kleine  planten, waar  heel  veel  sierplanten  onder  vallen.  In  deze masterproef 

wordt onderzocht of het monitoren van de sapstroom kan gebeuren op basis van  een mHRM 

(mini  Heat  Ratio  Method)  sensor.  Tevens  worden  de  variaties  in  de  stengel‐  en  bladdikte 

gemeten  met  respectievelijk  een  LVDT  (Lineair  Variable  Displacement  Transducer)  en  een 

leafclip. Als laatste wordt ook gebruik gemaakt van een IR bladtemperatuursensor, welke de 

bladtemperatuur meet.  Via  specifieke  proefopstellingen wordt  onderzocht  hoe  gevoelig  de 

sensoren zijn om een stress te detecteren bij verschillende sierplanten. 

 

Alvorens de mHRM te kunnen gebruiken, zijn er kalibratiecurves nodig. Deze worden bepaald 

met behulp van een eenvoudig systeem met een drukregelaar. Dit voor zowel mHRM’s met een 

continue verhitting als met pulsverhitting. Voor deze laatste vertonen de kalibratiecurves een 

afvlakking naarmate de  sapstroom verhoogt. Hiervoor wordt  een  verklaring  gezocht bij  het 

tijdsinterval dat gebruikt wordt voor het berekenen van de sapstroomsnelheid Vh. Echter, werd 

geen eenduidige oplossing bekomen in deze zoektocht naar het beste interval.  

 

Nu deze kalibratiecurves gekend zijn, kan het effect van droogtestress op Ficus benjamina L. 

onderzocht worden. Dit gebeurde met de mHRM, LVDT en leafclip en gaf zeer goede resultaten 

voor  de  eerste  twee  sensoren.  Er  waren  duidelijke  verschillen  aanwezig  tussen  de 

droogtestress‐ en controlebehandeling vanaf 24 (mHRM) en 35 dagen (LVDT) na de start van 

droogtestress. Deze komen overeen met een bodemvochtgehalte van respectievelijk 30 vol% 

en 20 vol%. Bij deze proef werden naast de sensormetingen op regelmatige tijdstippen ook 

biochemische analyses uitgevoerd om de adaptatie aan droogte te bepalen. Bij toenemende 

droogte zal de osmostische potentiaal van de plant dalen, om water uit het droger wordende 

substraat  te  kunnen  onttrekken.  Op  metabolisch  vlak  vertaalt  zich  dit  in  een  hogere 

concentratie  oplosbare  koolhydraten.  De  concentratie  van  fructose  en  glucose  volgde  een 

stijgende  trend  naarmate  meer  droogtestress  optrad.  Echter,  de  sucrose‐  en  zetmeel‐

concentratie  vertoonden  geen  trend,  ondanks  dat  verwacht wordt  dat  deze  respectievelijk 

stijgt  en  daalt.  Een  verklaring  kan  eventueel  gevonden  worden  bij  het  aanpassen  van  het 

metabolisme van de plant als gevolg van het geleidelijk optreden van de droogtestress. Een 

andere osmolyt, die bij veel planten toeneemt onder droogtestress, is het aminozuur proline. 

In deze droogteproef was de concentratie van proline bij de droogtestressbehandeling echter 

significant (p<0,05) kleiner ten opzichte van de controlebehandeling. Om deze dalende trend 

van  proline  goed  te  begrijpen  zou  een  transcriptoomanalyse  kunnen  helpen.  Immers  bij 

Arabidopsis  (Sharma  &  Verslues  2010)  en  bij  aardbei  (Razavi  2012),  nam  proline  onder 

droogtestres niet toe, maar werd wel de opregeling van P5CDH, het enzym verantwoordelijk 



 

VIII 
 

voor  de  afbraak  van  proline  aangetoond. De  catabolische pathway  van  proline  zorgt  onder 

andere voor het instand houden van NADH (nicotinamide‐adenine dinucleotide) wat belangrijk 

is voor behoud van de celhomeostase. 

 

Als laatste werd onderzocht hoe dertien verschillende sierplanten reageerden op droogtestress 

en het verlagen van de nachttemperatuur met behulp van plantsensoren. Hierbij werden geen 

duidelijke afwijkingen in de resultaten van Ficus, Hippeastrum, azalea, Dipladenia en Guzmania 

opgemerkt. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden bij het feit dat deze niet voldoende 

droogte  ondervonden.  Het  potentieel  van  sensoren  bij  deze  planten  moet  dus  verder 

onderzocht worden, waarbij het bodemvochtpercentage wel onder 20 vol% daalt. Het effect 

van droogtestress op Schefflera was te zien op alle geïnstalleerde sensoren. Op Chlorophytum 

kon geen mHRM of LVDT geïnstalleerd worden, maar op de andere twee werden wel effecten 

waargenomen. Phalaenopsis vertoonde goede resultaten voor zowel de leafclip als de LVDT. 

Enkel de  leafclip was geschikt voor Scindapsus en Calathea en enkel de LVDT voor Hibiscus, 

Nepenthes  en  Cordyline.  Deze  kunnen  verder  onderzocht  worden  om  te  gebruiken  in 

irrigatiesystemen. De nachttemperatuur, welke gedurende het experiment stelselmatig daalde 

van 20°C naar 16°C en vervolgens naar 14°C, had enkel een effect op Cordyline wanneer de 

nachttemperatuur het hoogste was. Hierdoor kan besloten worden dat er eventueel energie 

kan bespaard worden in de sierteeltsector door de nachttemperatuur te laten dalen. 
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Inleiding 
 
De  laatste  jaren blijft de vraag naar sierplanten  toenemen  in Europa. Dit als gevolg van het 

stijgend inkomen en door culturele ontwikkelingen (van Uffelen & de Groot 2005). Europa is 

dan ook de belangrijkste producent van sierplanten. De EU is verantwoordelijk voor 28% van 

de wereldwijde sierteeltproductie. Binnen Europa is België de zevende grootste producent met 

497  miljoen  euro  omzet  (in  2015),  wat  2,5%  bedraagt  van  de  Europese  omzet  (European 

Commission  2016).  In  2017  teelden 1513 bedrijven  sierteeltplanten  in  België. Deze  kunnen 

opgedeeld worden in 640 sierteeltbedrijven en 873 boomkwekerijen (VLAM Marketingdienst 

2018a). Dit  totaal  stemt overeen met een oppervlakte  van 6546 ha. Dit  kan onderverdeeld 

worden in oppervlakte onder glas (489 ha) en in openlucht (6057 ha) (VLAM Marketingdienst 

2018b).  Deze  totale  oppervlakte  aan  sierteelt  in  Vlaanderen  bedraagt  86,9%  van  de  totale 

Belgische oppervlakte. (Bernaerts & Demuynck 2009). In deze masterproef wordt er dan ook 

gefocust op deze, voor Vlaanderen, belangrijke sector.  

 

Een eerste groot probleem in de sierteeltstector is het grote energieverbruik. Vele sierplanten 

hebben  een  tropische  oorsprong  en  vragen  in  de  winter  veel  warmte  en  meestal  ook 

assimilatiebelichting. Er werd in 2016 1503,5 TJ energie verbruikt in de sierteeltsector onder 

glas.  Dit  is  5%  van  het  totaal  verbruik  van  alle  landbouwsectoren  samen  (Vlaams 

Energieagentschap  2017)  terwijl  de  oppervlakte maar  0,1%  van  het  totale  landbouwareaal 

beschrijft (Bernaerts & Demuynck 2009). 

 

Een tweede groot probleem in deze sector is het overmatig gebruik van irrigatiewater. 20% van 

de  totale  hoeveelheid  verbruikt  zoetwater  wordt  gebruikt  voor  irrigatie,  waardoor  dit  de 

grootste  verbruiker  is  (Steppe  et  al.  2008).  Door  de  groeiende  wereldpopulatie  wordt 

zoetwater ook steeds schaarser en duurder. Voor een gemiddeld gezin (2,3 personen) met een 

gemiddeld verbruik (84 m³/jaar) was de prijs van water in 2000 €152 (rekening houdende met 

een  inflatie van 1,88%/jaar),  in 2018  is dit €407, wat bijna een verdrievoudiging  is  (Vlaamse 

Milieu Maatschappij 2018). Daarom is het belangrijk om spaarzaam met water om te springen 

en om de watergift zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag van de plant. Tegenwoordig 

worden irrigatiesystemen nog steeds afgesteld op basis van de stralingssom, met tijdschema’s 

of  op  basis  van  het  vochtgehalte  van  het  substraat  (Van  Labeke  2016).  De  stralingssom  is 

plantafhankelijk, de tijdschemas zijn echter puur empirisch en zijn niet gelinkt met de noden 

van  de  plant.  Het  bodemvochtgehalte  heeft  een  directe  relatie  met  de  plant.  Echter,  het 

probleem met methoden op basis van bodemwater  is dat veranderingen  in de hoeveelheid 

bodemwater niet altijd de verandering in de waterstatus van de plant weerspiegelen. Ook als 

een licht water deficit gewenst is, zijn deze methoden minder geschikt.  

 

Methoden op basis van plantmonitoring worden omschreven als methoden met een grotere 

precisie (Steppe et al. 2008). Het aanhouden van een licht watertekort bij de gewassen kan de 

verdeling  van  koolhydraten  verbeteren  en  overmatige  vegetatieve  groei  beheersen  (Jones 

2004).  Voornamelijk  de  beheersing  van  de  vegetatieve  groei  is  interessant  bij  sierplanten, 
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omdat bij vele soorten hiervoor groeiremmers worden ingezet. De gebruikte irrigatiemethoden 

zijn met andere woorden niet altijd zeer nauwkeurig, waardoor de sierteeltsector op zoek is 

naar nieuwe technologieën. Het is dus beter om de irrigatie gerichter af te stellen op de noden 

van de plant. Hiervoor wordt de plant ‘gelezen’ met behulp van verschillende sensoren die de 

sapstroom, stengeldiameter, bladdikte en bladtemperatuur opvolgen. De verzamelde data kan 

vervolgens gekoppeld worden aan modellen om de klimaatcomputer te sturen en watergebruik 

te optimaliseren  . Deze  techniek verbetert met andere woorden het  irrigatieproces. Echter, 

mag niet vergeten worden dat deze technologie ook extra kennis vraagt van de teler.  

 

Vooraleer het mogelijk is deze modellen te ontwikkelen, moet er onderzoek gedaan worden 

naar  de  plantreactie  op  droogtestress.  Voor  een  goed  irrigatieschema  is  de  reactie  op 

droogtestress de belangrijkste parameter die onderzocht moet worden. Hier ligt dan ook de 

focus  van  deze masterproef.  Hiernaast,  wordt  ook  de  plantreactie  op  het  verlagen  van  de 

nachttemperatuur,  voor  het  verlagen  van  het  energieverbruik,  onderzocht.  Indien  er  geen 

reactie plaatsvindt, zou het eventueel mogelijk kunnen zijn om ‘s nachts minder te verwarmen 

in de serres waardoor energie kan worden bespaard. Het effect op de plant, als gevolg van deze 

twee  variërende  omgevingsparameters,  wordt  op  tien  verschillende  planten  onderzocht. 

Hierbij  staat de, volgens Riffle  (1998), droogtetolerante Ficus benjamina  ‘Danielle’ L. van de 

familie Moraceae centraal. Ficus benjamina is een soort met verschillende cultivars die in België 

en  Europa  als  sierteeltplant  wordt  geteeld  (Starr  et  al.  2003).  De  andere  planten  zijn: 

Chlorophytum  comosum,  Schefflera  arboricola  ‘Variegata’,  Cordyline  australis  ‘Red  Star’, 

Calathea rufibarba, Hibiscus rosa‐sinensis, Rhododendron simsii hybride ‘Sachsenstern’ (beter 

gekend als azalea) en eigen cultivars van de telers uit de gebruikersgroep welke de planten 

hebben  voorzien:  Scindapsus,  Hippeastrum,  Guzmania,  Dipladenia,  Phalaenopsis  amabilis 

(gekruisd met een tiental andere soorten) en Nepenthes.  
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Hoofdstuk 1: Literatuurstudie 
Het doel van deze literatuurstudie is een overzicht te geven van de bestaande methoden voor 

het monitoren van bodem en plant om zo inschattingen te maken van de gezondheidstoestand 

en  het  waterverbruik  van  de  plant.  Het  meten  van  de  waterstatus  heeft  verschillende 

toepassingen. Het wordt gebruikt om de effecten van verschillende soorten watertoevoer te 

onderzoeken,  de  optimale  condities  van  een  experiment  te  bepalen,  het  herhalen  van  een 

experiment te vergemakkelijken, hypotheses over de fysiologie van een plant te testen of voor 

het gebruik in irrigatieschema’s (Jones 2007).  

 

In deze thesis wordt gefocust op deze laatste twee toepassingen. De waterstatus van een plant 

hangt af van plantresponsen zoals het openen en sluiten van huidmondjes, veranderingen in 

hydraulische geleidbaarheid van het xyleem en andere. Er is dus een wisselwerking tussen de 

waterstatus en deze fysiologische processen. Spijtig genoeg is er geen unieke of beste meting 

van de waterstatus die toepasbaar is in alle situaties. De keuze moet gemaakt worden op basis 

van het doel  van de meting.  Een belangrijke directe parameter om de waterstatus weer  te 

geven is de hoeveelheid water. Deze parameter kan als absolute waarde weergegeven worden, 

maar het is beter hem als fractie uit te drukken. Dit laatste kan op volume of massa (m³ m‐³ of 

g g‐1). De hoeveelheid water kan nog verder worden onderverdeeld in bodemvochtgehalte en 

plantwaterinhoud. Het bodemvochtgehalte kan zowel gemeten als geschat worden (zie Sectie 

1.1) (Jones 2007).  

 

De waterstatus kan ook indirect gemeten worden. Deze indirecte methoden zijn gebaseerd op 

de analyse van de plantgroei of andere gekende fysiologische responsen op watertekort. Deze 

metingen gaan van zichtbare methoden zoals detecteren van verwelking tot morfometrische 

veranderingen  zoals  stam‐,  blad‐  of  vruchtkrimp  en  de  reducties  in  cel  expansie  en 

groeisnelheid die geassocieerd zijn met watertekorten. Een vaak gebruikte methode hiervoor 

is  de  infrarood  thermometrie  ofwel  thermografie.  Deze  methode  is  uiterst  waardevol  in 

agronomische  praktijken  (Jones  2007).  Andere  fysiologische  plantmetingen  zijn 

stamdiametervariaties,  het  opvolgen  van  bladdikte,  sapstroommetingen  en  het meten  van 

stomatale  geleidbaarheid  (zie  Sectie  1.2).  De  indirecte  fysiologische  plantmetingen  zijn  van 

groter belang voor het voorspellen van de waterbeschikbaarheid voor planten dan de directe 

methoden die het watergehalte meten. Hierbij komt nog het voordeel dat de waarden van de 

indirecte methoden vergelijkbaar zijn tussen verschillende substraten (Jones 2007).  

 

Voor irrigatieschema’s is de mogelijkheid tot automatisering een vereiste. Ook dit leidt tot een 

grotere nadruk op  indirecte methoden,  ondanks  de bijhorende problemen  (Jones 2007).  Al 

deze methoden worden in deze literatuurstudie verder besproken. 

 

1.1 Bodemvochtgehalte 
In  bodems  is  de  totale  potentiaal  een  goede  indicator  voor  het  bodemvochtgehalte  in 

fysiologische studies, omdat de meting sterk aansluit bij de mogelijkheid van planten om water 

te  onttrekken  aan  de  bodem.  Ook  de  hydraulische  geleidbaarheid  van  het  bodem‐plant‐
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atmosfeer  continuüm heeft  een  sterke  invloed op de opnamesnelheid.  Een onderzoeker of 

agronoom die  bezig  is met  irrigatie  is  vaak  vooral  geïnteresseerd  in het  vervangen  van het 

verbruikte bodemwater. Daarvoor zijn simpele volumetrische metingen vaak voldoende of zelfs 

de  beste  optie,  zolang  er  informatie  beschikbaar  is  over  de  hoeveelheid  vochtverliezen  die 

getolereerd worden vooraleer er opbrengstdaling optreedt. Een algemeen probleem bij het 

schatten van bodemvocht treedt op door heterogeniteit  in de bodem, waarbij enkelvoudige 

metingen niet representatief zijn. Hierdoor wordt vaak een herhaling of een combinatie van 

metingen toegepast (Jones 2007).  

 

1.1.1 Meting bodemvochtgehalte 
Het bodemvochtgehalte kan zowel direct als  indirect gemeten worden (Jones 2004). Directe 

metingen  gebeuren  met  behulp  van  gravimetrische  methoden  (wegen,  drogen  en  terug 

wegen), neutronensondes, capaciteit‐ en elektromagnetische sensoren, bodempsychrometers, 

tensiometers,  weerstandsondes  enzovoort.  De  meeste  methoden  maken  gebruik  van  de 

diëlektrische constante van water, welke sterk verschilt van andere bodemmaterialen (Jones 

2007).  Deze  directe  metingen  minimaliseren  de  nood  aan  methoden  op  basis  van 

plantmonitoring, maar geven niet altijd een goede indicatie van de effectieve waterpotentiaal 

op wortelniveau tijdens transpiratie en geven geen direct beeld van de gezondheidstoestand 

van de plant (Jones 2004).  

 

Indirecte  bodemvochtmetingen,  met  passieve  en  actieve  microgolven  die  het 

bodemvochtgehalte  schatten  of  radiatie  technieken,  hebben  de  voorkeur  op  deze  directe 

metingen. Dit voornamelijk voor agronomische doeleinden aangezien deze indirecte metingen 

zowel  over  tijd  als  ruimte  geïntegreerd  worden,  wat  grote  voordelen  biedt,  zoals  de 

mogelijkheid om metingen op grote  schaal uit  te voeren. Dit  in  tegenstelling  tot de directe 

metingen die enkel geïntegreerd worden over tijd indien deze continu worden gemeten. Deze 

integratie over de tijd heeft het nut de ontwikkelende droogte en de plantrespons hierop weer 

te geven (Jones 2007). 

 

1.1.2  Berekening bodemvochtgehalte 
Een alternatieve wijdverspreide benadering, zeker voor landbouw en irrigatie doeleinden, is de 

indirecte schatting van waterstatus op basis van bodemvochtbalansberekeningen, waarbij de 

verandering in bodemvocht over een bepaalde periode geschat wordt (Allen et al. 1998; Jones 

2004;  Jones  2007).  Hierbij  moet  er  rekening  gehouden  worden  met  het  klei‐,  leem‐  en 

zandgehalte. Een bepaald percentage bodemvocht kan overeenkomen met zowel een natte 

zandbodem als een droge kleibodem. Daarom wordt vaak een normalisatie toegepast waarbij 

het  bodemvocht  als  een  fractie  van  het  totaal  poriënvolume  ofwel  als  een  fractie  van  de 

watercapaciteit van de bodem wordt weergegeven. De berekening is echter niet zeer accuraat, 

maar wordt toch toegepast op voorwaarde dat deze regelmatig opnieuw gekalibreerd wordt 

(Jones 2004; Jones 2007).  
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1.2 Fysiologische plantmetingen 
Het bodemvochtgehalte toont niet wat er fysiologisch met de plant gebeurt. Het monitoren 

van de plant geeft wel directe informatie over de waterstatus en dus de gezondheidstoestand 

van  de  plant.  Hierdoor  ontstond  het  idee  van  fysiologische  plantmetingen  voor  het  direct 

inschatten van de stress die planten ondervinden (Jones 2004).  

De sector waarin irrigatieschema’s meest gebruikt worden is de intensieve tuinbouw en dan 

voornamelijk de serreteelten. De meeste systemen zijn nog op basis van het bodemvocht, de 

stralingssom of tijd (Jones 2004; Van Labeke 2016). Sommigen proberen wel water te besparen 

door  enkel  de  gemeten  evaporatieve  vochtverliezen  aan  te  vullen  (Allen et  al.  1998;  Jones 

2004). De methoden op basis van plantmonitoring zijn echter nog volop  in ontwikkeling. Er 

wordt gestreefd naar een realtime controle, waarbij de watergift direct gecontroleerd wordt 

door  een  feedback  systeem,  gelinkt  aan  de  fysiologische  plantmeting,  zodat  er  geen  extra 

informatie  nodig  is  over  de  benodigde  hoeveelheid  irrigatie.  Vaak  moeten  verschillende 

sensoren gecombineerd worden om een robuust schema te bekomen (Jones 2004). 

 

1.2.1 Waterpotentiaal 
De  allereerste  irrigatiemethode  op  basis  van  plantmonitoring,  welke  nog  steeds  wordt 

toegepast, is gebaseerd op het verwelken van de plant. Spijtig genoeg is er op het moment van 

verwelking vaak al een opbrengstdaling (Slatyer 1967; Jones 2004). Er werd dus op zoek gegaan 

naar meer gevoelige methoden (Jones 2004), zoals het meten van de waterpotentiaal. Deze 

parameter  drukt  de  beschikbaarheid  van  water  in  de  plant  uit  en  wordt  uitgedrukt  in 

megapascal (MPa). Het is een thermodynamisch gebaseerd maatgetal dat het vermogen van 

de  watermoleculen  om  arbeid  te  leveren  uitdrukt.  Dit  wordt  uitgedrukt  op  basis  van  een 

gekozen referentieniveau zoals zuiver water. Een waterbeweging als gevolg van een aanzuiging 

heeft een negatieve potentiaalwaarde (Steppe 2017). Er kunnen op plantniveau verschillende 

soorten potentialen gemeten worden.  

 

Een eerste optie  is het gebruik van de bladwaterpotentiaal (Slatyer 1967; Jones 1990; Jones 

2004). Deze methode heeft echter verschillende nadelen. Zo is de methode sterk afhankelijk 

van de opening van de stomata en andere regulerende mechanismen (Jones 2004). Ook treden 

er  vaak  schommelingen  op  door  de  afhankelijkheid  van  temperatuur  en  andere 

omgevingscondities  (Jones 1990;  Jones 2004). Desondanks stelt de bladwaterpotentiaal een 

gevoelige  index  voor  irrigatiecontrole  ter  beschikking  indien  het  gecorrigeerd  wordt  voor 

omgevingsvariaties (Peretz et al. 1984; Jones 2004).  

 

Een tweede methode is het gebruik van de xyleemwaterpotentiaal. Deze brengt een oplossing 

voor de variabiliteit van de bladwaterpotentiaal. De benadering van de bodemwaterstatus is 

nauwkeuriger, maar de potentiële voordelen van de methoden op basis van plantmonitoring 

worden gedeeltelijk gemist (Jones 2004). Op basis van de bladwaterpotentiaal vóór zonsopgang 

wordt er een nog betere inschatting gemaakt van de bodemwaterpotentiaal (Jones 2004). Deze 

metingen  zijn  echter  zeer  gevoelig  aan  variatie  van  het  bodemvochtgehalte,  kunnen maar 

eenmaal  per  dag  uitgevoerd worden  en  zijn  vaak  zeer  duur  (Garnier &  Berger  1987;  Jones 
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2004). Kortom, deze methode van plantmonitoring wordt gebruikt om een indicatie te geven 

van  de  bodemwaterstatus, waardoor  vele  voordelen  van  plantmonitoring wegvallen  (Jones 

2004).  

 

Niet destructieve metingen, zoals stamdiametervariaties, sapstroom en bladdikte (zie Secties 

1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4), geven gecombineerd met wiskundige modellen ook goede resultaten. 

Hoeveel en wanneer water moet worden toegediend, is gebaseerd op het modeleren van de 

waterpotentiaal  in  de  stam  op  basis  van  continue  metingen  van  sapstroom  en 

stamdiametervariaties  in combinatie met een mechanistisch plantmodel om de dynamische 

gedragingen van de waterpotentiaal te voorspellen (Steppe et al. 2008).  

 

Veel  onderzoeken  linken  droogterespons  aan  veranderingen  in  waterpotentiaal.  De 

waterpotentiaal  is echter niet de beste standaard, de turgordruk geeft een betere  indicatie. 

Recent  is  bewezen  dat  membranen  rekgevoelige  kanalen  bevatten  die  als  eerste  een 

watertekort opmerken. De rekbaarheid van de celwand, en dus ook de turgordruk, speelt een 

cruciale rol in het bepalen van de celrespons op een dalende waterbeschikbaarheid (Schulte 

1992; Jones 2007). Toch blijven vele wetenschappers waterpotentiaal als de gouden standaard 

beschouwen voor fysiologische studies. Dit voornamelijk omdat deze eenvoudig te bepalen is, 

terwijl het bepalen van de afzonderlijke turgordruk in vergelijking veel moeilijker is. Bovendien 

geven  verschillende  methoden  vaak  verschillende  uitkomsten  aangezien  niet  de  volledige 

potentiaal  wordt  gemeten.  De  fouten  zijn  misschien  klein,  maar  de  resultaten  kunnen 

misleidend zijn (Jones 2007).  

 

1.2.1.1 Toepassing 
De waterpotentiaal van de stam wordt vaak beschreven als een robuuste en directe indicator 

voor  de  waterstatus  van  de  plant,  waardoor  deze  geschikt  is  voor  het  opstellen  van 

irrigatieschema’s (Begg & Turner 1970; Mccutchan & Shackel 1992; Naor et al. 1995; Shackel et 

al. 1997; Naor & Cohen 2003; Intrigliolo & Castel 2004; Doltra et al. 2007; Steppe et al. 2008). 

Vaak wordt er bij irrigatieschema’s op gefocust of er geïrrigeerd moet worden, maar niet op 

hoeveel  en  wanneer.  Steppe  et  al.  (2008)  introduceerde  een  nieuw  model  waarmee  een 

antwoord wordt gegeven op deze twee vragen. De timing van de irrigatie wordt bepaald door 

de  continu  gesimuleerde  waterpotentiaal  (stam)  te  vergelijken  met  een  drempelwaarde 

c(stam). Wordt deze drempel overschreden, dan moet er geïrrigeerd worden. Hierbij wordt 

er en veiligheidsfactor  ingebouwd  in de vorm van een  tijdspanne van 30 minuten,  zodat er 

rekening gehouden wordt met een vertraagde plantrespons. Op basis van het sapstroomprofiel 

wordt berekend hoeveel water de plant verbruikte sinds (stam) de drempelwaarde de laatste 

keer  overschreed.  Er  wordt  steeds  10%  extra  water  toegediend  als  veiligheidsfactor  om 

meetfouten te compenseren (Steppe et al. 2008). 

 

1.2.1.2 Meetprincipe 
Er  bestaan  verschillende  methoden  om  de  plantwaterpotentiaal  te  meten.  Bij  een  eerste 

methode wordt er gebruik gemaakt van een drukbom, waarbij druk uitgeoefend wordt op een 

afgesneden  blad  om  de  trekkracht  te  bepalen  die  aanwezig  was  voor  afsnijden.  De  druk 
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uitgeoefend door de drukbom wordt opgevoerd, waarbij er uiteindelijk water verschijnt aan 

het snijvlak van de petiool wanneer de uitgeoefende druk gelijk  is aan de  trekkracht  (Jones 

2004; Steppe 2017). Dit is een destructieve methode, waardoor de drukbom slechts beperkt 

kan toegepast worden in de praktijk (Steppe et al. 2008). De psychrometer, een alternatieve 

methode, meet de waterpotentiaal van het bestudeerde plantonderdeel door middel van een 

kalibratiecurve die opgesteld is aan de hand van de waterpotentiaal van verschillende gekende 

concentraties van zoutoplossingen. Deze waterpotentiaal is een directe en robuuste parameter 

voor de waterstatus van de plant en de spanning in het xyleem (Jones 2007; Steppe et al. 2015). 

Dit wordt echter tegengesproken door Jones (2004) welke beweert dat er vele voordelen van 

het  plantmonitoring  wegvallen  bij  het  gebruik  van  de  xyleemwaterpotentiaal.  Gelijktijdige 

metingen  van  de  sapstroom  (zie  Sectie  1.2.3)  kunnen  een  waarde  voor  de  hydraulische 

geleidbaarheid  C  (kg  m‐³  MPa‐1)  opleveren,  welke  gedefinieerd  wordt  als  de  hoeveelheid 

watertransport per waterpotentiaalgradiënt (Steppe et al. 2015; Jones 2007).  

 

Een  andere  optie  om  de  waterpotentiaal  te  meten  is  door  gebruik  te  maken  van  een 

celdruksonde,  welke  de  turgordruk  meet  in  cellen,  in  combinatie  met  schattingen  van  de 

osmotische potentiaal (Jones 2007; Tomos & Leigh 1999). Dit is zeer nuttig om verschillende 

hydraulische eigenschappen van de plant te bepalen, zoals de rekbaarheid van de celwand en 

doorlaatbaarheid van de celmembraan (Jones 2007). Een andere optie is een xyleemdruksonde 

die kan gebruikt worden om milde xyleemspanningen te schatten(Balling & Zimmerman 1990; 

Angeles et al. 2004; Jones 2007).  

 

1.2.2 Stamdiameter 
Stamdiametervariaties (SDV’s) ontstaan door een variërend watergehalte in de weefsels van 

de stam ten gevolge van meerdere processen. Het dode xyleem is redelijk rigide en vertoont 

maar weinig krimp en zwel als gevolg van de aanwezige spanningen door een veranderingen in 

watergehalte.  De  levende weefsels  vertonen  echter  wel  een  reversibele  krimp  en  zwel  als 

gevolg van de hoeveelheid water die aanwezig is. Deze levende weefsels kunnen opgedeeld 

worden in twee groepen (Daudet et al. 2005; De Swaef et al. 2015; Steppe et al. 2015). Het 

osmotisch  actieve  floëem,  dat  weinig  variatie  vertoont  als  gevolg  van  de  hoge 

suikerconcentraties, en het niet‐functioneel floëem, periderm en cortex die de meeste variaties 

vertonen aangezien deze veel water kunnen opslaan (De Schepper et al. 2012; De Swaef et al. 

2015; Steppe et al. 2015). Door dit opslagwater kan de plant beginnen transpireren alvorens 

water op te nemen uit de bodem. (Schulze et al. 1985; Steppe et al. 2015). Een derde proces 

dat  optreedt,  is  de  irreversibele  groei  in  de  radiale  richting  van  de  stam.  Tevens  moet  er 

rekening gehouden worden met  thermale expansies en  contracties  (Daudet et al.  2005; De 

Swaef et al. 2015). Als  laatste  treden er eventueel ook nog  lunisolaire getijdenkrachten op, 

maar dit is nog niet bewezen (Zürcher et al. 1998; Vesala et al. 1999; Barlow & Fisahn 2012; De 

Swaef  et  al.  2015). Ook moet  er  rekening worden  gehouden met  het  feit  dat  floëemcellen 

degraderen in de tijd. De cellen hebben een levensduur van één à twee jaar, waarna ze ineen 

klappen (Steppe et al. 2015). 

 



 

9 
 

Als er meer transpiratie is dan opname van water door de wortels, zoals ’s ochtends het geval 

is, dan stroomt het water van de levende cellen, waar het is opgeslagen, naar de xyleemvaten. 

Hierdoor daalt de turgor, net zoals de waterpotentiaal, wat ervoor zorgt dat de stam overdag 

krimpt. Later op de dag nemen de turgordruk en stengeldiameter opnieuw toe als gevolg van 

een stijgende xyleemwaterpotentiaal die de stroomrichting tussen het xyleem en de levende 

cellen omkeert. Het verschil tussen de turgordruk en de drempelwaarde voor groei bepaalt de 

irreversibele groei van de stam, welke het hoogst is gedurende de nacht. Indien de turgordruk, 

die  daalt  door  de  transpiratie,  onder  een  bepaalde  grenswaarde  komt,  dan  stopt  deze 

irreversibele groei (Genard et al. 2001; Steppe et al. 2006; Deslauriers et al. 2014; Steppe et al. 

2015) Stamdiametervariaties zijn een goede en gevoelige indicator voor de nood aan irrigatie 

en geven tegelijkertijd ook een idee van de groei van de plant (Jones 2004; Gallardo et al. 2006; 

Cuevas  et  al.  2010; Meng  et  al.  2017).  Diametervariaties  kunnen  ook  gemeten worden  op 

vruchten, maar deze zijn een minder goeie indicator voor irrigatie (Jones 2004).  

 

1.2.2.1 Toepassingen 
SDV’s zijn nuttig als stressindicator. Hiervan werd reeds een overzicht gegeven door Ortuno et 

al.  (2010)  en  Fernandez  &  Cuevas  (2010).  Ze  kunnen  ook  gekoppeld  worden  aan  andere 

plantmetingen en mechanistische plantmodellen, waardoor ze eveneens gebruikt worden om 

de groei en fysiologie van planten te bestuderen. Deze modellen bevatten de onderliggende 

mechanismen van SDV’s, waardoor ze helpen om de complexe relaties tussen de verschillende 

plantmechanismen  te  begrijpen.  Om  de  hoeveelheid  water  in  elk  plantcompartiment  te 

berekenen, wordt de plant opgedeeld in verticale én radiale componenten. De in‐ en uitgaande 

waterstroom wordt voor ieder compartiment berekend. Op basis hiervan wordt de verandering 

in  watergehalte  per  compartiment,  en  dus  ook  de  diametervariatie,  bepaald.  Er  zijn 

verschillende  modellen  beschikbaar,  gaande  van  zeer  eenvoudig,  waar  geen  radiale 

waterstromen in rekening worden gebracht, tot zeer complex, waar elk weefsel van de stam 

een apart compartiment is en dus radiaal transport wel in rekening wordt gebracht (De Swaef 

et al. 2015). Steppe et al.  (2008) gebruikt een model met enkel een stamcompartiment. Dit 

vereenvoudigd model maakt het mogelijk de dynamiek van  sapstroom  te bestuderen. Deze 

dynamiek  is direct gelinkt aan de stamdiameter door middel van de hydraulische connectie 

tussen het opslagwater en het xyleemwater. Deze connectie zorgt ervoor dat de radiale stroom 

ook bijdraagt aan de verticale sapstroom. De radiale stroming van het water zorgt ervoor dat 

er veranderingen optreden  in de hoeveelheid water die de stam bevat en de turgor. Als de 

turgor kleiner is dan een drempelwaarde, dan zijn de variaties in stamdiameter enkel te wijten 

aan de reversibele zwel en krimp. Anders zijn de variaties te wijten aan zowel reversibele zwel 

en  krimp  als  irreversibele  groei.  Deze  laatste  is  proportioneel  aan  de  rekbaarheid  van  de 

celwanden (Steppe et al. 2008). 

 

1.2.2.2 Meetprincipe 
Variaties  in  stamdiameter  worden  gemeten  met  een  lineaire  variabele 

verplaatsingstransducers (linear variable displacement transducer of LVDT) (Steppe et al. 2008; 

Steppe et al. 2015) of punt‐ en banddendrometers. Beide meten de variaties in stamdiameter 

met een zeer hoge resolutie (Steppe et al. 2015). Het is belangrijk om in gedachten te houden 
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dat het  floëem degradeert over de  tijd.  Zeefcellen  zijn maar  één  tot  twee  jaar  functioneel, 

waarna deze inklappen. Een oplossing hiervoor is om stamdiametervariaties op te volgen met 

en zonder het  floëem om zo de  interacties  tussen het xyleem en het  floëem te bestuderen 

(Sevanto et al. 2011; Steppe et al. 2015). 

 

1.2.2.3 Het bepalen van droogtestress met stamdiametervariaties 
De hydraulische weerstand  van het  xyleem  is  een belangrijke parameter die het  effect  van 

droogtestress beschrijft. Hoe groter de weerstand, hoe lager de totale waterpotentiaal van het 

xyleem. Ook de amplitude van de SDV’s wordt bepaald door de hydraulische weerstand. Als de 

xyleemwaterpotentiaal daalt, dan stroomt er meer water vanuit de opslagweefsels naar het 

xyleem,  waardoor  de  stengeldiameter  krimpt.  Deze  opslagweefsels  worden  bij  lage 

xyleemwaterpotentiaal ook niet volledig aangevuld tijdens de nacht, wat normaal wel gebeurt. 

Tevens daalt de turgor onder de drempelwaarde voor irreversibele groei, zelfs tijdens de nacht. 

Ook moet extra aandacht besteed worden aan cavitatie  (zie Sectie 1.2.3.3)  (De Swaef et al. 

2015; Steppe et al. 2015). Dit betekent dat xyleemvaten onder droogtestress gevuld worden 

met lucht in plaats van water, wat leidt tot een verstopping van de vaten en dus een daling van 

de hydraulische geleidbaarheid  (Kips et al. 2012). Dit  gaat  gepaard met een  stijging  van de 

hydraulische  capaciteit,  hiermee  wordt  de  verandering  in  diameter  op  de  verandering  in 

waterpotentiaal van de plant bedoeld, waardoor een zekere graad van cavitatie positief kan 

zijn bij droogtestress (De Swaef et al. 2015; Steppe et al. 2015).  

 

1.2.3 Sapstroom 
Er  zijn  verschillende  transportstromen  van  water  in  de  plant:  opwaarts  in  het  xyleem 

(sapstroom), neerwaarts in het floëem en radiaal tussen xyleem en floëem. Ook wordt water 

opgeslagen  in  zowel  xyleem  als  floëem.  Onder  ideale  omstandigheden,  dus  zonder  stress, 

beschrijft de sapstroom een symmetrische curve met een maximum rond de middag en een 

minimum ’s nachts (Steppe et al. 2015). Sapstroom wordt al vele jaren gemeten. In het begin 

gebeurde dit met behulp van kleurstoffen. Ook de porometer die de transpiratie bepaalt aan 

de hand van de stomatale weerstand kwam aan bod, maar deze methode is arbeidsintensief 

en  geeft  een  relatief  lage  tijdresolutie.  Er  werd  daarom  al  snel  overgeschakeld  op  niet‐

destructieve  hittemethoden  (Smith  &  Allen  1996;  Vandegehuchte  &  Steppe  2013;  Steppe 

2017). Tegenwoordig wordt er enkel gebruik gemaakt van deze hittemethoden voor het meten 

van  de  sapstroom  (Steppe  et  al.  2015).    De  sapstroom  wordt  hierbij  berekend  door  de 

veranderingen in het temperatuurveld rond de verhitter te meten (Vandegehuchte & Steppe 

2013).  

 

1.2.3.1 Toepassingen 
Sapstroomsensoren  zijn  zeer  betrouwbaar  en  worden  vaak  gebruikt  bij  bijvoorbeeld  fruit, 

olijfbomen,  tuinbouwgewassen,  enzovoort,  aangezien  deze  planten  gevoelig  zijn  voor 

watertekorten  en  het  sluiten  van  de  stomata  (Améglio  et  al.  1999;  Giorio  &  Giorio  2003; 

Remorini & Massai 2003; Jones 2004; Fernandez & Cuevas 2010). De verandering in transpiratie 

wordt  voornamelijk  bepaald  door  de  opening  van  de  stomata  en  de  vochtigheid  van  de 
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omgeving  (Jones 2004). Hierbij  is  voornamelijk het vapor pressure deficit  (VPD)  van belang. 

Deze parameter is zowel afhankelijk van temperatuur als vochtigheid en is de drijvende kracht 

van transpiratie. Bij een stijging van het VPD kunnen stomata ook sluiten, waardoor transpiratie 

onveranderd blijft (Jones 2004; Aliniaeifard & Van Meeteren 2016; Males & Griffiths 2017). Het 

is mogelijk om een irrigatieplan op te stellen, gebaseerd op een analyse van de dagpatronen 

van  de  sapstroom  (Jones  2004).  Echter  treedt  hierbij  het  probleem  op  dat  de  gemeten 

veranderingen in transpiratiesnelheid later optreden dan de opname uit de bodem (Wronski et 

al. 1985; Jones 2004). Uit het sapstroomprofiel kan het irrigatietijdstip bepaald worden, terwijl 

de hoeveelheid irrigatie afgeleid wordt uit een tijdsintegratie van het sapstroomprofiel (Steppe 

et al. 2008). Het meten van de sapstroom laat verder toe om het waterverbruik van de plant te 

bepalen en  is ook belangrijk voor het bestuderen van watertransport en opslagdynamiek  in 

planten (Steppe et al. 2015).  

 

1.2.3.2 Meetprincipe 
Er  bestaan  twee  grote  groepen  sapstroomsensoren:  sapstroomsnelheidssensoren  (g  h‐1)  en 

sapstroomdichtheidssensoren (SFD) (cm³ cm‐² h‐1). Bij beide groepen wordt er nog een verder 

onderscheid gemaakt tussen degene die met hittepulsen werken en die met continue verhitting 

werken  (Vandegehuchte  &  Steppe  2013;  Steppe  2017).  De  sapstroomsnelheidssensoren 

integreren de gehele stam en geven een goeie indicatie van het totale waterverbruik van de 

plant,  terwijl  SFD‐sensoren  meer  precieze  informatie  geven  over  stroomrichtingen 

(Vandegehuchte  &  Steppe  2013).  Burgess  et  al.  (2001)  vermeldt  nog  een  derde  groep 

sapstroomdichtheidssensoren, namelijk sensoren die hittetransport in de plant relateren aan 

sapstroom met behulp van een empirische vergelijking. 

 

1.2.3.2.1 Sapstroomsnelheidssensoren 
Bij  de  sapstroomsnelheidssensoren  worden  drie  methoden  onderscheiden:  de  stem  heat 

balance method (SHB), trunk sector heat balance method (THB) en heat pulse method (HP). De 

SHB wordt zowel bij kruidachtige als houtachtige planten toegepast voor stammen van 2‐125 

mm diameter (Steinberg et al. 1989; Groot & King 1992; Smith & Allen 1996). De sensor bestaat 

uit  een  flexibele  verhitter  (“circular  heater”)  die  enkele  centimeters  breed  is  en  gewikkeld 

wordt rond de stam in een afgesloten laagje kurk (“sheath”), schuimisolatie (“coated foam”) en 

een aluminium gecoat laagje PVC (polyvinylchloride) (“plastic foil and aluminium foil”) dat dient 

als weerschild (Figuur 1.1). Er wordt continu hitte toegediend rondom de gehele omtrek van de 

stam. De  isolatie en het weerschild minimaliseren de  invloeden van buitenaf. De sapstroom 

wordt  afgeleid  uit  het  verschil  tussen  de  warmtefluxen  in  en  uit  de  verhitte  zone,  welke 

gemeten  worden  met  respectievelijk  het  thermokoppel  stroomopwaarts  (“upstream 

thermocouple”) en stroomafwaarts (“downstream thermocouple”) (Steinberg et al. 1989; Smith 

& Allen 1996; Langensiepen et al. 2014; Steppe 2017).  
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Figuur 1.1: Opbouw van een stem heat balance method (SHB) sensor (aangepast van Langensiepen et al. 2014). 

De THB is eveneens een methode met continue verhitting en wordt toegepast bij bomen met 

een diameter groter dan 120 mm. De sapstroomsnelheid wordt bepaald met behulp van een 

hittebalans  van  het  verhitte  stamsegment  in  plaats  van  de  gehele  stam,  zoals  bij  de  SHB 

methode (Cermák et al. 1984; Smith & Allen 1996; Steppe 2017). De verhitting gebeurt met 

behulp van vijf elektrodes die parallel in de stam worden geïnstalleerd, zoals te zien in Figuur 

1.2. Vier thermokoppels worden geïnstalleerd ter hoogte van de top van de elektrodes. Twee 

tussen de twee centrale elektrodes (T4 en T6) en twee langs buiten (T1 en T7). Verder worden 

nogmaals vier thermokoppels geïnstalleerd buiten de verhitte zone (T2, T3, T5 en T8) (Cermák 

et al. 1984; Smith & Allen 1996). 

 

Een methode die met pulsverhitting werkt binnen de sapstroomsnelheidssensoren is de heat 

pulse method (HP) welke de sapstroomsnelheid bepaalt met behulp van korte hittepulsen, die 

met de sapstroom worden meegevoerd. Deze methode is enkel bruikbaar voor houtachtigen 

met een diameter  van minimum 3  cm. Om de  sensor  te  installeren moeten gaten geboord 

worden in het xyleem. Eens geïnstalleerd worden er periodisch korte pulsen gegeven door de 

verhitter.  De  verandering  in  temperatuur  wordt  continu  gemonitord  met  twee 

temperatuursondes. De stroomopwaartse temperatuursonde staat dichter bij de verhitter dan 

deze stroomafwaarts. De sapstroomsnelheid wordt bepaald op basis van de tijd die nodig is om 

tot  een  gelijke  temperatuur  te  komen  bij  de  stroomopwaartse  en  ‐afwaartse 

temperatuursonde. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat in hout het sap 

sneller  stroomt  dan  dat  de  warmte  zich  verplaatst.  Dit  komt  doordat  de  warmte  ook 

vastgehouden wordt door de weefsels tussen het xyleem en de tracheeën (Smith & Allen 1996). 
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Figuur 1.2: Installatie van de elektrodes en thermokoppels voor de trunk sector heat balance method (THB) (Smith 

& Allen 1996). 

1.2.3.2.2 Sapstroomdichtheidssensoren 
SFD‐sensoren  laten  toe  hydraulische  planteigenschappen,  zoals  radiale  variabiliteit  of 

hydraulische  redistributie,  meer  in  detail  te  bestuderen  ten  opzichte  van  de 

sapstroomsnelheidssensoren (Vandegehuchte & Steppe 2013; Steppe 2017). Ook deze groep 

van sensoren wordt verder onderverdeeld in sensoren die hittepulsen of continue verhitting 

gebruiken. Twee methoden met continue verhitting worden onderscheiden. Als eerste is er de 

thermal dissipation method (TD), ontwikkeld door Granier (1985, 1987), welke wijdverspreid is 

door zijn eenvoud, lage kost en mogelijkheid tot metingen bij zowel lage als hoge sapstroom 

(Vandegehuchte & Steppe 2013; Steppe 2017). Deze methode brengt de SFD in verband met 

het  temperatuurverschil gemeten tussen een constant verhitte sonde en een onverwarmde 

referentiesonde, welke 10 cm lager is geïnstalleerd, met behulp van een empirisch bepaalde 

regressie (Vandegehuchte & Steppe 2013; Steppe 2017). Wel is er een zero flow meting nodig, 

wat  soms  een  probleem  vormt  (Vandegehuchte  &  Steppe  2013;  Steppe  2017).  De  sensor 

onderschat  tevens  vaak  de  sapstroomsnelheid  in  vergelijking  met  andere  methoden 
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(Clearwater et al. 1999; Vandegehuchte & Steppe 2013; Steppe 2017). Een tweede sensor met 

continue verhitting  is de heat  field deformation method  (HFD) welke naast een axiale naald 

(zoals bij de TD) een extra axiale naald boven de verhitter en een extra tangentiële naald bevat, 

wat  ervoor  zorgt  dat  de  methode  gevoelig  is  voor  alle  mogelijke,  natuurlijke 

sapstroomdichtheden. Een extra voordeel is dat ook zero flow en reverse flow bepaald kunnen 

worden door de specifieke plaatsing van de naalden (Figuur 1.3). Een tweede verschil met de 

TD is dat de thermokoppels op verschillende dieptes geplaatst zijn op de sondes om de radiale 

SFD continu te meten (Vandegehuchte & Steppe 2013; Steppe 2017). 

 

 
Figuur 1.3: Installatie van de heat field deformation method sensor (HFD) (Vandegehuchte & Steppe 2013). 

Bij  de  groep  met  pulsverhitting  worden  vijf  methoden  onderscheiden.  De  methoden  met 

pulsverhitting  worden  meestal  verkozen  omwille  van  een  simpele  instrumentatie  en  laag 

energieverbruik (Burgess et al. 2001). Een eerste methode is de compensation heat puls velocity 

method (CHP). Deze is gebaseerd op de tijd die nodig is om een gelijke temperatuur te bekomen 

zowel opwaarts als neerwaarts van de puls, op gelijke afstand (Swanson 1971; Vandegehuchte 

&  Steppe  2013;  Steppe  2017).  Een  nadeel  is  dat  er  geen  omgekeerde,  lage  of  zeer  hoge 

sapstroom  bepaald  kan  worden  aangezien  hierbij  nooit  een  gelijke  temperatuur  bekomen 

wordt (Vandegehuchte & Steppe 2013). Ook Burgess et al. (2001) vermeldt dat deze techniek 

geen lage sapstroom kan bepalen én dat dit aan de technologie te wijten valt. Bij lage snelheden 

neemt de warmte door geleiding immers af vooraleer de hitte het meetpunt bereikt. Gelijke 

temperaturen worden pas gemeten  wanneer de initiële temperatuur opnieuw wordt bereikt 

(Burgess et al. 2001; Vandegehuchte & Steppe 2013). Toch wordt deze methode vaak gebruikt 

in onderzoek, namelijk in bosbouw, hydrologie, tuinbouw en plantfysiologie (Mcaneney et al. 

1992; Renquist et al. 1994; Salama & Bartle 1994; Dye 1996; Becker 1996; Dawson 1996; Dye 

et al. 1996; Green et al. 1997; Vertessy et al. 1997; Fenyvesi et al. 1998; Burgess et al. 2001).  

 

Een tweede methode is Tmax. Deze is gebaseerd op de tijd waarbij de temperatuur, gemeten 

op axiale afstand x neerwaarts van de verhitter, maximaal wordt. Een nadeel  is dat er geen 

verschil waargenomen wordt tussen zero sapstroom of lage sapstroomdichtheden. Ook is deze 
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methode, in tegenstelling tot CHP, gevoelig aan thermische diffusie (Vandegehuchte & Steppe 

2013; Steppe 2017).  

 

Een derde methode is de Heat ratio method (HR) welke ontwikkeld werd door Burgess et al. 

(2001),  gebaseerd  op  een  suggestie  door  Marshall  (1958).  Deze  methode  gebruikt  de 

gemiddelde  temperatuur  van  metingen  tussen  60  en  100  seconden  na  de  puls  om  zo  de 

sapstroomdichtheid  te  bepalen.  De  reden  van  dit  tijdsinterval  is  dat  de  ratio  van  de 

temperatuur verandert in functie van de tijd aangezien de sensoren nooit 100% symmetrisch 

geplaatst zijn. Vanaf seconde 60 zijn de schommelingen in de ratio zeer klein. Nadelen aan deze 

methode  zijn  opnieuw  de  afhankelijkheid  van  de  thermale  diffusie  en  een  minder  goede 

werking bij hoge snelheden. Een derde nadeel is dat de patronen van de hittetransfer worden 

gewijzigd door schade aan xyleemvaten door het instaleren van de sondes. Dit wordt echter 

eenvoudig  opgelost  door  een  lineaire  vergelijking  die  voor  wondfouten  corrigeert.  Deze 

methode is ontwikkeld om lage sapstroom in houtachtige planten te meten, terwijl de CHP dit 

niet kan. Extra voordelen ten opzichte van CHP zijn de verbeterde intervalbreedte, protocollen 

om fysische en thermische fouten in het gebruik van de sensor te verbeteren en een simpele 

lineaire functie voor het corrigeren van wondeffecten (Burgess et al. 2001; Vandegehuchte & 

Steppe 2013; Steppe 2017).   

 

Een vierde methode, de calibrated average gradient method (CAG), voorgesteld door Testi & 

Villalobos (2009), is in feite een uitbreiding van CHP, waarbij lage en zero sapstroomdichtheden 

ook  bepaald  kunnen  worden.  Dit  gebeurt  volgens  een  lineaire  correlatie  tussen  de 

hittepulssnelheid en het gemiddelde temperatuurverschil tussen de opwaarts en neerwaartse 

sensor, gedurende de eerste 180 seconden (Vandegehuchte & Steppe 2013).  

 

Als laatste is er de Sapflow+ methode die gebaseerd is op zowel axiale als tangentiële metingen 

van het veranderde hitteveld na de puls  (Vandegehuchte & Steppe 2013; Vandegehuchte & 

Steppe  2012a;  Vandegehuchte  &  Steppe  2012b).  De  Sapflow+  methode  laat  ook  toe  om 

metingen  over  het  gehele  natuurlijke  SFD  bereik  te  doen,  onafhankelijk  van  de  thermale 

diffusie (Vandegehuchte & Steppe 2013).  

 

1.2.3.2.2.1 Natuurlijke temperatuur gradiënten 
Natuurlijke  temperatuur  gradiënten  (NTG)  zorgen  mogelijk  voor  een  verstoring  van 

sapstroommetingen bij SFD methoden. Deze NTG’s zijn temperatuur gradiënten in het xyleem 

die veroorzaakt worden door temperatuurverschillen in de bodem‐, stam‐ en wortelweefsels 

als  gevolg  van  temperatuurverschillen  tussen  sap  en  plantweefsels,  en  door  zonnestraling 

(Köstner et al. 1998; Do & Rocheteau 2002a; Vandegehuchte & Steppe 2013). Door de sensor 

af  te  schermen  voor  radiatie  en  hem  op  een  voldoende  grote  hoogte  boven  de  grond  te 

installeren, kunnen deze invloeden geminimaliseerd worden, maar het effect van natuurlijke 

gradiënten kan nooit volledig worden genegeerd. De invloed op de TD methode kan lijden tot 

fouten van meer dan 100% als er niet voor wordt gecorrigeerd (Goulden & Field 1994; Do & 

Rocheteau 2002a; Do & Rocheteau 2002b; Vandegehuchte & Steppe 2013). Om de NTG bij de 

TD te bepalen wordt de sensor periodisch af‐ en aangeschakeld. De invloed op de HFD methode 
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is  nog  niet  bestudeerd.  Echter,  als  gevolg  van  de  kleinere  afstand  tussen  de  verschillende 

naalden  en de  verhitter wordt  verwacht  dat  de NTG  voor HFD  kleiner  zal  zijn  dan  voor  TD 

(Vandegehuchte & Steppe 2013). Ook bij CAG moet rekening gehouden worden met deze NTG 

(Vandegehuchte 2013). Hittepuls methoden zijn minder vatbaar voor NTG’s en hebben geen 

specifieke kalibraties nodig, waardoor deze methoden de voorkeur krijgen boven de continue 

methoden (Vandegehuchte & Steppe 2013). 

 

1.2.3.2.3 Mini‐sapstroomsnelheidssensoren 
Van de voorgaande  sapstroomsensoren  zijn er ook kleinere versies beschikbaar. Deze mini‐

sapstroomsensoren zijn er gekomen omdat de grote versies met naalden werken en deze dus 

niet kunnen toegepast worden op kleine plantendelen, zoals bijvoorbeeld de stengel van een 

tomaat of andere kleinere planten. Een eerste is de mini‐HFD. Deze sensor werkt volgens het 

principe van de HFD methode, maar er wordt geen verhitter in het hout zelf geplant, maar de 

verhitter wordt samen met drie thermokoppels aan de buitenkant tegen de stam geduwd met 

isolerende plakband. Hierdoor wordt de gehele stam warm en zal er in tegenstelling tot de HFD 

methode geen sapstroomdichtheid, maar een sapstroomsnelheid gemeten worden (Hanssens 

et al. 2013; Steppe 2017). Een andere  is de mini‐HRM (mHRM), welke de sapstroom (g h‐1) 

meet. Deze sensoren worden in het labo voor plantecologie (vakgroep plant en gewas, faculteit 

bio‐ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent) gemaakt en bestaan uit een verhitter en twee 

op  een  gelijke  afstand  van  de  verhitter  geplaatste  negatieve  temperatuur  coëfficiënt  (NTC) 

weerstanden (Thick  film surface mount  fixed resistor 100 Ω, Panasonic, Verenigd Koninkrijk) 

welke de temperatuur bepalen.  

 

1.2.3.3 Embolieën 
Het water dat in de xyleemvaten aanwezig is staat onder negatieve spanning. Als deze spanning 

meer negatief wordt, dan gaan de kolommen zich vullen met lucht en waterdamp. Dit proces 

noemt  caviteren  en  zorgt  ervoor  dat  de  transportvaten  ongeschikt  worden  voor 

watertransport, waardoor de geleidbaarheid van het xyleem daalt (Jones 2004; Steppe et al. 

2015; Steppe 2017). Dit proces treedt op als gevolg van droogtestress, vriezen en dooien en 

pathogenen  of  beschadigingen  aan  de  plant.  De  vatbaarheid  van  een  vat  voor  cavitatie  is 

afhankelijk van de diameter van de aanwezige poriën. Hoe fijner deze zijn, hoe minder vatbaar 

voor cavitatie (Steppe 2017).  

 

De  overgang  van  een  met  water  naar  een  met  lucht  gevuld  vat  gaat  gepaard  met  een 

akoestische  puls.  Deze  worden  ook  akoestische  emissies  (AE)  genoemd  en  worden 

gedetecteerd door het meten van audio‐ of ultrasone frequenties (Jones 2004; Steppe et al. 

2015;  Steppe  2017).  Een  deel  van  de  AE’s  kan  echter  ook  afkomstig  zijn  van  houtachtige 

weefsels die uitdrogen, waardoor een onzekerheid ontstaat. Embolieën laten ook water los in 

de transpiratiestroom en zijn dus eveneens een bron van opslagwater (Jones 2004). 

 

Desktop  X‐straal  microtomografie  (Micro‐CT)  is  een  techniek  om  de  inhoud  van  vaten  te 

visualiseren om zo xyleem embolieën te kwantificeren. Op basis van deze techniek kunnen de 

hydraulische en akoestische methoden geëvalueerd worden. Cochard et al. (2015) stelde deze 
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techniek  voor  om  de  dagelijkse  cyclus  van  het  vormen  en  verdwijnen  van  embolieën  te 

verklaren. Ook magnetische resonantie beelden (MRI) kunnen gebruikt worden om embolieën 

in intacte samples te visualiseren. Deze techniek heeft echter een minder hoge resolutie ten 

opzichte van Micro‐CT (Cochard et al. 2015). 

 

1.2.4 Bladdikte 
Bladdikte is een andere indicator voor de waterstatus van de plant. De bladdikte daalt als de 

turgor in de cellen daalt (Jones 2004). Bladdiktevariaties lopen steeds enkele minuten tot uren 

voor  op  de  waterstroom  in  stam  en  wortels.  Dit  komt  doordat  de  transpiratie  wordt 

ondersteund door water dat opgeslagen is in de verschillende weefsels van de plant, waardoor 

een tijdsvertraging optreedt tussen transpiratie en opname van water uit de bodem (Steppe et 

al. 2015). 

 

1.2.4.1 Toepassingen 
Veranderingen  in  bladdikte  kunnen  gebruikt  worden  als  snelle  indicator  van  de 

plantwaterstatus, waardoor ze kunnen dienen als alarmsysteem voor eventuele droogtestress. 

Indien  continue  metingen  van  bladdikte  gecombineerd  worden  met  mechanistische 

plantmodellen die de optimale bladgroei beschrijven, kunnen telers de serreomstandigheden 

optimaliseren door het microklimaat en irrigatie aan te passen (Lauriks et al. 2016). Helaas is 

bladdikte vaak minder gevoelig voor veranderingen in waterstatus omdat, vooral bij  jongere 

bladeren, een deel van de bladkrimp vaak in het vlak van de bladeren ligt, in plaats van in de 

richting van de sensor (Jones 2004). 

 

1.2.4.2 Meetprincipe 
De meest praktische manier om bladdikte te meten is met behulp van leafclips die eenvoudig 

op het blad gezet kunnen worden. Aangezien temperatuurverschillen het sensorsignaal sterk 

kunnen beïnvloeden, moet er per leafclip een temperatuurcorrectie bepaald worden (Lauriks 

et al. 2016). Bladdikte kan ook gemeten worden met behulp van LVDT’s. In praktijk is echter 

een constructie nodig om deze LVDT’s op hun plaats te houden, wat niet praktisch is (Jones 

2004). Een laatste optie is het meten van bladoppervlaktedichtheid (mg cm‐²) met behulp van 

‐stralen, waarbij voornamelijk de hoeveelheid water in het blad geschat wordt. Deze laatste 

is een zeer belangrijke parameter bij fysiologische studies rond waterstress. Het grote voordeel 

van deze methode is dat het een niet destructieve methode is voor zowel discrete als continue 

metingen. Echter treden er verschillende problemen op, die voornamelijk gerelateerd zijn met 

de variabiliteit van het bladmateriaal,  laterale bladkrimp, hysteresis en groei. Volgens  Jones 

(1973) is de sensor meest gevoelig voor oudere bladeren van planten gekweekt in serres (Jones 

1973; Jones 2004). 

 

1.2.5 Stomatale geleidbaarheid 
Sluiting van de stomata werd door (Hsiao 1973) als weinig gevoelig bevonden bij een daling in 

bladwaterpotentiaal tussen 0,2 en 0,5 MPa. Pas op bij een daling van meer dan 1,0 MPa was er 

een  sluiting  van  de  stomata  (Hsiao  1973;  Jones  2004).  Echter  wordt  nu  geloofd  dat  de 
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gevoeligheid  van  de  stomata  onderschat  werd.  Hsiao  (1973)  bekeek  enkel  de 

bladwaterpotentiaal  en  negeerde  de  interne  wortel‐stam  signalen,  welke  tegenwoordig 

gekend zijn voor het spelen van een sleutelrol bij het openen en sluiten van de stomata (Davies 

&  Zhang 1991;  Jones  2004). Ook  schuilt  er  een  gevaar  in  langdurige droogte‐experimenten 

aangezien de plant zich aanpast bij traag opkomende stress, waardoor de stomatale weerstand 

gelijk blijft terwijl de bodem uitdroogt (Fereres & Moriana 2002; Jones 2004). Over een korte 

periode zijn stomata wel degelijk gevoelig, waardoor ze gebruikt kunnen worden als indicator 

voor watertekorten. Elke plantindicator is gelinkt aan een drempelwaarde die bepaalt wanneer 

irrigatie nodig is. Deze zegt echter niks over de benodigde hoeveelheid water (Jones 2004). 

 

1.2.5.1 Toepassingen 
Veranderingen in stomatale geleidbaarheid zijn gevoelig voor ontwikkelende watertekorten en 

zijn daardoor een goede indicator voor nood aan irrigatie. Een andere mogelijke parameter is 

de variantie van de bladtemperatuur, welke zou stijgen als de stomata sluiten. Deze variantie 

zou nog gevoeliger zijn voor sluiting van de stomata dan de stijging van de bladtemperatuur. 

Ook hier zijn thermische camera’s nuttig (Jones 2004). 

 

1.2.5.2 Meetprincipe 
De stomatale geleidbaarheid kan gemeten worden met behulp van diffusie porometers, maar 

deze  metingen  zijn  arbeidsintensief  en  ongeschikt  voor  automatisatie.  De  ontdekking  dat 

bladtemperatuur stijgt als de stomata sluiten bij uitdroging, heeft geleid tot het gebruik van 

infrarood thermometers die plantstress kunnen detecteren. In het begin van de ontwikkeling 

werd de bladtemperatuur  vergeleken met de buitentemperatuur. Deze methode was enkel 

toepasbaar in warme, droge klimaten. Daarom werd een nieuwe methode ontwikkeld waarbij 

de  bladtemperatuur  vergeleken  wordt  met  droge  en  natte  referentieoppervlakken.  Deze 

metingen geven betrouwbare en gevoelige indicaties van de sluiting van de stomata én hebben 

de potentie gebruikt te worden in irrigatieschema’s (Jones 2004). 
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Hoofdstuk 2: Kalibratie van sapstroomsensoren op Ficus 

benjamina L. 
In het eerste hoofdstuk wordt beschreven hoe verschillende kalibraties werden uitgevoerd met 

de mHRM’s. Er werd zowel gebruik gemaakt van pulsen als van een continue verhitting, waarbij 

voor  iedere  kalibratiecurve  een  ander  takje  van  Ficus  benjamina  L.  en  een  andere  sensor 

gebruikt  werd.  In  totaal  werden  er  per  methode  vier  kalibratiecurven  opgesteld.  Deze 

kalibraties zijn nodig voor de verwerking van de resultaten in hoofdstuk 3, waar de reactie van 

Ficus  benjamina  L.  op  droogtestress  wordt  getest,  en  hoofdstuk  4,  waar  de  reactie  van 

verschillende  sierteeltplanten  op  veranderingen  in  omgevingsfactoren  getest  wordt  op, 

waaronder  ook  Ficus  benjamina  L.  Verder  wordt  nog  onderzocht  of  de  zone  waaruit  de 

sapstroom wordt berekend in de HRM methode (typisch van 60 tot 100 s na de start van de 

puls) ook correct is voor de mini versie van de HRM.  

 

2.1 Methodologie 
Voor het kalibreren van de zelfgemaakte mHRM werd gebruik gemaakt van een drukregelaar 

(ITAP  SpA,  Lumezzane,  Italië)  die  aangesloten werd  op  een  kraan waarvan  de  hoofdleiding 

geregeld wordt op 3 bar. De volledige opstelling en enkele details zijn te zien in Figuur 2.1. Op 

de drukregelaar werd een manometer en vervolgens een rubberen buisje met binnendiameter 

0,5  cm  aangesloten  met  behulp  van  plastic  klemmen  en  spanbandjes.  Hierop  werd  een 

tussenstuk gemonteerd met een kraantje zodat het eenvoudiger was de waterstroom stop te 

zetten.  Vervolgens  werd  deze  door  middel  van  een  kleine,  flexibele  rubberen  buis  met 

binnendiameter 0,35 cm verbonden met een afgesneden takje met een diameter van 2,97±0,17 

mm van Ficus benjamina ‘Danielle’ L. 

 

De  drukregelaar  hield  het  debiet  constant  en  veranderde  de  druk  met  behulp  van  een 

membraan dat geregeld kon worden tussen 0 en 6 bar. In het experiment werd deze druk op 3 

bar ingesteld, waarna de hoofdkraan dichtgedraaid werd. Deze druk zorgde ervoor dat er water 

door het  takje stroomde, waardoor de druk uiteindelijk automatisch naar 0 bar daalde. Het 

takje was telkens ongeveer 5 cm lang en bevatte één knoop bovenaan waarvan de zijtak of blad 

afgesneden werd en afgesloten werd met superlijm. Voor de nauwe aansluiting werd het takje 

omwikkeld met Parafilm (Bemis, Oshkosh, Wisconsin, Verenigde Staten) en aangespannen met 

twee spanbandjes. Op het takje werd een mHRM geïnstalleerd. Dit gebeurde door het takje 

eerst  in  te wrijven met elektrisch  isolerende gel,  vervolgens  twee maal  te omwikkelen met 

vershoudfolie en hierop de sensor te plaatsen. Daarna werd de sensor nog thermisch geïsoleerd 

met 9 mm dik  isolatieschuim van polyethyleen met een  lambda‐waarde van 0,04 W m‐1 K‐1 

(Gamma, België)  en  een  laag  aluminiumfolie. Het water  dat  door  het  takje  stroomde werd 

opgevangen in een plastiek bakje welke op een weegschaal stond. Van de weegschaal werd 

elke minuut een foto genomen met behulp van een Guardo Action Cam. Het afgelezen gewicht 

werd automatisch uit de foto’s geëxtraheerd en omgezet in een tekst bestand met behulp van 

Image J om de resultaten verder te kunnen verwerken.  
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(a) (b)   

(c)  (d)  (e)  .  

Figuur 2.1: Opstelling voor het kalibreren van mHRM sensoren. Een takje met sensor wordt verbonden met een 

drukregelaar  en  de  effectieve  waterstroom  door  het  takje  wordt  bepaald  aan  de  hand  van  de  weegschaal.  

(a) totale opstelling (b)(c) detail drukregelaar (d)(e) detail aansluiting takje. 
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Voor de verwerking werden de afgelezen gewichten eerst gecorrigeerd voor verdamping. Deze 

waarde werd aan de hand van trial and error voor elke kalibratie afzonderlijk bepaald, zodat de 

sapstroom  op  het  einde  0  g  h‐1  bedraagt,  zoals  in  werkelijkheid.  Deze  correctie  bedroeg 

0,006±0,0015 g min‐1. Bij de sensoren met pulsverhitting werd het gemiddelde genomen van 

vijf waarden  rond de puls en de vijf waarden hierna. Van deze  twee gemiddelden werd de 

sapstroom  (g  h‐1)  berekend met  volgende  formule:  (gemiddeldelaatste5  –  gemiddeldeeerste5)  / 

(5/60).  De  metingen  van  de  sensor  werden  in  PhytoSense  (Phyto‐IT,  Mariakerke,  België  ) 

omgezet naar sapstroomsnelheid (cm h‐1) met behulp van volgende formule (Marshall 1958):  

 

	 ∗ ln ∗ 3600         (2.1) 

Met:   Vh = Sapstroomsnelheid (cm h‐1) 

k = thermale diffusiviteit van niet verhoute stengel (cm² s‐1), deze nominale waarde is 

volgens Marshall (1958) gelijk aan 2,5 * 10‐3 cm² s‐1 

  x = afstand tussen verhitter en temperatuursensor (cm) 

v1 en v2 = stijging  in temperatuur op gelijke afstanden stroomafwaarts en ‐opwaarts 

van de verhitter (°C) 

 

Hiernaast werd ook rekening gehouden met wonden met behulp van een lineaire functie zoals 

beschreven door Burgess et al.  (2001). Deze sapstroomsnelheid  (cm h‐1) werd op zijn beurt 

omgezet naar sapstroom (g h‐1) door te vermenigvuldigen met de dichtheid van water (1 g cm‐³) 

en  de  oppervlakte  (cm²)  van  de  doorsnede  van  het  takje  (=diameter²*/4).  De  minimale 

sapstroom,  gemeten met  de mHRM, werd  van  alle  andere waarden  afgetrokken,  zodat  de 

kalibratiecurve  door  de  oorsprong  ging.  Op  deze  manier  kunnen  de  verschillende 

kalibratiecurven  ook  eenvoudig  vergeleken  worden.  Voor  de  continue  mHRM’s  werd  op 

dezelfde manier gewerkt als bij de pulsverhitting. Echter voor de verwerking van de signalen 

van  de  sensor  werd  het  gemiddelde  van  10 minuten  genomen  van  het  verschil  tussen  de 

temperatuur stroomafwaarts van de verhitter (T1) en stroomopwaarts van de verhitter (T2). 

Ook deze waarden werden gecorrigeerd, zodat de kalibratiecurven door de oorsprong gingen.  

 

Voor  het  onderzoek  naar  de  ideale  tijdszone  na  de  puls  voor  het  berekenen  van  Vh  zijn 

verschillende punten onderzocht: een lage, middelmatige en hoge sapstroom voor alle vier de 

kalibraties.  Allereerst  werd  gekeken  naar  de  puls  van  T1  en  T2  zoals  deze  in  PhytoSense 

zichtbaar zijn. Om een goede vergelijking tussen beide metingen mogelijk te maken, werd het 

beginpunt steeds gelijk gesteld aan de oorsprong. Het is namelijk de hoogte van de puls die 

belangrijk  is  voor  het  berekenen  van de  sapstroomsnelheid. Deze  temperaturen  (T1  en  T2) 

werden  echter  ook  gecorrigeerd  op  dezelfde  manier  als  in  PhytoSense:  er  wordt  een  lijn 

getrokken  door  de  15  punten  voorafgaand  aan  de  puls  en  deze  lijn  wordt  doorgetrokken 

gedurende de puls. Hierna worden v1 en v2 berekend als de afstand tussen deze imaginaire lijn 

en  de  puls.  Dit  is  schematisch  voorgesteld  in  Figuur  2.2.  De  pijlen  geven  de  stijging  in 

temperatuur  (v)  weer.  Naast  de  correctie  werd  er  ook  rekening  gehouden  met  eventuele 

ruissignalen op die punten die voor de correctie gebruikt worden. Hierdoor zijn  in sommige 

gevallen de laatste punten voor de puls weggelaten uit de berekening.  
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Figuur 2.2: Schematische voorstelling van een correctie voor het berekenen van v1 en v2. 

Om het beste interval te bepalen, werden de verhoudingen van v1/v2 berekend, waarna het 

gemiddelde  genomen  werd  over  vier  verschillende  tijdsperiodes.  Er  werd  gekozen  om  de 

tijdsperiode die in de literatuur als ideaal wordt omschreven (60 tot 100 s) te verschuiven met 

30 s. Hierdoor worden de tijdsperiodes van 30 tot 70 s, 60 tot 100 s en 90 tot 130 s na de start 

van de puls bekomen. Hiernaast werd ook een tijdsinterval van 60 tot 80 s onderzocht om te 

kijken  wat  het  effect  is  van  een  korter  interval.  Ook  werd  voor  dezelfde  tijdsperiodes  de 

richtingscoëfficiënt berekend, aangezien deze zo klein mogelijk moet zijn. Als laatste werd het 

optimale interval bepaald voor elk gekozen punt, met behulp van het programma R, waarbij de 

richtingscoëfficiënt zo klein mogelijk werd. 
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2.2 Resultaten en discussie 

2.2.1 Kalibratiecurve mHRM met pulsverhitting  
Na het uitvoeren van de kalibraties werden voor de vier verschillende takjes en mHRM’s zeer 

goed gelijkende  curves bekomen. Deze  zijn weergegeven  in  Figuur 2.3. Vervolgens  kon een 

kalibratievergelijking worden gefit door de punten van de vier kalibraties samen (zie Figuur 2.4). 

Er werd gekozen voor een Michaelis‐Menten vergelijking aangezien deze het beste aansloot bij 

de gegeven punten. De volgende vergelijking werd bekomen:  

 
, ∗

,
           (2.2) 

Met:    = Sapstroom op basis van mHRM (g h‐1) 

   = Sapstroom (g h‐1) 

 

Deze vergelijking wordt verder gebruikt voor de kalibratie van de mHRM’s in hoofdstuk 3 en 4 

van deze masterproef. Hiervoor wordt deze omgevormd naar de sapstroom: 

 

	 , ∗

,
	 	 	 	 	 (2.3) 

 
Figuur 2.3: Kalibraties voor mHRM met pulsverhitting. 

Het  is duidelijk dat deze  figuur afvlakt naarmate de  sapstroom  (g h‐1)  stijgt.  Een hypothese 

hiervoor  is  dat  het  tijdsinterval  dat  gebruikt  wordt  voor  het  berekenen  van  de 

sapstroomsnelheid, namelijk 60 tot 100 s na de puls, niet correct is voor hogere sapstromen. 

Om dit te testen werden er voor elke kalibratie willekeurig drie punten gekozen: één in het lage 

sapstroomgebied, één in het hoge gebied en één in het midden zoals aangegeven op Figuur 

2.4.  De  overeenkomstige  pulsen  van  deze  gekozen  punten,  van  zowel  de  temperatuur 

stroomafwaarts van de verhitter (T1) als van de temperatuur stroomopwaarts van de verhitter 

(T2), zijn relatief ten opzichte van elkaar weergegeven in Figuur 2.5. In deze figuur wordt de 

theorie  achter  Vergelijking  (2.1)  duidelijk.  Naarmate  de  sapstroom hoger wordt, wordt  het 

verschil tussen T1 en T2 groter. Hierdoor wordt v1/v2, en dus ook Vh, groter. Ook is te zien dat 

T1  steeds  groter  is  dan  T2.  Dit  is  logisch  aangezien  de  sapstroom  een  deel  van  de  hitte 

stroomafwaarts meevoert, waar T1 gemeten wordt. 
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Figuur 2.4: Kalibratiecurve met de bijhorende vergelijking voor de mHRM met pulsverhitting en de gekozen punten 

voor verdere verwerking. 

Hierna werd  v1/v2 berekend, waarbij  de waarden  voor  T1  en  T2  gecorrigeerd werden met 

behulp van 15 punten voor de start van de puls  (zie Figuur 2.2). Regelmatig  is er voor deze 

punten ruis zichtbaar die de correctie verstoren. Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 2.6. 

In  deze  figuur werd  v1/v2  reeds  verder  verwerkt  tot  een waarde  voor  Vh met  behulp  van 

Vergelijking  (2.1),  het  effect  is  echter bij  beide  gelijk. Het  gecorrigeerde  signaal, waarbij  de 

laatste  vijf  punten  niet  worden meegerekend  omwille  van  ruis,  is  zichtbaar  beter  dan  het 

gecorrigeerde  signaal waar  deze  ruis wel  gebruikt werd  voor  de  correctie.  Het  programma 

PhytoSense houdt met deze ruis echter geen rekening, waardoor er fouten kunnen optreden 

in de waarden van sapstroomsnelheid die in het programma berekend worden.  

 

In  Figuur  2.7  worden  de  waarden  voor  v1/v2  weergegeven  ten  opzichte  van  het  aantal 

seconden  na  de  start  van  de  puls.  Indien  er  ruis  aanwezig  was,  zijn  de  laatste  vijf  punten 

weggelaten in de berekening van de correctie van het signaal. De waarden tussen 0 en 10 s na 

de  start  van  de  puls  zijn  ook  weggelaten  aangezien  hier  extreem  hoge  of  lage  waarden 

voorkwamen. Op deze manier wordt het essentiële deel beter zichtbaar. Hierbij aansluitend 

zijn de gemiddelden genomen van v1/v2 over vier tijdsintervallen, namelijk 30 tot 70 s, 60 tot 

100 s, 90 tot 130 s en 60 tot 80 s. Dit om te onderzoeken of het beter is het interval te verlaten, 

te vervroegen of te verkleinen. Er werd niet onderzocht of het beter is het interval te vergroten 

want  een  groter  interval  zal  meer  variatie  bevatten  en  het  doel  is  om  deze  variatie  te 

verkleinen. Ook de richtingscoëfficiënt (RICO) in de verschillende tijdsintervallen is berekend 

aangezien  dit  zo  klein  mogelijk  moet  zijn  om  een  zo  correct  mogelijke  waarde  van  Vh  te 

bekomen. Burgess et al.  (2001)  stellen een RICO van 0,01  s‐1  voorop voor v1/v2 om een zo 

stabiel mogelijk resultaat van Vh te verkrijgen. De resultaten van deze berekeningen zijn terug 

te vinden in Tabel 2.1. De waarden groter dan 10*10‐3 s‐1 geven geen stabiel resultaat voor Vh 

volgens Burgess et al.  (2001).  In Figuur 2.7  is  te zien dat puls 1 en 4 zich gedragen zoals de 

hypothese. De punten liggen steeds minder op een rechte lijn naarmate de sapstroom hoger 

wordt, waardoor de waarde voor Vh minder zeker wordt. Echter voor puls 2 en 3 is dit niet het 

geval. Bij deze twee pulsen is wel te zien dat bij een hoge sapstroom meer ruis op het signaal 

komt, waardoor ook fouten kunnen optreden in de berekening van Vh.  
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Figuur 2.5: Verloop van T1 (zwart) en T2 (rood) overeenkomstig met de gekozen pulsen. Het volgens Burgess et al. 

(2001) optimale interval (60 tot 100 s) wordt weergegeven met de stippellijnen.  

 
Figuur 2.6: Voorbeeld van een signaal waarbij het effect van ruis op de correctie van de temperatuurpulsen op de 

sapstroomsnelheid wordt weergegeven.  
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Figuur  2.7:  v1/v2  (‐)  in  functie  van  tijd  voor  drie  gekozen  sapstroomsnelheden  voor  alle  kalibratiecurven. Het 

volgens Burgess et al. (2001) optimale interval (60 tot 100 s) wordt weergegeven met de stippellijnen.  
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De RICO’s zijn algemeen zeer goed. Alle waarden, met uitzondering van puls 2 met middelhoge 

sapstroom  hebben  een  RICO  onder  de  grenswaarde  van  Burgess  et  al.  (2001).  De  andere 

waarden  werden  daarom  nog  verder  opgesplitst  in  drie  groepen.  Deze  zijn  aangegeven  in 

verschillende grijswaarden  in Tabel 2.1. Aangezien ook de andere waarden van puls 2 hoog 

liggen, wordt er in de volgende bespreking geen rekening meer gehouden met deze resultaten. 

Bij puls 1 en 4 worden de beste waarden, die tien keer kleiner zijn dan de vooropgestelde limiet, 

bekomen  bij  de  lage  sapstromen.  De  minder  goeie  waarden,  tussen  3  en  10*10‐3  s‐1,  zijn 

voornamelijk  gesitueerd bij  de hoge  sapstromen, wat  overeenkomt met  de  vooropgestelde 

hypothese. Dit is echter bij alle tijdsintervallen, wat er op wijst dat de andere intervallen niet 

veel beter zijn dan het vooropgestelde interval van 60 tot 100 s. Indien naar de RICO van puls 

3 gekeken wordt zijn alle waarden redelijk goed en is er geen duidelijke trend zichtbaar. Als er 

per puls gekeken wordt naar het beste interval, dus met de laagste RICO’s is dat bij puls 1 van 

90 tot 130 s. Voor puls 2 is dit het interval van 60 tot 100 s, voor puls 3 zowel het vooropgestelde 

interval als het kleine interval van 60 tot 80 s en voor puls 4 is dit ook het kleine interval. Hieruit 

wordt besloten dat het interval vervroegen naar 30 tot 70 s nooit de beste optie is. Het kleinere 

interval geeft de beste resultaten bij zowel puls 3 als 4. De vraag rijst echter of het verkleinen 

van het interval wel correct is. Er is namelijk een minimaal aantal punten nodig om de invloed 

van een random signaal te minimaliseren, maar hoe groot dit interval moet zijn is niet zeker. 

Burgess et al. (2001) namen 40 s om voldoende punten in rekening te brengen. 

 
Tabel  2.1:  Gemiddelde  waarde  voor  v1/v2  (GEM)  (‐)  en  richtingscoëfficiënt  (RICO)  (*10‐³  s‐1)  voor  een  lage, 

middelmatige  en  hoge  sapstroom  in  het  aangegeven  tijdsinterval  na  de  puls.  De  kleurcode  voor  RICO wordt 

uitgelegd in de legende onderaan. De waarde 10 *10‐³ s‐1 komt overeen met de grenswaarde 0,01 die Burgess et 

al. (2001) voorop stelden. 

    
GEM  GEM GEM GEM RICO RICO  RICO RICO

30‐70  60‐100 90‐130 60‐80 30‐70 60‐100  90‐130 60‐80

puls 1 

laag  1,59  1,58 1,56 1,58 0,63 0,68  0,15 0,84

midden  2,70  2,64 2,58 2,66 2,67 2,68  1,83 3,41

hoog  3,50  3,31 3,09 3,37 3,88 6,33  2,20 6,21

puls 2 

laag  1,49  1,57 1,75 1,53 5,95 3,72  3,53 4,40

midden  2,18  2,58 4,28 2,44 14,40 10,79  13,51 11,05

hoog  2,83  2,82 2,67 2,83 6,25 0,98  3,50 1,67

puls 3 

laag  1,53  1,57 1,64 1,55 3,54 2,23  1,39 2,85

midden  2,34  2,33 2,24 2,34 2,01 0,76  1,33 1,22

hoog  2,87  2,90 3,02 2,88 1,59 1,84  2,62 0,65

puls 4 

laag  1,56  1,55 1,48 1,56 0,83 0,72  1,02 0,60

midden  2,24  2,21 2,07 2,23 2,66 1,57  3,01 2,15

hoog  2,75  2,67 2,39 2,73 3,24 3,06  6,15 2,34

       

      Legende: <1 1 ‐ 3  3 ‐ 10  > 10
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In  Tabel  2.1  is  te  zien  dat  de  gemiddelde waarden  voor  v1/v2  steeds  stijgen  naarmate  de 

sapstroom hoger wordt, met uitzondering van het tijdsinterval van 90 tot 130 s bij puls 2. Dit is 

het gevolg van de zeer sterk afwijkende waarde die ook te zien is in Figuur 2.7. De gemiddelde 

sprongen met standaarddeviatie voor de verschillende tijdsintervallen worden weergegeven in 

Tabel 2.2. De sprong tussen de lage en middelmatige sapstroom voor v1/v2 is steeds ongeveer 

dubbel zo groot als de waarde voor het verschil tussen de middelmatige en hoge sapstroom 

met uitzondering van het interval 30 tot 70 s. Dit verschil toont duidelijk dat de kalibratiecurves 

steeds  zullen afvlakken, ongeacht het  tijdsinterval waarover v1/v2 bepaald wordt. De grote 

standaarddeviatie bij het interval van 90 tot 130 s is het gevolg van de afwijkende waarde die 

reeds vermeld werd (zie hoge sapstroom bij puls 2 in Figuur 2.7).  

 
Tabel  2.2:  Gemiddelde  sprong met  standaarddeviatie  tussen  lage  en middelmatige  sapstroom  voor  v1/v2,  en 

middelmatige en hoge sapstroom voor v1/v2 in het aangegeven tijdsinterval na de puls. 

Interval  30‐70 60‐100 90‐130  60‐80

Verschil tussen laag en midden   0,82 ± 0,20 0,87 ± 0,19 1,19 ± 0,92  0,86 ± 0,17

Verschil tussen midden en hoog  0,62 ± 0,13 0,49 ± 0,18 0,00 ± 1,09  0,54 ± 0,13

 

Er werd ook onderzocht welk interval de kleinste variatie in v1/v2, en dus ook in Vh, geeft. De 

beginwaarde van elk optimaal interval is weergegeven in Tabel 2.3. De grootte van elk interval 

is 40 s, waardoor de eindwaarde gelijk is aan de beginwaarde plus 40 s. Zoals te zien in de Tabel 

2.3 zijn er vaak verschillende opties mogelijk. Dit toont aan dat er geen eenduidige oplossing is 

voor het kiezen van een optimaal interval.  

 
Tabel  2.3:  Beginwaarde  van  het  optimale  interval  waarbij  het  verschil  tussen  de  maximale  en  minimale 

sapstroomsnelheid zo klein mogelijk is. 

  Puls 1  Puls 2  Puls 3  Puls 4 

  L  M  H  L  M  H  L  M  H  L  M  H 

Begin‐

waarde 

van het 

optimale  

interval 

95  97 

98 

99 

100 

93 

94 

95 

97 

98 

99 

100 

74 

75 

61 

62 

63 

64 

65 

97 

98 

99 

100 

47 

48 

49 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

37 

38 

39 

75  37 

 

2.2.2 Kalibratiecurve mHRM met continue verhitting 
Net zoals bij de mHRM met pulsverhitting worden ook bij de continue verhitting zeer gelijkende 

kalibratiecurves bekomen. Echter, bij de derde kalibratie veranderde de temperatuurgradiënt 

van teken tijdens de kalibratie. Dit betekent dat de sapstroom tijdens de kalibratie van richting 

veranderd  zou  zijn.  Hierdoor  wordt  deze  data  niet  gebruikt  voor  het  opstellen  van  de 
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kalibratievergelijking. De verschillende kalibraties zijn te zien in Figuur 2.8. Ook hier werd een 

kalibratievergelijking  opgesteld  doorheen  alle  punten  van  de  drie  goede  kalibraties  samen. 

Deze curve is te zien in Figuur 2.9. Er werd gekozen voor een derdegraadsfunctie aangezien 

deze het beste overeenkomt met de datapunten. De volgende vergelijking werd bekomen:  

 

	 	0,0267 ∗ 	0,3844 ∗ 	1,5292 ∗ 	 	0,1045	 	 	 (2.4)  

 

Met:    = Temperatuurverschil T1‐T2 (°C)  

  	= Sapstroom (g h‐1) 

 

Echter,  indien  deze  vergelijking  gebruikt wordt  voor  de  verwerking  van  de  signalen  van  de 

mHRM, is het noodzakelijk de kalibratievergelijking op te stellen met het temperatuurverschil 

op  de  x‐as.  Aangezien  er  voor  een  gemeten  temperatuurverschil  vaak  twee  verschillende 

waarden voor sapstroom mogelijk zijn, werd een figuur opgesteld met de waarden uit Figuur 

2.9, maar slechts voor een sapstroom van 0 tot en met 3,5 g h‐1. Het resultaat hiervan is te zien 

in Figuur 2.10. Door deze punten is een tweedegraadsfunctie gefit met de vergelijking:  

 

	 	0,4829 ∗ 	0,1456 ∗ 	 	0,0027         (2.5) 

 

Met:    = Sapstroom (g h‐1)  

   = Temperatuurverschil T1‐T2 (°C) 

 

 
Figuur 2.8: Kalibraties voor mHRM met continue verhitting. 
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Figuur 2.9: Kalibratiecurve voor mHRM met continue verhitting met bijhorende kalibratievergelijking. 

 

Figuur 2.10: Kalibratiecurve voor mHRM met continue verhitting met bijhorende kalibratievergelijking voor een 

sapstroom tot maximum 3.5 g h‐1. 
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2.3 Conclusie 
Er werd een goed systeem ontwikkeld voor het kalibreren van mHRM’s op Ficus benjamina L. 

Dit bestond uit een drukregelaar en rubberen buisjes waarop takjes van ongeveer 5 cm lang en 

2,97  cm diameter  aangesloten werden. Door  het  vergelijken  van de data  bekomen met  de 

geïnstalleerde mHRM met de data afgelezen op de weegschaal, de echte sapstroom, werden 

goede curves bekomen. Dit voor zowel de vier mHRM’s met pulsverhitting als de vier mHRM’s 

met continue verhitting, met uitzondering van de derde herhaling van de continue verhitting, 

waar  iets  fout  liep.  Voor  de  methode  met  pulsverhitting  en  continue  verhitting  werden 

respectievelijk volgende vergelijkingen bekomen:  

 
, ∗

,
            (2.2) 

 

	0,0267 ∗ 	0,3844 ∗ 	1,5292 ∗ 	 	0,1045      (2.4) 

 

Met:    = Sapstroom op basis van mHRM (g h‐1) 

 = Temperatuurverschil T1‐T2 (°C)  

  	= Sapstroom (g h‐1) 

 

Als gevolg van het afvlakken van de kalibratiecurve bij de mHRM’s met pulsverhitting werd het 

interval dat wordt beschouwd voor het berekenen van Vh, van 60 tot 100 s na de start van de 

puls, in vraag gesteld. Er werd onderzoek gedaan naar de richtingscoëfficiënt van v1/v2 van een 

lage, middelmatige en hoge sapstroomsnelheid voor de vier kalibraties die werden uitgevoerd. 

Dit voor vier verschillende intervallen: 30 tot 70 s, 60 tot 100 s, 90 tot 130 s en 60 tot 80 s. Deze 

RICO’s hadden allen een waarde kleiner dan de grenswaarde van Burgess et al. (2001), namelijk 

0,01 s‐1, met uitzondering van de middelhoge sapstroom bij de tweede kalibratie. Het optimale 

interval  bleek  echter  verschillend  voor  de  verschillende  kalibraties.  Enkel  het  vervroegde 

interval bleek nooit optimaal. Ook werd duidelijk dat, welk interval ook gekozen werd als het 

optimale, de curve altijd afvlakt, aangezien de gemiddelde sprong tussen lage en middelmatige 

sapstroom voor v1/v2 steeds groter was dan de gemiddelde sprong tussen middelmatige en 

hoge sapstroom voor v1/v2. Als laatste werd de optimale startplaats voor een interval van 40 

s berekend. Dit gaf opnieuw geen eenduidige oplossing. Er kan dus besloten worden dat het 

best is om het vooropgestelde interval van 60 tot 100 s te blijven gebruiken en dat er eventueel 

andere  oorzaken moeten  gezocht worden  die  het  afvlakken  van  de  kalibratiecurve  kunnen 

verklaren. 
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Hoofdstuk 3: Droogtestress bij Ficus benjamina L.  
In  dit  hoofdstuk wordt  de  reactie  van Ficus  benjamina  L.  op droogtestress  onderzocht met 

verschillende  plantsensoren.  Verder  worden  ook  de  suiker‐  en  prolinegehaltes  bepaald  op 

verschillende tijdstippen doorheen het experiment om de reactie van de plant op droogtestress 

beter te begrijpen.  

 

3.1 Methodologie 

3.1.1 Opzet van het experiment 
Voor het bestuderen van droogtestress bij Ficus benjamina ‘Danielle’ L. werden 125 planten op 

het proefcentrum voor  sierteelt  (PCS)  te Destelbergen, België,  gestekt  in  een  turfsubstraat. 

Deze  werden  vervolgens  overgebracht  naar  een  serre  op  de  faculteit  bio‐

ingenieurswetenschappen, UGent  in het begin van augustus 2017. Het experiment ging van 

start op 13/11/ 2017  (Dag 1) en eindigde op 18/02/2017  (Dag 67).  In de serre werd er een 

temperatuur aangehouden tussen 15°C en 31°C met een gemiddelde temperatuur van 21,21°C. 

De  relatieve  vochtigheid  (RV)  bedroeg  gemiddeld  56% met  een maximum  van  73%  en  een 

minimum van 37%. Uit deze waarden kan het vapor pressure deficit (VPD) berekend worden 

met behulp van de volgende formules van Allen et al. (1998):	

0,6108 ∗ 	
, ∗

,  
 

	
∗
100

 
 

 

 

(3.1) 
 

 

(3.2) 

 

(3.3) 

 

Met:   es = verzadigde dampdruk (kPa) 

  ea = actuele dampdruk (kPa) 

  T = temperatuur (°C) 

  RV = relatieve vochtigheid (%) 

 

Het CO2 gehalte lag tussen 353 en 664 ppm met een gemiddelde van 416 ppm. De hoeveelheid 

fotosynthetisch actieve straling (PAR) bedroeg maximaal 458 µmol m‐² s‐1. Aangezien het hier 

een winterperiode betreft, werd er ongeveer 60 µmol m‐² s‐1 assimilatiebelichting voorzien van 

8:00 tot 17:00 h met behulp van zes lampen van 400W (type HPI‐T PLUS, PHILIPS, China). De 

planten werden geïrrigeerd met behulp van een eb en vloed systeem waarbij de irrigatietafels 

vier  keer  per  week  om  11:00  h  10 min  onder  water  kwamen  te  staan.  In  de  periode  van 

herbewatering  gebeurde  dit  frequenter  en  gedurende  een  langere  periode  tot  het 

bodemvochtgehalte terug op het oorspronkelijke niveau was. De EC van de voedingsoplossing 

werd geregeld tussen 1399 en 1682 µS m‐1 en de pH tussen 5,1 en 7,7. Vanaf 13/11/2017 (Dag 

1) werd de helft van de planten onder droogtestress geplaatst door deze in afgesloten plastic 

containers te zetten. Kiezelstenen werden gebruikt om het gewicht van de potten de verzwaren 

om  zo  de  plant  op  zijn  plaats  te  houden.  Op  3/01/2018  (Dag  52)  werden  deze  containers 
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opnieuw  verwijderd.  Ook  werd  een  bufferrand  beschouwd  om  omgevingseffecten  te 

minimaliseren, in deze strook werden geen stalen genomen of sensoren geplaatst.  

 

Er werden verschillende sensoren op de plant geïnstalleerd om de reactie van Ficus benjamina 

L. op droogtestress te bestuderen. Een eerste sensor is de zelfgemaakte mHRM voor het meten 

van sapstroom (g h‐1). Er werden twaalf mHRM’s gebruikt waarvan zes met continue verhitting 

en zes met pulsverhitting. Een tweede sensor die werd gebruikt  is de LVDT (DF/5.0 serie van 

Miniature displacement sensors, Solartron Metrology, Bognor Regis, Verenigd Koninkrijk), welke 

de stengeldiameter meet in mV. De laatste plantsensor die werd geïnstalleerd was de leafclip 

(LeafSen, Netafim, Tel Aviv, Israël) sensor (LS 1‐12). Deze sensoren zijn eenvoudig te installeren 

en zijn klein en licht, waardoor ze geschikt zijn voor de sierteeltsector. Deze leafclip meet de 

bladdikte in mV. Zowel de waarden in mV van de LVDT als de leafclip worden omgezet naar mm 

met behulp van een kalibratie. Voor de LVDT gebeurt deze kalibratie met een micrometer. Dit 

apparaat drukt het beweegbare staafje van de LVDT telkens exact 1 mm verder in. Bij elke stap 

wordt ook de mV waarde afgelezen en hiermee wordt een kalibratiecurve opgesteld. Voor de 

kalibratie van de leafclip wordt gebruik gemaakt van plaatjes met een gekende dikte. Naast deze 

plantparameters  werden  ook  nog  verschillende  omgevingsparameters  gemeten  met  de 

volgende sensoren: het bodemvocht werd bepaald met behulp van een EC5 sensor (Decagon 

Devices, Pullman, Washington, Verenigde Staten), de temperatuur en RV werden gemeten met 

een  EE08  sensor  van  E+E  electronics  (Engerwitzdorf,  Oostenrijk)  in  een  geventileerde 

meteokamer. PAR werd gemeten met een PAR Quantum Sensor type QS2 van Delta‐T Devices 

Ltd (Cambridge, Verenigd Koninkrijk) en CO2 met een GMP‐343 sensor van VAISALA (Helsinki, 

Finland). Deze omgevingsparameters werden vlak boven de planten gemeten. 

De signalen van de mHRM met pulsverhitting werden eerst verminderd met het gemiddelde 

van de waarden tussen 1:00 en 4:00 h, zodat de basislijn van de curve op een sapstroomsnelheid 

van 0 cm      h‐1 lag. Dit omdat verondersteld wordt dat de sapstroom ’s nachts verwaarloosbaar 

is. Vervolgens werd deze data (cm h‐1) omgezet naar g h‐1 door te vermenigvuldigen met de 

dichtheid van water (1 g cm‐1) en de oppervlakte van de stengeldoorsnede (cm2) op dat tijdstip. 

Hiervoor werd een willekeurige LVDT signaal gekozen van een plant met dezelfde behandeling. 

Hierbij werd de begindiameter gelijk gesteld aan de begindiameter gemeten bij het installeren 

van  de mHRM.  Vervolgens werd  de  kalibratievergelijking  geïmplementeerd,  zodat  de  echte 

sapstroom (g h‐1) bekomen werd. Deze kalibratievergelijkingen werden bekomen in hoofdstuk 

2 en worden voor de eenvoud nogmaals weergegeven. Voor de mHRM’s met pulsverhitting 

werd Vergelijking (2.3) gebruikt: 

	
1,77 ∗

1,61
 

 

(2.3)

Met:     x = sapstroom (g h‐1) 

    y = sapstroom op basis van mHRM (g h‐1) 

Vervolgens werd de gemiddelde sapstroom en de maximale sapstroom berekend per dag. Deze 

laatste  werd  berekend  als  het  gemiddelde  van  de  drie maximale  waarden  van  die  dag  om 

rekening te houden met eventueel aanwezig ruis. Voor beide parameters werd een gemiddelde 
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genomen  van  de  drie  controle‐  en  droogtestressbehandelingen  en  werd  ook  een 

standaarddeviatie  berekend.  Deze  gemiddelde  en  maximale  sapstroom  werden  vervolgens 

uitgezet ten opzichte van de tijd en ten opzichte van de gemeten omgevingsparameters.  

De  metingen  van  de  mHRM  met  continue  verhitting  werden  niet  verder  onderzocht.  Dit 

aangezien voor de mHRM met pulsverhitting (Sectie 3.2.1.2) zeer hoge maximale sapstromen 

werden  bereikt  (tot  20  g  h‐1).  Terwijl  de  kalibratiecurve  die werd  berekend  in  hoofdstuk  2 

(Sectie 2.2.2) beperkt werd tot waarden tussen 0 en 3,5 g h‐1. De waargenomen sapstromen 

zijn met andere woorden te hoog voor het gebruik van deze continu verhitte mHRM. 

 

Uit  de  data  van  de  LVDT  werden  drie  verschillende  parameters  berekend.  Als  eerste  de 

stengeldiameter, waarvoor de waarde om middernacht genomen werd. Een tweede parameter 

is de dagelijkse groei, waarbij de waarde om middernacht van die dag verminderd werd met de 

waarde om middernacht van de dag ervoor. Als laatste werd ook de maximale dagelijkse krimp 

berekend als het verschil tussen de maximale waarde in het begin van de dag min de minimale 

waarde  rond  de  middag.  Ook  voor  deze  parameters  werd  het  gemiddelde  en  de 

standaarddeviatie  berekend  van  de  drie  controle‐  en  droogtestressbehandelingen.  Deze 

parameters  werden  uitgezet  ten  opzichte  van  de  tijd  en  ook  ten  opzichte  van  alle 

omgevingsparameters. Hetzelfde gebeurde met de data van de leafclip, met uitzondering van 

de dagelijkse groei.  

 

3.1.2 Suikers, zetmeel en proline bepaling 

3.1.2.1 Staalname 
Voor  de  suiker‐,  zetmeel‐  en  prolineanalyse  gebeurden  zes  staalnames  gedurende  het 

experiment. De datums en plantstatus op dat moment zijn terug te vinden in Tabel 3.1. Per 

staalname  werden  vijf  controleplanten  en  vijf  planten  onder  droogtestress  gesampled  om 

biologische variatie in rekening te brengen. Per plant werden telkens drie à vier bladeren van 

verschillende  grootte  en  willekeurig  over  de  hoogte  van  de  plant  afgeknipt.  Deze  werden 

onmiddellijk in aluminiumfolie verpakt en bij ‐80°C bewaard. Bij de eerste staalname werden 

er enkel stalen genomen voor de controlebehandeling omdat er nog geen droogtestress was 

opgelegd. Tijdens de eerste staalname werden er dus slechts vijf stalen genomen, de andere 

dagen tien.  

 
Tabel 3.1: Staalnames. 

Staalnummer  Dag  Datum  Status van de plant 

1  1  13/11/2017  Geen stress, start droogte 

2  8  20/11/2017  Begin stress 

3  15  27/11/2017  Begin stress 

4  43  25/12/2017  Stagnatie groei stengeldiameter 

5  52  03/01/2018  Stengeldiameter krimpt één week, herbewatering 

6  67  18/01/2018  twee weken na herbewatering 
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3.1.2.2 Protocollen 
Voor het bepalen van de suikers en het zetmeel, aanwezig in de bladeren van Ficus benjamina 

L., werden de ingevroren stalen (zie 3.1.2.2.) behandeld volgens het protocol ontwikkeld in het 

laboratorium van Prof. Marie‐Christine Van Labeke (Vakgroep Plant en Gewas, Faculteit Bio‐

ingenieurswetenschappen).  Voor  het  bepalen  van  het  prolinegehalte  in  Ficus  benjamina  L. 

tijdens  het  droogtestress‐experiment  werden  de  ingevroren  stalen  behandeld  volgens  het 

protocol van Bates et al. 1973. Beide protocollen zijn terug te vinden in de Appendix, Sectie 1. 

 

3.1.2.3 Verwerking van de resultaten 
Voor het vergelijken van de droogtestress‐ en controlebehandeling werd de data statistisch 

vergeleken  in  Excel  met  behulp  van  een  T‐toets  met  α  =  0,05  uitgevoerd  voor  twee 

steekproeven met gelijke ofwel ongelijke varianties. Met behulp van een F‐toets, ook toets van 

Levene genoemd, met α = 0,05, werd bepaald of de waarden die werden vergelijken een gelijke 

of ongelijke variantie vertoonden.  
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3.2 Resultaten en discussie 

3.2.1 Reactie van de plant op droogtestress 
In het eerste deel wordt de reactie van de plant op de aanwezige droogtestress onderzocht. Dit 

met behulp van de verschillende sensoren die op Ficus benjamina L. werden geïnstalleerd om 

te evalueren hoe deze sensoren de reactie op droogtestress kunnen detecteren.  

 

3.2.1.1 Omgevingsparameters 
Alvorens naar de signalen van de planten te kijken, is het belangrijk de omgevingsparameters 

te definiëren. De signalen van deze parameters staan weergegeven  in Figuur 3.1. Het vapor 

pressure deficit (VPD) werd berekend aan de hand van de gegevens van de relatieve vochtigheid 

(RV)  en  de  temperatuur  (T) met  behulp  van  Vergelijkingen  (2.1)  tot  (2.3).  Er  werden  geen 

opmerkelijke  variaties  waargenomen  bij  deze  omgevingsparameters.  In  Figuur  3.1  (a)  is 

duidelijk te zien dat de bodem zeer geleidelijk uitdroogt tot ongeveer 10% en na herbewatering 

ongeveer 10 dagen nodig heeft om zich volledig te herstellen. In een turfsubstraat zullen de 

meeste  soorten  pas  metabolische  veranderingen,  zoals  het  aanmaken  van  osmolieten, 

ondergaan  als  gevolg  van  droogtestress  bij  een  bodemvochtgehalte  lager  dan  20%  (Razavi 

2012). Dit gebeurde  in de proefopstelling    rond dag 35 na de start van de droogtestress. Er 

kunnen  echter  reeds  niet metabolische  aanpassingen  optreden  bij  een  bodemvochtgehalte 

hoger dan 20%, vermoedelijk vanaf 30%. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van de stomata, 

het verminderen van fotosynthese, vertragen van de groei, enzovoort. Het is ook duidelijk te 

zien dat op dag 52 opnieuw geïrrigeerd wordt, waardoor de stress onmiddellijk verdwijnt. In 

het vervolg van dit hoofdstuk wordt bij het plotten van de data van de sensoren ten opzichte 

van deze omgevingsfactoren gebruikt  gemaakt  van de maximale  temperatuur,  PAR, CO2 en 

VPD. Zeker bij deze laatste is het belangrijk dat het maximum wordt beschouwd aangezien de 

sapstroom  groter  is  bij  een  grotere  VPD.  Het  omgekeerde  geldt  voor  de  RV,  waardoor  de 

minimale  RV  gebruikt  wordt.  Voor  het  bodemvocht  wordt  het  dagelijks  gemiddelde 

beschouwd.  

 

 

(a)   
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(b)   

(c)  

(d)  

(e)  

(f)   

Figuur  3.1:  Omgevingsparameters  ten  opzichte  van  het  aantal  dagen  na  de  start  van  het  experiment  op  13 

november 2017.De volgende omgevingsparameters worden weergegeven: (a) Bodemvocht in % (b) CO2 in ppm 

(c) PAR in µmol m‐2 s‐1 (d) RV in % (e) Vapor pressure deficit in kPa (f) Temperatuur in °C.   
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3.2.1.2 mHRM puls 
Als  eerste  wordt  er  gekeken  naar  de  mHRM’s  met  pulsverhitting.  De  gemiddelde  en  de 

maximale  sapstroom  (g  h‐1)  werden  bepaald  voor  zowel  planten  van  de  droogtestress‐  als 

controlebehandeling, met elk drie herhalingen.  

 

3.2.1.2.1 Gemiddelde sapstroom 
De  gemiddelde  sapstroom  van  de  planten  voor  zowel  de  droogtestress‐  als 

controlebehandeling wordt, samen met de standaarddeviatie, weergegeven in Figuur 3.2.  In 

het begin van het experiment waren de planten nog klein, waardoor de gemiddelde sapstroom 

voor beide behandelingen redelijk laag was. De planten met droogtestress volgden gedurende 

het hele experiment dezelfde trend. De controleplanten daarentegen begonnen vanaf dag 24 

een hogere sapstroom te ontwikkelen. Dit verschil wordt duidelijk vanaf dag 43. Het verschil 

tussen de controle‐ en droogtestressbehandeling is grotendeels het gevolg van het feit dat de 

planten in droogtestress minder water ter beschikking hebben. Hierdoor zullen de huidmondjes 

meer  sluiten,  waardoor  de  sapstroom  daalt.  Anderzijds  kan  dit  ook  gedeeltelijk  verklaard 

worden door de vertraging in groei van de planten met droogtestress vanaf dag 24 (zie Sectie 

3.2.1.3.1). Deze vertraging in groei zorgt voor een kleinere stengeldiameter, en dus een hogere 

weerstand voor watertransport, en eventueel een lagere totale bladoppervlakte, waardoor de 

sapstroom daalt.  
 

 
Figuur 3.2: Gemiddelde sapstroom (g h‐1) van Ficus benjamina L. voor de droogtestress‐ en controlebehandeling 

voor  mHRM’s met  pulsverhitting.  De  standaarddeviatie  van  de  drie  herhalingen  wordt  weergegeven met  de 

gekleurde gebieden. 

De  gemiddelde  sapstroom  werd  vervolgens  uitgezet  ten  opzichte  van  de  verschillende 

omgevingsparameters uit Sectie 3.2.1.1. Dit wordt  in Figuur 3.3 weergegeven. Aangezien de 

gemiddelde sapstroom voor de behandeling met droogtestress redelijk constant blijft,  is het 

moeilijk om het effect van de omgevingsparameters hierop te bepalen.  

 

Als er naar het effect van het CO2‐gehalte wordt gekeken (Figuur 3.3 (a)), dan is het duidelijk 

dat er een lagere sapstroom optreedt bij een hogere CO2‐concentratie. Dit is het gevolg van het 

sluiten  van  de  huidmondjes  indien  de  interne  CO2‐concentratie  hoog  genoeg  is  voor  het 

fotosyntheseproces. Hierdoor verdampt er minder water en is de sapstroom lager. Echter, in 

dit geval was de CO2‐concentratie voornamelijk hoog in het begin van het experiment, wanneer 
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de planten nog klein waren en dus een lage sapstroom hadden. Bij het bodemvochtpercentage 

is  weinig  op  te  merken.  De  afwijking  tussen  beide  behandelingen  (Figuur  3.3  (b))  wordt 

verklaard door een constant bodemvochtpercentage bij de controlebehandeling, terwijl deze 

bij de droogtestressbehandeling lineair daalde. In Figuur 3.3 (c) is te zien dat het effect van PAR 

op de gemiddelde sapstroom nihil is. De iets hogere waarden bij lagere sapstroom ten opzichte 

van de  iets  lagere waarden bij hogere sapstroom zijn het gevolg van het  feit dat de hogere 

waarden voor PAR voornamelijk  in het begin van het experiment voorkwamen, wanneer de 

planten klein waren en dus een lagere sapstroom hadden. De gemiddelde sapstroom vertoont 

een  stijging  naarmate  de  RV  hoger  wordt  (Figuur  3.3  (d)).  Bij  een  meer  verzadigde  lucht 

verdampt de plant minder wat er, waardoor de sapstroom lager is. Een beter manier om dit 

effect uit te drukken is met behulp van het VPD in kPa (Figuur 3.3 (e)). Het VPD houdt immers 

niet enkel  rekening met RV, maar ook met de omgevingstemperatuur, welke eveneens een 

grote invloed heeft op de transpiratie van de plant (Anderson 1936). Voor het VPD is er een 

stijgende  trend  zichtbaar. Hoe  groter  het  VPD,  hoe  groter  de  vraag  van  de  atmosfeer  naar 

water, hoe hoger de sapstroom. Als  laatste  is er nog de temperatuur (Figuur 3.3(f)), waarbij 

geen duidelijk trend aanwezig is.  

 

(a) (b)

(c) (d)

(e)  (f)
Figuur  3.3:  Gemiddelde  sapstroom  (g  h‐1)  van  Ficus  benjamina  L.  ten  opzichte  van  de  verschillende 
omgevingsparameters voor mHRM’s met pulsverhitting. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: 
(a)  CO2  in  ppm  (b)  Bodemvocht  in %  (c)  PAR  in  µmol m‐2  s‐1  (d)  RV  in %  (e)  Vapor  pressure  deficit  in  kPa  (f) 
Temperatuur in °C. 
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3.2.1.2.2 Maximale sapstroom 
De maximale sapstroom (g h‐1) fluctueert veel sterker dan de gemiddelde (Figuur 3.4). Ook de 

standaarddeviaties  zijn  groter,  waardoor  er  geen  duidelijke  verschillen  optreden  tussen  de 

droogtestress‐ en controlebehandeling. Het is echter wel zichtbaar dat de sapstroom voor de 

droogtestressbehandeling opnieuw quasi constant blijft,  terwijl de controlebehandeling veel 

hogere sapstromen, tot wel 20 g h‐1, bereikt.  

 

 
Figuur 3.4: Maximale sapstroom (g h‐1) van Ficus benjamina L. voor de droogtestress‐ en controlebehandeling voor 

mHRM’s met pulsverhitting. De standaarddeviatie van de drie herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde 

gebieden. 

Indien deze maximale sapstroom geplot wordt ten opzichte van de omgevingsfactoren, worden 

dezelfde resultaten bekomen als bij de gemiddelde sapstroom. Echter vaak net iets duidelijker. 

Deze figuren zijn terug te vinden in de appendix (Figuur A.1). De maximale sapstroom is dus 

een betere parameter  indien er  gekeken wordt naar de  invloed van de omgevingsfactoren, 

echter  voor  de  detectie  van  droogtestress  is  er  een  duidelijkere  afwijking  tussen  beide 

behandelingen bij de gemiddelde sapstroom.  

3.2.1.3 LVDT 
De stengeldiameter (mm) wordt gemeten met een LVDT en geeft informatie over de groei van 

de  plant.  Daarnaast  worden  ook  de  dagelijkse  groei  en  de  maximale  dagelijkse  krimp 

bestudeerd.  

 

3.2.1.3.1 Stengeldiameter 
De  stengeldiameter  van  de  planten  om  middernacht  wordt  weergegeven  in  Figuur  3.5. 

Halverwege  het  experiment  begint  de  droogtestressbehandeling  te  verschillen  van  de 

controlebehandeling. Op het moment dat het bodemvochtgehalte onder de 20% zakte (Dag 

35), stopte de groei en begon de stengeldiameter zelfs licht te krimpen. Na enkele dagen krimp 

werd  er  opnieuw  bewaterd  (Dag  52),  waarna  de  planten  geleidelijk  herstelden.  De 

controleplanten vertonen daarentegen een mooie lineaire groei. De diameter van de stengel is 

bijna verdubbeld gedurende het experiment. De stengeldiameter geeft dus een goede indicatie 

van de droogtestress aanwezig bij de planten. Het effect van de droogtestress was echter wel 

vroeger zichtbaar in de gemiddelde sapstroom voor mHRM’s met pulsverhitting.  
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Figuur 3.5: Stengeldiameter (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de LVDT. De standaarddeviatie van de drie 

herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde gebieden. 

3.2.1.3.2 Dagelijkse groei 
Een tweede parameter die bestudeerd wordt met behulp van de LVDT is de dagelijkse groei. 

Deze wordt  berekend  als  het  verschil  tussen  de  stengeldiameter  van  twee  opeenvolgende 

dagen  om  de  groei  duidelijker  weer  te  geven.  In  Figuur  3.6  wordt  een  duidelijk  verschil 

opgemerkt tussen de controle‐ en droogtestressplanten. De curves vallen nagenoeg volledig 

samen in het eerste deel van het experiment. De groei van de stengeldiameter is daar gelijk 

voor  beide  behandelingen,  zoals  ook  te  zien  is  in  Figuur  3.5.  Hierna  vermindert  de 

stengeldiametergroei om uiteindelijk negatief te worden. De groei bij de controleplanten blijft 

ongeveer  constant.  Enkele  dagen  na  herbewatering  vallen  de  curves  terug  samen.  Er  kan 

besloten worden dat de dagelijkse groei ook een goede indicator is voor de droogtestress bij 

Ficus  benjamina  L. Wanneer  er  droogtestress  optreedt,  dan  daalt  de  dagelijkse  groei. Met 

behulp van een grenswaarde kan zo bijvoorbeeld een duidelijk signaal gegeven worden naar 

de teler wanneer de planten in stress verkeren.  

 

 
Figuur 3.6: Dagelijkse groei (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de LVDT. De standaarddeviatie van de drie 

herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde gebieden. 
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Wanneer er gekeken wordt naar de invloed van de omgevingsparameters op deze dagelijkse 

groei,  dan  zijn  er  geen  duidelijke  verbanden  zichtbaar.  Deze  parameter  wordt  dus  weinig 

beïnvloed door de omgeving. De figuren zijn weergegeven in de appendix (Figuur A.2). 

 

3.2.1.3.3 Maximale dagelijkse krimp 
De maximale dagelijkse krimp, ofwel het verschil tussen het maximum in het begin van de dag 

en het minimum rond de middag, is afkomstig van de verdamping van het water in de plant 

alvorens de wortels water beginnen opnemen. Deze parameter is een zeer goede indicator voor 

droogtestress. De controleplanten houden een constante dagelijkse krimp aan gedurende de 

hele periode (Figuur 3.7). De planten met droogtestress beginnen al afwijkingen te vertonen 

vanaf  het  begin  van  het  experiment, wanneer  droogte werd  opgelegd.  Dit  verschil met  de 

controleplanten wordt duidelijk vanaf ongeveer dag 25. Voor het detecteren van droogtestress 

is deze parameter de beste tot nu toe. Ook hier kan gewerkt worden met een grenswaarde 

waarboven de planten droogtestress hebben.  

 

 
Figuur 3.7: Maximale dagelijkse krimp (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de LVDT. De standaarddeviatie 

van de drie herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde gebieden. 

Ook  voor  de  maximale  dagelijkse  krimp  is  er  geen  duidelijk  verband  met  de 

omgevingsparameters. Op het eerste zicht  is er een dalende trend bij CO2, maar deze is het 

gevolg van hogere CO2‐concentraties aan het begin van het experiment, terwijl de planten op 

dat moment nog klein waren en dus een minder sterke krimp vertoonden. De figuren zijn terug 

te vinden in de appendix (Figuur A.3).  

 

3.2.1.4 Leafclip 
De bladdikte wordt gemeten met de leafclip. De twee parameters die in deze sectie besproken 

worden zijn de bladdikte en de maximale dagelijkse krimp (op dezelfde manier berekend als bij 

de LVDT). Er waren opnieuw drie herhalingen per behandeling waarvan het gemiddelde en de 

standaarddeviatie berekend werden.  
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3.2.1.4.1 Bladdikte 
In Figuur 3.8 wordt de bladdikte (mm) weergegeven. De beginwaarden werden gelijkgesteld 

aan nul, waardoor het gemakkelijk is de leafclips met elkaar te vergelijken. Het is namelijk de 

verandering die belangrijk  is en niet de absolute waarde van de bladdikte. Bovendien  is het 

door  de  temperatuurcorrectie moeilijk  om  de  absolute  beginwaarde  te  bepalen.  Zowel  de 

planten  van  de  controle‐  als  droogtestressbehandeling  hebben  een  dalende  bladdikte 

gedurende het experiment. De bladdikte van de droogtestressbehandeling ligt iets lager dan 

die van de controlebehandeling, maar volgt wel dezelfde trend. Het kan dus zijn dat er in het 

begin een daling aanwezig was die niet het gevolg was van een veranderende bladdikte, maar 

eerder het gevolg van een afwijkend signaal. Aangezien de bladdikte van beide behandelingen 

dezelfde trend volgt, geeft deze parameter het effect van de droogtestress op Ficus benjamina 

L. niet goed weer. Deze leafclip heeft echter wel veel potentieel door zijn kleine omvang en 

eenvoudige installatie.  

 

 
 

Figuur 3.8: Bladdikte  (mm) van Ficus benjamina  L., gemeten met de  leafclip. De standaarddeviatie van de drie 

herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde gebieden. 

Deze  parameter  werd  ook  geplot  ten  opzichte  van  alle  omgevingsparameters.  Er  waren 

opnieuw  geen  duidelijke  trends  te  onderscheiden. Hieruit  blijkt  dat  deze  parameter weinig 

beïnvloed wordt door deze omgevingsfactoren. De figuren staan in de appendix (Figuur A.4).  

 

3.2.1.4.2 Maximale dagelijkse krimp 
Als laatste werd de maximale dagelijkse krimp (mm) van het blad berekend. Er is een maximale 

dagelijkse krimp zichtbaar in het bereik van 0 tot 0,04 mm (Figuur 3.9). De planten van beide 

behandelingen volgen in het begin van het experiment een gelijkaardige trend. Tussen dag 40 

en 55 is er een afwijking tussen de twee behandelingen. Echter, de standaarddeviatie tussen 

40 en 55 s is zeer groot, wat kan wijzen op afwijkende waarden voor één van de sensoren. Het 

is echter zo dat niet alle planten op hetzelfde moment droogtestress krijgen. Bepaalde planten 

met droogtestress kunnen al afwijkingen vertonen, terwijl andere nog geen stress ondervinden. 

Deze parameter blijkt dus ook geen goede indicator van droogtestress voor Ficus benjamina L. 
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Figuur 3.9: Maximale dagelijkse krimp (mm) van het blad van Ficus benjamina L., gemeten met de  leafclip. De 

standaarddeviatie van de drie herhalingen wordt weergegeven met de gekleurde gebieden. 

Bij  het  plotten  van  de  maximale  dagelijkse  krimp  (mm)  ten  opzichte  van  de 

omgevingsparameters is wel een trend zichtbaar bij zowel het VPD als PAR (Figuur 3.10). Beide 

trends zijn te verklaren als gevolg van de stijging in verdamping. Door een hogere instraling en 

een hoger VPD verdampen de planten meer, waardoor de bladeren meer krimpen als gevolg 

van  een  daling  in  turgordruk.  Deze  trend  is  zichtbaar  bij  beide  behandeling.  De 

omgevingsparameters hebben dus een effect op de maximale dagelijkse krimp van het blad, 

ongeacht de aanwezige stress. 

 

(a) (b)  

Figuur 3.10: Maximale dagelijkse krimp (mm) van het blad van Ficus benjamina L. ten opzichte van (a) PAR in µmol     

m‐2 s‐1 en (b) VPD in kPa.   
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3.2.2 Suiker, zetmeel en prolinebepaling 
In  het  tweede  deel  werd  onderzocht  hoe  de  fructose‐,  glucose‐,  sucrose‐,  zetmeel‐  en 

prolineconcentraties in de bladeren fluctueren als gevolg van droogtestress. Hiervoor werden 

stalen genomen op zes tijdstippen: 1, 8, 15, 43, 52 en 67 dagen na de start van de droogtestress. 

De stalen werden op dag 1 net voor het opleggen van de droogtestress genomen. De staalname 

gebeurde in vijf biologische herhalingen per behandeling per staalname. 

 

3.2.2.1 Suikerbepaling  
Als  eerste wordt het  gehalte  aan  fructose,  glucose en  sucrose bestudeerd. De  concentratie 

wordt uitgedrukt  in mg  suiker per mg  vers  gewicht. Voor  fructose  (Figuur 3.11)  lagen deze 

concentraties tussen 1,05 en 2,57 mg (g vers gewicht)‐1. De glucoseconcentraties (Figuur 3.12) 

hadden een gelijkaardig bereik, tussen 0,77 en 2,02 mg (g vers gewicht)‐1. Voor sucrose (Figuur 

3.13) lagen deze waarden een stuk hoger, namelijk tussen 5,95 en 9,11 mg (g vers gewicht)‐1. 

Concentraties  aan  oplosbare  suikers  stijgen  als  gevolg  van  watertekorten  of  een  te  hoog 

zoutgehalte  (Chaves  &  Oliveira  2004;  Chaves  et  al.  2009).  Hierdoor  wordt  de  osmotische 

potentiaal  negatiever  en  blijft  de  turgor  hoog.  Hexose  concentratie  kan  stijgen  onder 

droogtestress  door    de  afbraak  van  het  zetmeel.  De  zetmeelconcentratie  in  opslagweefsel 

(wortel, stengel, immergroene bladeren) zal bijgevolg ook dalen. Onder ernstige droogtestress 

is het mogelijk dat de ook de concentratie aan suikers daalt omdat alle reservekoolhydraten 

zijn  opgebruikt,  dit  wordt  ‘carbohydrate  starvation’  genoemd  (Chaves  1991;  Chaves  et  al. 

2009). Onder droogtestress zal de plant zal echter wel efficiënter omspringen met water door 

het  sluiten  van  de  huidmondjes.  Door  een  verminderde  CO2‐opname  treedt  ook  minder 

fotosynthese op, waardoor er minder zetmeel en sucrose geproduceerd worden. Deze twee 

componenten  zijn  namelijk  de  belangrijkste  eindproducten  van  de  fotosynthese 

(Vandenbroucke et al. 2015).  

 

Het effect van droogtestress op de oplosbare suikers  is   echter niet duidelijk zichtbaar  in de 

resultaten. De p‐waarden van alle figuren worden weergegeven in Tabel 3.2. Bij het kijken naar 

de suikers, vertoont enkel de tweede staalname bij sucrose een significant verschil (p = 0,0082). 

De  droogtestressbehandeling  heeft  hier  een  hogere  sucroseconcentratie  dan  de 

controlebehandeling. Echter is dit reeds één week na het stopzetten van de watergift en is deze 

meting een uitzondering in de reeks metingen, waardoor deze reactie waarschijnlijk eerder aan 

toeval  te wijten  is.  Daarnaast  is  een  tendens  zichtbaar  tot  osmotische  aanpassingen  bij  de 

hexosen (glucose en fructose) wanneer de meeste stress aanwezig is (Dag 52). De concentratie 

is  hier  opmerkelijk  hoger  voor  de  behandeling  met  droogtestress.  Echter,  bedragen  de  p‐

waarden  voor  fructose  en  glucose  respectievelijk  0,093  en  0,18.  Dit  betekent  dat  deze 

verschillen significant zijn met een betrouwbaarheidsinterval van respectievelijk 90% en 80%. 

Deze betrouwbaarheids‐intervallen zijn niet optimaal maar bevestigen zeker de tendens. Deze 

waarneming kan volledig verklaard worden met de hierboven beschreven  theorie. De hexosen 

zullen optreden als osmolieten om de turgor hoog te houden. Sucrose vertoont deze tendens 

nog niet, misschien omdat er hiervoor nog niet genoeg droogtestress aanwezig  is. Er wordt 

verwacht  dat  de  sucroseconcentratie  stijgt  in  de  planten  van  de  droogtestressbehandeling 

aangezien  sucrose  in  de  vacuole  van  de  plantencel wordt  opgeslagen, waar  de  osmotische 
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potentiaal wordt verlaagd voor het behouden van de turgor. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat pas op dag 35 een bodemvochtgehalte van 20 vol% werd bereikt en pas op de laatste 

dag  voor  herbewatering  een  bodemvochtgehalte  van  10  vol%  behaald  werd.  Ook  kan  de 

geleidelijke  intrede van de droogtestress, waardoor de planten de mogelijkheid hadden om 

hun metabolisme aan te passen, een verklaring geven. Het aanmaken van deze suikers kost 

energie en dus zal de plant eerst andere processen aanspreken, zoals bijvoorbeeld het sluiten 

van de huidmondjes. Deze geleidelijke droogtestress, met aanpassing van het metabolisme, 

kan ook de late reactie van de fructose‐ en glucoseconcentratie verklaren. Deze trage reactie 

werd ook teruggevonden bij aardbei in een onderzoek van Razavi (2012), waar een gelijkaardige 

proefopzet werd gebruikt. De suikerconcentraties, zowel de hexosen als sucrose, werden pas 

significant verschillend vanaf 40 dagen na het opleggen van de droogtestress.  

 

Na herbewatering is echter voor glucose en sucrose wel een lage p‐waarde (<0,1) zichtbaar. En 

ook de p‐waarde voor fructose is nog niet zeer hoog (0,30). Bij fructose en glucose is te zien dat 

de concentraties sterk verkleinen bij de droogtebehandeling, wat kan verklaard worden door 

de sterke opname van water door de plant waardoor de concentratie verlaagd. De concentratie 

van sucrose vertoont geen opmerkelijke trend en ook hier is deze significante waarde (p=0,088) 

waarschijnlijk eerder te wijten aan toeval. 

 
Tabel 3.2: p‐waarde van de verschillende suikers, zetmeel en proline voor de verschillende staalnames (dag na 

start droogtestress), bekomen met de T‐toets, die het verschil tussen de droogtestress‐ en controlebehandeling 

test. De verklaring van de grijswaarden wordt weergegeven in de legende onder de tabel.  

   

  1  8  15  43  52  67 

Fructose  ‐  0,53  0,92  0,93  0,093  0,30 

Glucose  ‐  0,87  0,99  0,99  0,18  0,076 

Sucrose  ‐  0,0082  0,48  0,25  0,37  0,088 

Zetmeel  ‐  ‐  0,25  0,81  ‐  ‐ 

Proline  ‐  0,42  0,50  0,00013  0,012  0,14 

             

    Legende:  <0,05  <0,1  <0,2  >0,2 
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Figuur  3.11:  Fructoseconcentratie  (mg  (g  vers  blad)‐1)  met  standaarddeviatie  van  de  droogtestress‐  en 

controlebehandeling met elk 5 herhalingen. 

 

Figuur  3.12:  Glucoseconcentratie  (mg  (g  vers  blad)‐1)  met  standaarddeviatie  van  de  droogtestress‐  en 

controlebehandeling met elk 5 herhalingen. 

 
Figuur  3.13:  Sucroseconcentratie  (mg  (g  vers  blad)‐1)  met  standaarddeviatie  van  de  droogtestress‐  en 

controlebehandeling met elk 5 herhalingen. 
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3.2.2.2 Zetmeelbepaling 
De  resultaten  van de  zetmeelbepaling  zijn  terug  te  vinden  in  Figuur  3.14,  de bijhorende p‐

waarden  in Tabel 3.2. De analyse  zou uitgevoerd worden  in  twee batches. De eerste batch 

bestond uit de stalen van 13/11 (dag 1), 27/11 (dag 15) en 25/12 (dag 43), de tweede batch uit 

stalen  van 20/11  (dag  8),  3/01  (dag  52)  en  18/01  (dag  67).  Echter  na het  bekomen  van de 

resultaten van de eerste batch werd beslist om geen verdere analyses te doen. Dit omdat er 

geen significante verschillen optraden tussen beide behandelingen bij de staalname op dag 43, 

wanneer er veel stress aanwezig was bij Ficus benjamina L. onder droogtestress. Wat ook opvalt 

in Figuur 3.14 zijn de lage concentraties aan zetmeel in de bladeren. Dit is te verklaren door het 

tijdstip van staalname,  tussen 8:00 en 8:30 h. Op dat moment zijn de zetmeelconcentraties 

laag. De plant slaat pas zetmeel in de chloroplasten op indien de transporters, welke de suikers, 

afkomstig van fotosynthese, uit de cellen naar de stengel transporteren, volledig actief zijn en 

niet méér kunnen transporteren dan ze op dat moment doen. Dit fenomeen treedt op in de 

namiddag, wanneer de fotosynthese het hoogste is. Na zonsondergang zal de plant dit zetmeel 

terug omzetten in suikers en via het floëem naar de groeipunten transporteren. In de resultaten 

van  Hunter  et  al.  (1995)  zijn  deze  variaties  tussen  ’s  ochtends  en  de  namiddag  duidelijk 

waarneembaar. Hierdoor is het ook potentieel interessant om deze metingen in de toekomst 

op beide tijdstippen uit te voeren.  

 
Figuur 3.14: Zetmeelconcentratie (mg zetmeel (g vers gewicht)‐1) met standaarddeviatie van de droogtestress‐ en 

controlebehandeling met elk 5 herhalingen.  

3.2.2.3 Prolinebepaling 
Proline  is  een  aminozuur  dat  in  de  plant  aangemaakt  wordt  als  osmoliet.  Osmolieten  zijn 

opgeloste  stoffen  die  in  hoge  concentraties  aanwezig  kunnen  zijn  in  de  plant  zonder  de 

eiwitfuncties te verstoren. De ophoping van deze osmolieten resulteert in een daling van de 

osmotische potentiaal, waardoor een optimale waterpotentiaal gradiënt behouden wordt om 

de turgor in de cellen te beschermen (Bray 1997). Naast deze functie als osmoliet heeft proline 

nog vele andere doelen. Zo zal proline ook een stabilisator zijn van sub‐cellulaire structuren en 

vrije radicalen vangen. Een andere functie is de rol van energie‐sink en een bron van koolstof 

en stikstof. Er kan besloten worden dat het een multifunctionele molecule is (Razavi 2012). De 

synthese van L‐proline (L‐pro), te zien in Figuur 3.15, vertrekt vanuit L‐glutaminezuur (L‐glu) via 
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Δ1‐pyrroline‐5‐carboxylaat (P5C) en glutamine‐‐semialdehyde (GSA). Dit met behulp van twee 

enzymen, namelijk P5C synthetase (P5CS) en P5C reductase (P5CR). De omgekeerde reactie, 

van  L‐Pro  naar  L‐Glu,  gebeurt  met  behulp  van  proline  dehydrogenase  (PRoDH)  en  P5C 

dehydrogenase  (P5CDH).  Onder  dehydraterende  condities,  met  andere  woorden  bij 

watertekort,  wordt  P5CS  zeer  sterk  geïnduceerd,  waardoor  er  proline  aangemaakt  wordt. 

Onder rehydraterende condities, met andere woorden na herbewatering, wordt ProDH sterk 

geïnduceerd terwijl de expressie van P5CS geblokkeerd wordt, waardoor proline afgebroken 

wordt. P5CR wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van waterstress (Bray 1997; Yoshiba 

et al. 1997). Bovendien wordt ook het transport van proline beïnvloed door waterstress. Dit 

kan  wijzen  op  het  feit  dat  de  proline  verdeling  in  de  gehele  plant  belangrijk  is  voor  de 

osmotische functie van proline (Bray 1997).  

 

In  Figuur  3.16  is  er  een  significant  verschil  (p<0,05)  tussen  de  droogtestress‐  en 

controlebehandeling  bij  zowel  staalname  op  dag  43  als  52,  de  twee  staalnames  waar  het 

meeste droogtestress optrad (zie ook p‐waarden in Tabel 3.2). Ook na herbewatering, op dag 

67, treed nog een significant verschil op (p<0,1). Echter bevat de controlebehandeling meer 

proline  dan  de  droogtestressbehandeling.  Dit  komt  niet  overeen  met  de  hierboven 

vooropgestelde  theorie.  Er  zou namelijk meer  proline  in  de behandeling met  droogtestress 

aanwezig  moeten  zijn.  Er  kunnen  twee  mogelijke  hypotheses  vooropgesteld  worden.  Een 

eerste hypothese is dat er nog niet genoeg stress aanwezig was in de plant voor het aanmaken 

van proline. Proline wordt pas zeker aangemaakt als er veel reactieve zuurstofdeeltjes (ROS) 

aanwezig zijn in de cel. Hier kan opnieuw de geleidelijke droogtestress aangehaald worden. Dit 

geeft  de  plant  de  kans  om  zijn metabolisme  aan  te  passen.  Een  tweede  hypothese  wordt 

gevonden in het onderzoek van Razavi (2012), waar het transcriptieniveau van de regulerende 

enzymen in de synthese van proline onderzocht werd bij aardbei. Daar werd de transcriptie van 

P5CS verhoogd onder droogtestress, maar er werd niet een verhoogde proline concentratie 

aangetroffen samen met deze verhoogde transcriptie. Dit kwam omdat ook de katabolische 

pathway  met  een    verhoogde    transcriptie  van  P5CDH  werd  aangetoond  bij  de  vier 

aardbeigenotypen. Deze verhoging van P5CDH transcriptie werd ook reeds gerapporteerd bij 

onderzoek  naar  droogtestress  bij  Arabidopsis  (Sharma  &  Verslues  2010).  De  oxidatie  van 

proline met behulp van ProDH en P5CDH in de mitochondriën levert NADH op welke gebruikt 

wordt voor respiratie en als energiebron (Razavi 2012; Szabados & Savoure 2009). Naast deze 

stijging in transcriptie is ook de plaats van staalname belangrijk. Kaur et al. (2017) namen een 

hogere concentratie van proline in de bladeren van kikkererwten waar bij droogtestress ten 

opzichte van de controlebehandeling, maar bij de wortels werd een lagere hoeveelheid proline 

waargenomen bij de droogtestressbehandeling. Er kan besloten worden dat het beter  is om 

naast de prolineconcentratie ook de transcriptie van de betrokken enzymen te meten, zoals 

Kaur et al.  (2017) en Razavi  (2012) deden, of de enzymeactiviteit  te bepalen om de rol van 

proline bij Ficus onder droogtestress te bepalen.  
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Figuur 3.15: Omzetting van L‐glutaminezuur (L‐Glu) naar L‐proline (L‐Pro) in planten via glutamine‐‐semialdehyde 

(GSA) en Δ1‐pyrroline‐5‐carboxylaat  (P5C) met behulp van verschillende enzymen. P5C  synthetase  (P5CS), P5C 

reductase (P5CR), P5C dehydrogenase (P5CDH) en Proline dehydrogenase (ProDH). 

 
Figuur 3.16: Prolineconcentratie (µmol proline (g vers gewicht)‐1) met standaarddeviatie van de droogtestress‐ en 

controlebehandeling met elk 5 herhalingen.  
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3.3 Conclusie 
 
Het  doel  van  dit  hoofdstuk was  om  de  reactie  van  Ficus  benjamina  L.  op  droogtestress  te 

onderzoeken, te kijken welke sensoren hiervoor het beste geschikt zijn en te bestuderen hoe 

de suiker‐, zetmeel‐ en prolineconcentraties fluctueerden. De sapstroom (g h‐1), gemeten met 

de mHRM met pulsverhitting, verhoogde bij de controleplanten vanaf 24 dagen na de start van 

de droogtestress, terwijl de sapstroom bij de droogtestressbehandeling constant bleef. Dit was 

zowel bij de gemiddelde als maximale sapstroom duidelijk zichtbaar. De groei van de planten, 

gemeten met de LVDT, bleef echter gelijk tot aan dag 35 na het opleggen van de droogtestress, 

zoals te zien was bij de stengeldiameter (mm) en de dagelijkse groei (mm) van de plant. Echter, 

de maximale dagelijkse krimp (mm) vertoonde al lichte verschillen vanaf dag 24. De bladdikte 

(mm), gemeten met de leafclip, gaf geen goede resultaten voor Ficus. De trend was gelijk voor 

beide behandelingen. De maximale dagelijkse krimp van het blad (mm) vertoonde echter wel 

een verschil, maar dit trad pas op na 40 dagen. Ook de mHRM met continue verhitting kon niet 

gebruikt  worden  voor  het  monitoren  van  de  reactie  op  droogtestress  als  gevolg  van  een 

kalibratiecurve tot 3,5 g h‐1, terwijl er sapstromen van 20 g h‐1 werden behaald.  

 

Het  is  opmerkelijk  dat  dag  24  en  dag  35  overeenkomen met  een  bodemvochtgehalte  van 

respectievelijk  30%  en  20%.  Welke  de  grenzen  zijn  voor  fysiologische  en  metabolische 

aanpassingen (Razavi 2012). Er kan geconcludeerd worden dat Ficus benjamina L. na 35 dagen 

zonder water geen opbrengstvermindering vertoont. Echter na 24 dagen past de plant zich aan 

door middel van het sluiten van zijn huidmondjes, waardoor de sapstroom verlaagt, en zal er 

reeds  een  licht  verschil  op  te merken  zijn  in  de maximale  dagelijkse  krimp  van  de  stengel. 

Irrigatie wordt dus best gestuurd naar deze laatste parameters, zodat er geen risico’s worden 

genomen, maar toch water wordt bespaard als gevolg van de grote droogteresistentie van de 

plant.  

 

De  concentratie  van  glucose  en  fructose  vertoonden  een  bepaalde  trend  waarbij  de 

concentratie  steeg  naarmate  er  meer  stress  optrad,  zoals  verwacht.  Echter  de  sucrose  en 

zetmeel  concentratie  vertoonden  geen  opmerkelijke  trends,  hoewel  deze  respectievelijk 

zouden moeten stijgen en dalen als gevolg van de droogtestress. Het nog niet genoeg optreden 

van de droogtestress, als gevolg van het geleidelijke patroon van de droogtestress, kan ervoor 

zorgen dat de plant zijn metabolisme kon aanpassen. Echter, voor zetmeel is verder onderzoek 

nodig  waar  de  stalen  tevens  in  de  namiddag  worden  genomen.  Proline  vertoonde  wel 

significante verschillen (p<0,05) op dag 43 en 52 na de start van droogtestress, en nog een licht 

significant  verschil  (p<0,1)  op  dag  67.  Echter,  bevatte  de  droogtestressbehandeling minder 

proline dan de controlebehandeling, wat niet overeenstemt met de theorie van proline als een 

osmoliet. Om dit te verklaren werden twee hypotheses naar voren geschoven. Als eerste het 

nog niet genoeg optreden van droogtestress. Als tweede het verhogen van de transcriptie van 

P5CS met het  tegelijk  verhogen  van de  transcriptie  van P5CDH,  zoals  in het onderzoek  van 

Sharma & Verslues (2010) en Razavi (2012). De oxidatie van proline in de mitochondriën levert 

NADH op, welke gebruikt wordt voor respiratie en als energiebron (Razavi 2012; Szabados & 

Savoure 2009). Dit is een mogelijke reden voor de plant om de transcriptie van deze enzymen 
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te verhogen en kan de lagere prolineconcentratie bij de planten met droogtestress ten opzichte 

van de controlebehandeling verklaren. Om een sluitende conclusie te kunnen trekken  is het 

best om de transcriptie van deze enzymen in de toekomst te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 4: Plantsensoren in de sierteelt 
In  het  derde  deel  van  deze  masterproef  wordt  onderzocht  wat  het  effect  is  van  kleine 

veranderingen in omgevingsparameters, zoals temperatuur, bodemvocht, RV, CO2 en instraling, 

op verschillende sierteeltplanten. Vervolgens wordt er gekeken naar welke sensoren het best 

deze effecten weergeven bij de verschillende planten. 
 

4.1 Methodologie 
In dit laatste onderzoek werden gedurende twee periodes telkens zeven verschillende planten 

bestudeerd. In totaal zijn dit er dertien aangezien Hippeastrum in beide periodes voorkomt. 
 

4.1.1 Opzet van de proef 
In de eerste periode, welke liep van 13/01 (Dag 1) tot 19/02 (Dag 38), waren dit Chlorophytum, 

Schefflera,  Ficus,  Scindapsus,  Cordyline  en  Calathea.  Ook  werd  op  Hippeastrum  een  LVDT 

geplaatst. Hippeastrum werd verder onderzocht met de andere sensoren in de tweede periode. 

De planten werden  in een  serre  van het proefcentrum voor  sierteelt  (PCS)  te Destelbergen 

geplaatst  waar  twee  eb  en  vloed  tafels  ter  beschikking  werden  gesteld.  De  eerste  drie 

vernoemde planten stonden op tafel 1, de laatste drie op tafel 2. Voor alle volgende waarden 

van omgevingsparameters worden  gemiddelden  genomen  van de  twee  tafels  aangezien de 

waarden  dicht  bij  elkaar  aanleunen,  behalve  wanneer  anders  wordt  vermeld.  De  planten 

werden  geïrrigeerd  met  een  voedingsoplossing  van  water  en  een  samengestelde  meststof 

(Universol Orange 16‐5‐25 + 3,4 MgO + TE, Royal Brinkman, Gravenzande, Nederland). De EC 

van  deze  voedingsoplossing  bedroeg  1,4  en  de  pH  6,5.  De  serre  was  voorzien  van 

schermdoeken (Svensson harmony, Kinna, Zweden) welke begonnen sluiten vanaf 250 W m‐² 

en volledig dicht waren bij 330 W m‐². Ook werd er assimilatiebelichting toegepast bij waarden 

lager dan 200 W m‐² (Lampen van 400 W, Gavita, Aalsmeer, Nederland). De maximale PAR die 

werd behaald gedurende periode 1 was 550 µmol m‐² s‐1. De temperatuur bedroeg gemiddeld 

18,55°C en lag tussen 13,58°C en 29,85°C. De RV bedroeg gemiddeld 65% met een onder‐ en 

bovengrens respectievelijk 24% en 93%. Hierbij moet opgemerkt worden dat de maximale RV 

boven  tafel  1  (89,2%)  opmerkelijk  lager was  dan  die  bij  tafel  2  (97,4%).  Ook  de  CO2 werd 

geregistreerd. Deze bedroeg  gemiddeld  462 ppm, met  een maximum van 706  ppm en  een 

minimum van 414 ppm. 

 

In de tweede periode, welke liep van 22/02 (Dag 41) tot 23/04 (Dag 101) werden Hippeastrum, 

Guzmania, azalea, Dipladenia, Phalaenopsis, Hibiscus en Nepenthes onderzocht. Azalea werd 

vervangen door een nieuwe batch azalea op 15/03 (Dag 62) en hierna door Dipladenia op 29/03 

(Dag 76). Phalaenopsis werd onder een plastic  zeil  geplaatst om de RV zo hoog mogelijk  te 

houden. Voor het microklimaat in de serre werd een maximale PAR van 1069,36 µmol m‐2 s‐1 

en een gemiddelde temperatuur van 21,44 °C behaald. De minimale en maximale temperatuur 

bedroegen respectievelijk 13,56°C en 37,17°C. De RV had waarden tussen 19,35% en 95,90% 

met een gemiddelde van 56,54%. De CO2 had een gemiddelde waarde van 449,03 ppm, met 

een minimum van 400,48 ppm en een maximum van 718,64 ppm. Voor het microklimaat onder 

het  plastic  zeil  werd  een maximale  PAR  van  777,34  µmol m‐2  s‐1  behaald.  De  temperatuur 
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bedroeg  gemiddeld  22,44°C  en  had  waarden  tussen  13,67°C  en  41,40°C.  De  RV  had  een 

gemiddelde waarde van 93,98% en lag tussen 36,33% en 100%. Als laatste werd ook de CO2 

geregistreerd  met  een  gemiddelde  van  488,90  ppm  en  een  minimum  en  maximum  van 

respectievelijk 160,89 ppm en 704,68 ppm. 

 

4.1.2 Behandelingen 
In de eerste periode werd de nachttemperatuur ingesteld op 20°C van 13/01 (Dag 1) tot 23/01 

(Dag 11). Deze werd verlaagd tot 16°C vanaf 23/01 (Dag 11). Vanaf 3/02 (Dag 22) werd deze 

nogmaals verlaagd naar 14°C. Vanaf 15/02  (Dag 34) werd deze verhoogd naar 18,5°C.  In de 

tweede periode werd de nachttemperatuur opnieuw ingesteld op 20°C vanaf het begin (22/02 

‐ Dag 41) tot 20/03 (Dag 67). Deze werd vervolgens verlaagd naar 14°C tot het einde van het 

experiment.  

Ook werd er droogtestress opgelegd bij beide periodes. In de eerste periode gebeurde dit vanaf 

2/02 (Dag 21) en werd er terug geïrrigeerd vanaf 14/02 (Dag 33). In de tweede periode werden 

de planten een laatste keer geïrrigeerd op 30/03 (Dag 77), dit was met andere woorden de start 

van de droogtestress. Dit liep tot 8/04 (Dag 86). 

 

4.1.3 Sensoren 
In dit experiment werden dezelfde sensoren gebruikt als in hoofdstuk 3. Dit zijn de mHRM voor 

sapstroom  (g  h‐1),  de  LVDT  voor  stengeldiametermetingen  (mV),  leafclip  voor  bladdikte  te 

registreren (mV) en de omgevingssensoren, namelijk de bodemvocht‐, T‐, RV‐, PAR‐ en CO2‐

sensoren.  Echter  werden  hier  enkel  mHRM’s  met  pulsen  gebruikt  en  werd  ook  de 

bladtemperatuur gemeten met een infrarood (IR) sensor van Exergen (USA).  

 

In  de  eerste  periode  werden  op  elk  van  de  planten  twee  leafclips,  één  LVDT  en  één 

bladtemperatuursensor  geplaatst,  met  uitzondering  van  Chlorophytum  waar  de  LVDT  geen 

goede resultaten gaf tijdens een kleine testfase vooraf, waardoor deze LVDT op Hippeastrum 

geplaatst werd. Daarnaast werden telkens twee mHRM’s geïnstalleerd op Schefflera, Ficus en 

Scindapsus. Op de andere drie planten was dit niet mogelijk aangezien deze geen (gepaste) 

stengel hebben.  

 

In de tweede periode werden opnieuw op alle planten één LVDT, één bladtemperatuursensor 

en twee leafclips geplaatst. Met uitzondering van Guzmania, welke geen LVDT kreeg aangezien 

er werd gekozen voor de bol van Hippeastrum beter te bestuderen. Hiernaast werden op azalea 

en Hibiscus  elk  drie mHRM’s  geplaatst.  De  op  azalea geïnstalleerde  sensoren werden  eerst 

verplaatst naar een nieuwe batch azalea (Dag 62) en vervolgens naar Dipladenia (Dag 76). De 

verwerking van de resultaten gebeurde op dezelfde manier als beschreven  in Methodologie 

van  hoofdstuk  3.  In  beide  periodes  werd  telkens  één  van  de  twee  leafclips  op  de  stengel 

geïnstalleerd,  indien  de  plant  een  goede  stengel  bezit.  Dit  was  met  andere  woorden  op 

Schefflera, Ficus, Scindapsus, azalea, Dipladenia en Hibiscus. 
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4.1.4 Planten  
De planten die onderzocht werden in de eerste periode zijn Chlorophytum comosum (Familie: 

Asparagaceae),  Schefflera  arboricola  ‘Variegata’  (Familie:  Araliaceae),  Ficus  benjamina 

‘Danielle’ L. (Familie: Moraceae), Scindapsus (Familie: Araceae), Cordyline australis ‘Red Star’ 

(Familie: Asparagaceae) en Calathea rufibarba  (Familie: Marantaceae). De planten die  in de 

tweede  periode  onderzocht  werden  zijn: Guzmania  (Familie: Bromeliaceae), Rhododendron 

simsii hybride ‘Sachsenstern’ (beter gekend als azalea) (Familie: Ericaceae), Dipladenia (Familie: 

Apocynaceae),  Phalaenopsis  amabilis  (gekruist  met  tiental  andere  soorten)  (Familie: 

Orchidaceae),  Hibiscus  rosa‐sinensis  (Familie:  Malvaceae)  en  Nepenthes  (Familie: 

Nepenthaceae). Hippeastrum  (Familie: Amaryllidaceae)  werd  in  beide  periodes  onderzocht. 

Foto’s  van deze planten  zijn  terug  te  vinden  in  Figuur 4.1. Alle planten werden  in hetzelfde 

turfsubstraat geplaatst als in hoofdstuk 3, met uitzondering van Hippeastrum en Phalaenopsis, 

die respectievelijk in kleikorrels en naaldhoutschors met stukjes veen groeiden. 
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(a)   (b)  (c)  

(d)   (e)  (f)  

(g)   (h)   (i)   

(j)   (k)   (l)   
Figuur 4.1: Foto's  van de verschillende planten uit beide periodes.  (a) Cordyline  (b) Schefflera  (c) Calathea  (d) 

Hippeastrum (e) Dipladenia (f) Ficus (g) Phalaenopsis (h) Chlorophytum (i) Nepenthes (j) Scindapsus (k) Guzmania 

(l) Hibiscus. 
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4.2 Resultaten en discussie 
In  dit  deel  zijn  de  resultaten  weergegeven  per  plant.  Op  deze  manier  wordt  per  plant 

bestudeerd welke sensor de beste info geeft over de droogtestress en hoe elke plant reageert 

op deze stress. Voor Ficus, uit de eerste periode, Hippeastrum, uit beide periodes, en azalea, 

Dipladenia  en Guzmania,  uit  de  tweede  periode, werden  echter  geen  duidelijke  resultaten 

bekomen  voor  alle  geteste  sensoren  en  deze  worden  dan  ook  niet  verder  besproken.  De 

redenen  hiervoor  kunnen  gezocht worden  bij  het  feit  dat  er  te weinig  stress  optrad  of  de 

periode  te  kort was  (zoals  bij  azalea en Dipladenia). Er worden opnieuw dezelfde waarden 

berekend voor de mHRM, LVDT en  leafclip als  in hoofdstuk 3. Hierbij komt nog het verschil 

tussen de blad‐ en omgevingstemperatuur. 

 

4.2.1 Omgevingsparameters  
In Figuur 4.2 worden de verschillende omgevingsparameters weergegeven vanaf de start van 

het experiment. Dit voor beide periodes samen, behalve voor het bodemvochtgehalte. Bij beide 

periodes (Figuur 4.2 (a‐b)) zijn er grote verschillen in percentage bodemvocht aanwezig tussen 

de verschillende planten. Calathea, Scindapsus en Cordyline uit periode 1 zullen gedurende de 

goed bewaterde periode maar kleine variaties vertonen, de planten nemen dus niet heel veel 

water op. Het bodemvochtgehalte komt nooit onder de grens van 20% en er zullen dus geen 

metabolische  aanpassingen  optreden  in  deze  planten  (Razavi  2012).  Schefflera  en 

Chlorophytum  vertonen wel  grote  variaties  en bereiken deze  grens.  Tijdens de periode  van 

droogte zijn ook verschillende patronen zichtbaar.  

 

Het  bodemvochtgehalte  van  Nepenthes  en  Hibiscus  vertoont  een  gelijkaardig  patroon.  De 

meest opvallende is Phalaenopsis, aangezien deze een luchtig substraat vraagt van schors en 

veen is deze dan ook niet echt te vergelijken met de andere twee. Dit substraat zal veel minder 

vocht vasthouden, maar de plant haalt zijn vocht voornamelijk uit de lucht. Hiervoor werd een 

plastic zeil geïnstalleerd op de tweede tafel, wat ook te zien is in de omgevingsparameters. Er 

wordt namelijk een relatieve vochtigheid van 100% behaald (Figuur 4.2 (e)). En dus ook een 

VPD van 0 kPa. De plant zal dus niet verdampen onder deze condities. Ook bij het CO2‐gehalte 

is een daling zichtbaar in het eerste deel van de tweede periode. In het tweede deel komt dit 

gehalte  overeen  met  dat  van  de  onbedekte  tafel.  Ook  de  temperatuur  en  PAR  zijn 

respectievelijk hoger en lager als gevolg van het zeil. Er moet wel opgemerkt dat tussen dag 80 

en 90 de RV niet meer 100% bedraagt. Echter is het zeil niet verwijderd gedurende die periode. 

Deze periode valt samen met de periode van droogtestress. Door het irrigatieproces kon het 

water onder het zeil verdampen en als gevolg hiervan werd een RV van 100% bereikt. Echter, 

door het stoppen met irrigeren, was dit niet meer mogelijk. De omgevingsparameters van de 

eerste periode volgen een normaal verloop. 
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(a)  

(b)   

(c)

(d)

(e)
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(f)   

(g)   

 

Figuur 4.2: Omgevingsparameters ten opzichte van het aantal dagen na de start van het experiment op 13 januari 

2018. De  volgende omgevingsparameters worden afgebeeld:  (a) Bodemvocht  in % voor de eerste periode  (b) 

Bodemvocht in % voor de tweede periode (c) CO2 in ppm (d) PAR in µmol m‐2 s‐1 (e) RV in % (f) Vapor pressure 

deficit  in  kPa  (g)  Temperatuur  in  °C.  Voor  figuur  (c‐g)  werd  volgende  kleurcode  gebruikt:  blauw  voor  het 

gemiddelde  van  de  aangegeven  parameter  gedurende  de  eerste  periode,  zwart  voor  de  serre  gedurende  de 

tweede periode en rood voor het microklimaat onder het plastic zeil gedurende de tweede periode.  

4.2.2 Chlorophytum 
Als  eerste wordt  de bladdikte  en bladtemperatuur  van Chlorophytum  comosum  besproken. 

Deze wordt ook wel graslelie genoemd. Op deze plant was het niet mogelijk een LVDT en mHRM 

te installeren, aangezien er geen geschikte stengel aanwezig is.  

 

4.2.2.1 Leafclip 
De bladdikte wordt weergegeven in Figuur 4.3. Indien deze resultaten vergeleken worden met 

het  bodemvochtgehalte,  dan  is  een  zeer  mooie  overeenkomst  zichtbaar.  Het 

bodemvochtgehalte voor Chlorophytum daalt onder de 20% op dag 4, 9, 13 tot 16, 21 en tussen 

dag  24  en  33.  Vooral  bij  de  langere  periode  van  droogtestress  is  een  duidelijke  krimp  in 

bladdikte  zichtbaar  (Dag  13  tot  16  en  24  tot  33).  Op  dat  moment  is  ook  de  grootste 

standaarddeviatie te zien. De ene plant reageert dus sterker op droogtestress dan de andere. 

Ook  is  te  zien  dat  de  plant  zich  snel  herstelt  na  herbewatering.  Dit  effect  is  duidelijk 

waarneembaar  na  de  periodes  met  het  meeste  droogtestress.  De  bladdikte  komt  na  de 

droogteperiode van dag 13 tot 16 al na één dag terug op het niveau van voor de droogtestress. 

Voor de langste periode, van dag 24 tot 33, waren hiervoor twee dagen nodig. Het effect van 

de  daling  van  de  nachttemperatuur,  bijvoorbeeld  op  dag  22,  is  niet  waarneembaar.  Deze 

bladdikte,  gemeten  met  de  leafclip,  is  dus  een  goede  indicator  voor  droogtestress  bij 

Chlorophytum.  
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Figuur  4.3:  Bladdikte  (mm)  van Chlorophytum,  gemeten met  behulp  van  twee  leafclips.  De  standaarddeviatie 

wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied.  

Naast de bladdikte werd ook de maximale dagelijkse krimp (MDK) van het blad bepaald (Figuur 

4.4).  Deze wordt  groter wanneer  de  bladdikte  daalt,  dus wanneer  het  bodemvochtgehalte 

onder  20%  daalde.  Ook  de  grootste  dagelijkse  variaties  treden  op  wanneer  de  plant 

droogtestress ondervond. Echter, in de periode van droogtestress vertoont de MDK initieel een 

piek,  waarna  deze  terug  naar  zijn  oorspronkelijke  niveau  terugvalt.  De  nachttemperatuur 

veroorzaakt hier wel een duidelijke piek op dag 22. Op dag 11 werd de nachttemperatuur ook 

verlaagd, maar deze piek kan ook het gevolg zijn van de droogtestress. Er wordt besloten dat 

MDK een goede indicator is voor de droogtestress, maar dat de bladdikte voor Chlorophytum 

eenvoudiger te interpreteren is. In het geval van veranderende nachttemperatuur kan de MDK 

meer duidelijkheid bieden dan de bladdikte. 

 
Figuur  4.4: Maximale  dagelijkse  krimp  van  het  blad  (mm)  van Chlorophytum,  gemeten met  behulp  van  twee 

leafclips. De standaarddeviatie wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

4.2.2.2 IR bladtemperatuursensor 
Met  de  IR  bladtemperatuursensor  wordt  de  bladtemperatuur  gemeten.  Als  gevolg  van 

droogtestress worden huidmondjes gesloten, waardoor de plant minder transpireert en dus 

niet meer kan afkoelen. Hierdoor neemt de bladtemperatuur toe, waardoor het verschil tussen 

blad‐ en omgevingstemperatuur verandert. In Figuur 4.5 wordt het dagelijkse gemiddelde en 

maximum van dit verschil weergegeven. Het effect van het verlagen van de nachttemperatuur 

is  niet  zichtbaar,  aangezien  de  bladtemperatuur  van  de  omgevingstemperatuur  wordt 
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afgetrokken. Het effect van de droogtestress wel, en dit opnieuw op dezelfde dagen als bij de 

bladdikte (Sectie 4.2.2.1), gelinkt aan het bodemvochtgehalte. Er worden plaatselijke minima 

behaald op dag 5, 10, 16 en 21, vlak voor de watergift. Na de watergift worden opnieuw hogere 

verschillen behaald. De plant ondervindt dus terug minder stress. In de periode met de meeste 

droogte (van dag 24 tot 32) ligt het gemiddelde verschil bijna bij nul. De waarde van dag 32 is 

zelfs negatief. De plant ervaart dus veel stress op dit ogenblik. Het maximale verschil bereikt 

ook een minimum tijdens deze droogte, hoewel ook bij de kortere periode van droogtestress 

tussen dag 13 en 16 lage waarden bereikt werden. Na irrigatie op dag 33 is zichtbaar dat de 

planten  zich  snel  herstellen,  net  zoals  bij  de bladdikte.  Er  kan besloten worden dat  ook de 

bladtemperatuur een goede indicator  is voor de droogtestress, maar niet voor de stress ten 

gevolge van een verandering in nachttemperatuur aangezien deze afhankelijk zijn van elkaar.  

 

 
Figuur  4.5:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  voor 

Chlorophytum, gemeten met de bladtemperatuursensor. 

4.2.2.3 Besluit 
Chlorophytum  is  een  plant  die  regelmatig  water  nodig  heeft,  aangezien  deze  veel  water 

opneemt. Maar de plant herstelt zich ook zeer snel wanneer er terug water beschikbaar is. De 

bladeren, zowel de dikte als de temperatuur, geven goede signalen voor het detecteren van de 

aanwezige droogtestress. De IR bladtemperatuursensor en de leafclip hebben veel potentieel 

bij Chlorophytum. Ook het bodemvochtgehalte geeft deze stress goed weer. Er moet echter 

wel  nog  een  grenswaarde  voor  irreversibele  opbrengstverliezen  bepaald  worden  voor  alle 

sensoren, welke specifiek geldt voor deze plant. 

 

4.2.3 Schefflera 
Schefflera  arboricola  ‘Variegata’,  ook  wel  vingersboom  genoemd,  is  een  plant  waarop  alle 

sensoren konden geïnstalleerd worden. Het bodemvochtgehalte van deze plant daalt onder de 

vooropgestelde 20% op dag 16 en vanaf dag 27  tot en met dag 32.  In de  resultaten wordt 

onderzocht of de geplaatste sensoren het effect van deze stress waarnemen. 
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4.2.3.1 mHRM 
In Figuur 4.6 is de gemiddelde sapstroom (g h‐1) terug te vinden. De lichtgrijze zone geeft de 

standaarddeviatie  weer.  In  de  twee  periodes  met  droogtestress  zijn  zowel  de  gemiddelde 

sapstroom als de standaarddeviaties zeer klein. Dit toont aan dat de planten bij droogtestress 

een gelijkaardige sapstroomsnelheid vertonen. Deze benaderde 0 g h‐1 gedurende de langste 

periode met droogtestress en op dag 31 was deze het laagste (‐0.043 g h‐1). Deze negatieve 

sapstroom betekent niet dat de sapstroom in de plant van richting verandert, maar wel dat er 

nagenoeg geen sapstroom plaatsvond tijdens de droogtestressperiode. De negatieve waarde is 

hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de verwerking van de data, waar de basislijn op nul gezet 

wordt  met  behulp  van  het  nachtelijk  gemiddelde.  Hierbij  komt  het  feit  dat  de 

kalibratievergelijking gebaseerd is op Ficus (zie hoofdstuk 2) en niet op Schefflera. Hoewel dit 

niet zo’n grote verschillen zou mogen opleveren. Er kan besloten worden dat de plant stress 

ondervindt  vanaf  een  bodemvochtgehalte  onder  20%  en  dat  de  gemiddelde  sapstroom, 

gemeten met  de mHRM met  pulsverhitting,  deze  stress  goed  weergeeft.  Er  is  geen  effect 

zichtbaar van de verlaging van de nachttemperatuur. 

 

 
Figuur  4.6:  Gemiddelde  sapstroom  (g  h‐1)  van  Schefflera,  gemeten met  twee mHRM’s met  pulsverhitting.  De 

standaarddeviatie wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

Naast  de  gemiddelde  sapstroom  werd  ook  de  maximale  sapstroom  (g  h‐1)  berekend.  De 

resultaten hiervan worden weergegeven in Figuur 4.7. De maximale sapstroom geeft ongeveer 

dezelfde resultaten als de gemiddelde sapstroom. In de periodes van droogtestress is een lage 

sapstroom en lage standaarddeviatie zichtbaar. Op het einde van het experiment worden zeer 

hoge sapstromen gehaald, maar met een zeer grote onzekerheid die waarschijnlijk eerder te 

wijten  is aan een storing  in de data. Er wordt wel opgemerkt dat zowel na de eerste als de 

tweede  periode  van  droogtestress  de  sapstroom  meer  fluctuaties  en  hogere  sapstromen 

vertoont  dan  in  het  begin  van  het  experiment.  Het  is mogelijk  dat  Schefflera  deze  hogere 

sapstromen  gebruikt  om  zich  te  herstellen  van  droogtestress.  De  effecten  van  de 

nachttemperatuur  zijn  opnieuw  niet  zichtbaar.  Er  kan  besloten  worden  dat  de  maximale 

sapstroom een goede indicatie geeft van de droogtestress, maar in dit geval niet zo eenvoudig 

interpreteerbaar is. 
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Figuur  4.7:  Maximale  sapstroom  (g  h‐1)  van  Schefflera,  gemeten  met  twee  mHRM’s  met  pulsverhitting.  De 

standaarddeviatie wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

4.2.3.2 LVDT 
De data van de stengeldiameter (mm) wordt weergegeven in Figuur 4.8. Op het moment van 

droogtestress, ofwel het moment dat de sapstroom verlaagt,  is er een zeer duidelijke krimp 

waarneembaar in de stengeldiameter. Dit duidt op het feit dat de waterreserves in de cellen 

van  de  stengel  worden  aangesproken  om  zo  het  tekort  te  compenseren.  Een 

bodemvochtgehalte  lager  dan  20%  veroorzaakt  dus  duidelijk  stress  bij  Schefflera  en  de 

stengeldiameter  (mm)  is  een  goede  en  eenvoudig  interpreteerbare  indicator  voor 

droogtestress.  

 

 
Figuur 4.8: Stengeldiameter (mm) van Schefflera, gemeten met een LVDT. 

Uit de data van de stengeldiameter werd de dagelijkse groei (mm) berekend (Figuur 4.9). Hier 

is duidelijk een verandering in groei zichtbaar tussen twee watergiften, bijvoorbeeld op dag 5 

en 10. Op deze dagen werd de groei ongeveer 0 mm/dag, wat een goede grenswaarde zou zijn 

voor  een  irrigatiebeurt.  De  stengeldiameter  kromp  het  sterkste  op  dag  16.  Na  deze  korte 

droogteperiode groeide de plant opnieuw zeer sterk om hierna terug dezelfde groeisnelheid te 

bereiken. Vanaf dag 27, wanneer het bodemvochtgehalte onder 20% daalde, werd opnieuw 
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een negatieve groei bekomen. Er kan besloten worden dat de dagelijkse groei een duidelijkere 

indicatie geeft van de droogtestress die de plant ondervindt, aangezien deze de verandering in 

groei tussen twee watergiften beter weergeeft dan de stengeldiameter op zich.  
 

 
Figuur 4.9: Dagelijkse groei (mm) van Schefflera, gemeten met een LVDT. 

Als laatste werd ook de maximale dagelijkse krimp berekend (Figuur 4.10). Hier zijn opnieuw 

dezelfde pieken te zien als bij de dagelijkse groei. Ook vermindert deze krimp naar het einde 

van de langste periode met droogtestress, wat er op duidt dat de stengel voornamelijk in het 

begin  krimpt  en  vervolgens  steeds minder.  Er  kan  besloten  dat  deze parameter  een  goede 

indicatie  geeft  van  droogtestress  bij  Schefflera,  maar  dat  de  dagelijkse  groei  eenvoudiger 

interpreteerbaar is.  

 

 
Figuur 4.10: Maximale dagelijkse krimp (mm) van Schefflera, gemeten met een LVDT. 

4.2.3.3 Leafclip 
De derde sensor die op Schefflera geïnstalleerd werd, is de leafclip. De ene leafclip werd op het 

blad geplaatst, de andere op de stengel van de plant. Op dag 15 en 16 en vanaf dag 27 tot dag 

32 is een duidelijke krimp waarneembaar in de blad‐ en stengeldikte (Figuur 4.11). Echter is er 

ook een zeer lichte krimp waarneembaar op dag 4 en dag 9, waarna er geïrrigeerd wordt. Deze 

lichte krimp is iets duidelijker bij het blad dan bij de stengel. De leafclip geeft dus ook een goede 

indicatie van droogtestress, zowel op blad‐ als stengelniveau. 
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Figuur 4.11: Bladdikte (mm) (grijs) en stengeldikte (mm) (zwart) van Schefflera, gemeten met twee leafclips.  

Uit  de  blad‐  en  stengeldikte,  gemeten met  de  leafclip, werd  de maximale  dagelijkse  krimp 

berekend en weergegeven in Figuur 4.12. Hier is de droogtestress opnieuw zeer goed zichtbaar, 

maar voornamelijk bij de  stengeldikte en minder bij de bladdikte. Echter  zijn er ook niet  te 

verklaren  pieken  aanwezig  bij  de  stengeldikte,  zoals  bijvoorbeeld  op  dag  7. Wat  verkeerde 

signalen kan geven naar de landbouwer indien deze parameter gebruikt wordt voor het sturen 

van de irrigatie. 

 
Figuur 4.12: Maximale dagelijkse krimp (mm) van het blad (grijs) en de stengel (zwart) van Schefflera, gemeten 

met twee leafclips.  

4.2.3.4 IR bladtemperatuursensor 
Als laatste werd het dagelijkse gemiddelde en maximale verschil tussen de omgevings‐ en de 

bladtemperatuur bepaald (Figuur 4.13). Er is een daling in het gemiddelde temperatuurverschil 

te zien op dag 6, 10, 16, 22 en tussen 25 en 33. Deze daling wijst op meer stress, en is het gevolg 

van droogtestress op dag 10, 16 en 25 tot 33. Maar net zoals bij de leafclip is de variatie voor 

de andere dagen niet echt te verklaren. Ook hier is het effect van de daling in nachttemperatuur 

niet  zichtbaar. Het maximale  temperatuurverschil  vertoont  iets  duidelijkere pieken dan het 

gemiddelde temperatuurverschil. Vooral op de momenten waar het bodemvochtgehalte onder 

20%  daalt,  zijn  de  dalingen  duidelijker  dan  bij  het  gemiddelde  temperatuurverschil.  Het 

gemiddelde  temperatuurverschil  toont  dan  weer  een  geleidelijker  patroon,  wat  meer 

realistisch is. Beide geven een goede indicatie voor de droogtestress en worden best samen 

bekeken om goede conclusies te kunnen trekken. 
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Figuur  4.13:  Gemiddelde  (zwart)  en maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  voor 

Schefflera, gemeten met de IR bladtemperatuursensor. 

4.2.3.5 Besluit 
Schefflera is een plant die veel water verbruikt. Het registreren van droogtestress bij de plant 

zou  een  goede  methode  zijn  om  het  irrigatiesysteem  te  sturen  om  zo  minder  water  te 

verbruiken.  Hiervoor  kunnen  alle  sensoren  gebruikt worden.  Indien  er  één  sensor  gekozen 

moet  worden,  dan  wordt  best  de  LVDT  gekozen.  De  stengeldiameter  geeft  een  goede 

visualisatie van de groei van de plant en de dagelijkse groei geeft duidelijk weer wanneer de 

plant droogtestress heeft.  

 

4.2.4 Scindapsus 
Op  de  vierde  plant,  Scindapsus, werden  ook  alle  sensoren  getest.  Het  bodemvochtgehalte 

overschreed de grens van 20% niet en die van 30% enkel op dag 31 tot en met 33.  

 

4.2.4.1 mHRM 
De  gemiddelde  en  maximale  sapstroom  worden  weergegeven  in  Figuur  4.14.  De  waarden 

liggen opnieuw zeer laag bij de gemiddelde sapstroom, wat eventueel een gevolg kan zijn van 

de  verwerking.  Er  is  geen  duidelijk  effect  van  droogtestress  zichtbaar  in  de  sapstroom. 

Aangezien ook het bodemvochtgehalte nooit lager was dan 20%, had de plant waarschijnlijk 

geen  last  droogtestress.  De  gemiddelde  sapstroom  daalt  soms  onder  nul  en  de  maximale 

sapstroom  vertoont  soms  hele  hoge  waarden,  maar  deze  heeft  daar  ook  een  grote 

standaarddeviatie,  waardoor  de  afwijkingen  waarschijnlijk  het  gevolg  zijn  van  ruis  op  het 

signaal.  
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Figuur  4.14:  Gemiddelde  (links)  en  maximale  (rechts)  sapstroom  (g  h‐1)  van  Scindapsus,  gemeten  met  twee 

mHRM’s met pulsverhitting. De standaarddeviatie wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

4.2.4.2 LVDT 
De  stengeldiameter  van  Scindapsus  vertoont  een  lineaire  groei  (Figuur  4.15).  Deze  groei  is 

echter niet zeer sterk. De stengeldiameter varieert tussen 2,89 en 2,95 mm. De groei is ook niet 

zeer gelijkmatig, in sommige periodes groeit de plant sneller dan in andere. Hiervoor is geen 

sluitende  verklaring.  De  nachttemperatuur werd  verlaagt  op  dag  11  en  22,  en  op  dezelfde 

momenten  is  er  ook  een  lichte  groeispurt  waarneembaar.  Er  is  echter  ook  een  groeispurt 

zichtbaar  rond  dag  30,  welke  niet  direct  te  verklaren  valt  aangezien  er  geen  duidelijke 

veranderingen  optraden  in  de  omgevingsparameters.  Wel  stijgt  de  groeicurve  van  de 

stengeldiameter iets meer vanaf dag 23. Dit kan wel door de omgevingsparameters verklaard 

worden. Zowel PAR, VPD, als de maximale temperatuur liggen vanaf dat moment iets hoger, 

terwijl de RV iets lager is, dan gedurende de eerste dagen van het experiment, wat de groei 

bevordert.  

 

 
Figuur 4.15: Stengeldiameter (mm) van Scindapsus, gemeten met een LVDT.  

Als de dagelijkse groei (Figuur 4.16) bekeken wordt, dan vallen opnieuw de heel lage waarden 

op. Dit was ook al zichtbaar in Figuur 4.15. De groeispurten die eerder vermeld werden zijn hier 

opnieuw waarneembaar, voornamelijk die op dag 22 en 30. Ook is er een kleine krimp zichtbaar 

op dag 15, waarbij de waarde voor de dagelijkse groei onder nul gaat. Het bodemvochtgehalte 

bedroeg hier ongeveer 40%. Echter, aangezien er in de periode met de meeste droogtestress 
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(bodemvochtgehalte ongeveer 25%) geen krimp zichtbaar  is kan dit niet gelinkt worden aan 

een respons op droogtestress. Deze signalen kunnen mogelijk ook verkeerde indicaties geven 

aan  de  landbouwer  indien  deze  als  stimulans  gebruikt  worden  voor  watergift.  Verder 

onderzoek  is  nodig  om  dit  met  zekerheid  te  zeggen.  De  signalen  worden  mogelijk  veel 

duidelijker wanneer de plant meer droogtestress ondervindt.  

 

 
Figuur 4.16: Dagelijkse groei (mm) van Scindapsus, gemeten met een LVDT.  

De maximale dagelijkse krimp (Figuur 4.17) vertoont sterkere fluctuaties op het einde van het 

experiment,  wat  gekoppeld  kan  worden  aan  de  sterkere  groei  als  gevolg  van  een  hogere 

instraling, temperatuur en VPD, zoals besproken bij de stengeldiameter. Een andere verklaring 

kan  gezocht  worden  bij  het  feit  dat  de  plant  groeit  en  dus  meer  weefsel  aanmaakt  zoals 

bijvoorbeeld  xyleem,  floëem  en  cambium.  Dit  floëem  en  cambium,  worden  ook  wel  de 

buitenste weefsels genoemd en zijn gelinkt aan de stamdiametervariaties door hun capaciteit 

om water op te slaan. Er kan dus meer water opgeslagen worden in de weefsels van de stengel 

als de plant groter wordt en die reserves kunnen ook aangesproken worden. Aangezien deze 

weefsels flexibel zijn zullen er meer fluctuaties in de MDK zichtbaar worden tegen het einde 

van het experiment (Steppe et al. 2006; Sevanto et al. 2011). Ook hier zijn de absolute waarden 

redelijk klein, wat de trend hierboven volgt. Op basis van deze resultaten kan opnieuw niet veel 

met zekerheid gezegd worden, maar de dagelijkse groei  is eenvoudiger  interpreteerbaar en 

geeft beter de groeispurten weer dan de maximale dagelijkse krimp.  

 
Figuur 4.17: Maximale dagelijkse krimp (mm) van Scindapsus, gemeten met een LVDT. 
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4.2.4.3 Leafclip 
Ook  bij  Scindapsus  werd  één  van  de  twee  leafclips  geïnstalleerd  op  een  stengel.  Blad‐  en 

stengeldikte zijn weergegeven in Figuur 4.18. Opnieuw is er een groei te zien bij de stengel, 

maar hier vlakt deze groei af tegen het einde, wat de resultaten van de LVDT tegenspreekt. 

Daar groeide de plant immers sterker tegen het einde van het experiment. Dit verschil wordt 

mogelijk  veroorzaakt  door  de  druk  die  de  leafclip  op  de  stengel  uitoefent,  waardoor  de 

stengeldiametergroei  wordt  afgeremd.  Daarnaast  groeide  de  stengel maar  0,06 mm  bij  de 

LVDT, terwijl dit hier 0,15 mm blijkt. Dit verschil zal hoogstwaarschijnlijk aan het meetprincipe 

van beide sensoren te wijten zijn. Toch kan gezegd worden dat Scindapsus niet zeer snel groeit. 

Bij zowel de leafclip op de stengel als op het blad is voor het eerst de watergift zichtbaar. Na 

watergift, op dag 5, 10, 16, 21 en 33, stijgt de stengeldikte en net ervoor daalt deze licht. Op 

deze dagen werd een bodemvochtgehalte kleiner dan 43% behaald. Er kan besloten worden 

dat de leafclip ook bij Scindapsus een groot potentieel heeft voor het sturen van de irrigatie. 

Zowel op stengel‐ als bladniveau.  

 

 

 
Figuur 4.18: Bladdikte (mm) (grijs) en stengeldikte (mm) (zwart) van Scindapsus, gemeten met twee leafclips. 

Uit de bladdikte werd opnieuw de MDK berekend voor zowel de stengel als het blad (Figuur 

4.19). Net zoals de MDK bij de LVDT worden de fluctuaties tegen het einde van het experiment 

groter dan in het begin van het experiment. De fluctuaties betekenen dat de ene dag de krimp 

groot  is  en  de  volgende  dag  weer  klein,  dit  kan  het  gevolg  zijn  van  veranderingen  in  de 

omgevingsparameters maar er is geen duidelijke link met de droogtestress of verlaging van de 

nachttemperatuur.  Tevens  zijn  de  absolute  waarden  hier  zeer  klein.  De  bladdikte  gaf  met 

andere woorden beter de droogtestress weer dan deze MDK. 
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Figuur 4.19: Maximale dagelijkse krimp van het blad (grijs) en stengel (zwart) van Scindapsus, gemeten met twee 

leafclips. 

4.2.4.4 IR bladtemperatuursensor 
Het  gemiddelde  en  maximale  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Scindapsus wordt weergegeven in Figuur 4.20. Hier is weinig effect waarneembaar van zowel 

de droogtestress als de daling in nachttemperatuur. De plant lijkt wel meer stress te hebben 

rond dag 9, net voor herbewatering, en gedurende de periode van droogte tussen dag 26 en 

33. Op dag 33 stijgt het gemiddelde verschil even maar hierna keert het terug naar de waarde 

voor de stijging.  

 

 
Figuur  4.20:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Scindapsus, gemeten met een bladtemperatuursensor. 

4.2.4.5 Besluit 
Scindapsus  is  een  plant  met  een  trage  groei,  welke  niet  zo  veel  bodemvocht  verbruikt  en 

hierdoor niet onder de grenswaarde van 20% terecht kwam. Echter werd bij de data van de 

leafclip wel een daling in blad‐ en stengeldikte waargenomen, wanneer het bodemvocht onder 

43% daalde. Aangezien Scindapsus geen houtachtige plant is, waarvoor deze grenswaarde van 

20% werd vooropgesteld, is het mogelijk dat stress optreedt bij een hoger percentage. Echter, 

om dit waar te nemen bij de andere sensoren is hoogstwaarschijnlijk een lager percentage, en 

dus langere periode van droogte, nodig. Ook zou het beter zijn een controlebehandeling in te 

sluiten waarmee deze planten vergeleken kunnen worden.  
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4.2.5 Cordyline 
Het bodemvocht van Cordyline australis ‘Red Star’ daalde onder de 30% tussen dag 31 en 33. 

De grens van 20% werd opnieuw niet behaald. Op dag 4, 9 en 14 tot 16 werd wel de grens van 

35% overschreden. In het volgende deel wordt onderzocht hoe de verschillende sensoren dit 

waarnemen, en of de plant weldegelijk stress ondervindt. De mHRM kon niet geplaatst worden 

op Cordyline aangezien er geen stengel aanwezig is. De LVDT werd wel geplaatst op de basis 

van de plant, zoals te zien is in Figuur 4.1 (a).  

 

4.2.5.1 LVDT 
De resultaten van de LVDT zijn ondanks de verwachtingen zeer goed. Er is een mooie lineaire 

groei, waarbij de dikte stijgt van ongeveer 4 tot 6 mm (Figuur 4.21). Ook is een lichte knik te 

zien rond dag 34, welke hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van lichte droogtestress. De grens 

van 30% bodemvocht werd hier drie dagen overschreden, waardoor de groei  stagneert. Na 

herbewatering  heeft  de  plant  één  dag  nodig  om  terug  op  hetzelfde  groeiritme  te  komen. 

Hierdoor wordt  besloten  dat  indien  de  grens  van  35%  overschreden wordt,  de  plant  geen 

remming vertoont in de groei en dus geen stress ondervindt.  

 
Figuur 4.21: Groei (mm) van de basis van Cordyline, gemeten met een LVDT. 

In Figuur 4.22 is de dagelijkse groei te zien, welke 0 mm wordt op dag 34. Op dag 9 is er ook 

een kleine vermindering in groei waarneembaar, maar voor de andere dagen waarbij de grens 

van 35% werd overschreden is dat niet het geval, waardoor er niet met zekerheid kan gezegd 

worden dat deze daling op dag 9 het gevolg is van droogtestress. De dagelijkse groei is opnieuw 

een goede parameter voor het beschrijven van de waterstatus van de plant en geeft duidelijker 

weer wat te zien is in Figuur 4.21. 

 
Figuur 4.22: Dagelijkse groei (mm) van de basis van Cordyline, gemeten met een LVDT. 
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In  Figuur  4.23  wordt  de  maximale  dagelijkse  krimp  (mm)  aan  de  basis  van  Cordyline 

weergegeven.  Ook  hier  zijn  er meer  fluctuaties  in MDK  zichtbaar  tegen  het  einde  van  het 

experiment.  Deze  kunnen  verklaard  worden  door  een  toenemend  aantal  bladeren  en 

toenemende bladdikte, waardoor de opslagruimte voor water toeneemt. Deze parameter  is 

opnieuw niet de beste keuze en dagelijkse groei geeft duidelijker weer hoe snel de plant groeit 

en wanneer deze neigt naar droogtestress.  

 

 
Figuur 4.23: Maximale dagelijkse krimp (mm) aan de basis van Cordyline, gemeten met een LVDT. 

4.2.5.2 Leafclip 
Er  werden  twee  leafclips  geïnstalleerd  op  de  bladeren  van  Cordyline.  Zoals  te  zien  aan  de 

standaarddeviatie in Figuur 4.24, geven deze twee leafclips zeer uiteenlopende resultaten. De 

zichtbare  sprongen  zijn  zeker  afwijkende  signalen  en  niet  het  gevolg  van  een  groeispurt  of 

krimp. Verder is geen effect te zien van droogtestress of een dalende nachttemperatuur. Als 

gevolg  is  ook  de  maximale  dagelijkse  krimp  (Figuur  4.25)  redelijk  vlak  met  pieken  op  de 

verschillende tijdstippen van deze afwijkende signalen. Er kan besloten worden dat de leafclip 

niet zeer geschikt is voor Cordyline. 

 

 
Figuur 4.24: Bladdikte (mm) van Cordyline gemeten met twee leafclips. De standaarddeviatie wordt weergegeven 

met het lichtgrijze gebied.  
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Figuur  4.25:  Maximale  dagelijkse  krimp  (mm)  van  het  blad  van  Cordyline,  gemeten  met  twee  leafclips.  De 

standaarddeviatie wordt weergegeven met het lichtgrijze gebied.  

4.2.5.3 IR bladtemperatuursensor 
In  Figuur  4.26  is  het  gemiddelde  en  maximale  verschil  te  zien  tussen  de  omgevings‐  en 

bladtemperatuur. Wat opvalt,  is dat er  in het begin van het experiment negatieve waarden 

zichtbaar zijn bij het gemiddelde verschil. Dit zou wijzen op stress, maar aangezien de plant hier 

geen droogtestress ondervond is dit uitgesloten. Een andere reden kan gezocht worden bij de 

nachttemperatuur. Deze bedroeg 20°C tussen dag 0 en 11, wat overeenkomt met de periode 

van  negatieve  waarden.  Misschien  is  deze  nachttemperatuur  te  hoog  voor  Cordyline,  wat 

mogelijk  stress  veroorzaakt  bij  de  plant.  Ook  op  dag  22,  wanneer  de  nachttemperatuur 

nogmaals verlaagd werd van 16°C naar 14°C, verhoogde het temperatuurverschil, wat wijst op 

minder stress. Bovendien stijgen de maximale temperatuur, PAR en VPD op het einde van het 

experiment, waardoor er meer verdampt wordt en het temperatuurverschil stijgt. De verhoging 

op  het  einde  kan  dus  aan  beide  fenomenen  te wijten  zijn.  Er  kan  besloten worden  dat  de 

bladtemperatuur een potentiele kandidaat is voor het sturen van de irrigatie voor Cordyline, 

aangezien deze de effecten van de omgevingsparameters goed weergeeft. Om zeker te weten 

of de sensor ook het effect van droogtestress weergeeft is verder onderzoek nodig. 

 

 
Figuur  4.26:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Cordyline, gemeten met een IR bladtemperatuursensor. 
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4.2.5.4 Besluit 
Cordyline  australis  ‘Red  Star’  is  een  plant  zonder  stengel  die  redelijk  lang  zonder  zonder 

watergift kan overleven. Na 13 dagen zonder bewatering waren er nog steeds nagenoeg geen 

tekenen van droogtestress. Enkel op het einde was er een stagnatie zichtbaar in de groei van 

de basis van de plant. De andere sensoren namen dit niet waar. De bladtemperatuursensor gaf 

echter wel aan dat de plant zich mogelijk in een stresstoestand bevond in het begin van het 

experiment,  vermoedelijk  als  gevolg  van  de  hoge  nachttemperatuur.  Echter  werd  de  groei 

hierdoor niet geremd. De leafclip gaf voor Cordyline geen goede resultaten.  

 

4.2.6 Calathea 
Calathea rufibarba is een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit de Amazone (Clement et al. 

2010). Het bodemvochtgehalte daalde onder de 30% tussen dag 28 en 32, maar niet onder 

20%. Tussen dag 23 en 25 daalde het bodemvochtgehalte zeer stijl, waardoor er eventueel wel 

droogtestress zou kunnen opgemerkt worden door de sensoren. Ook hier werd geen mHRM 

geplaatst wegens geen geschikte stengel. 

 

4.2.6.1 LVDT 
Ondanks dat er geen geschikte stengel aanwezig was voor de mHRM, werd er toch een LVDT 

geplaatst op de onderkant van deze bladstelen. De bladsteel wordt echter steeds dunner  in 

plaats van dikker en maakt een aantal keer een sterkere daling (Figuur 4.27). Een mogelijke 

verklaring wordt gezocht bij de manier waarop deze plant groeit. Deze groeiwijze lijkt op die 

van grassen: de bladeren zitten opgerold in een soort van bladschede en de sprongen komen 

eventueel overeen met het ontluiken van een blad. Indien naar de absolute waarden gekeken 

wordt daalt de diameter ongeveer 0,25 mm gedurende het experiment.  

 

 
Figuur 4.27: Dikte van de basis van een blad van Calathea (mm), gemeten met de LVDT. 

Dezelfde sprongen zijn zichtbaar bij de dagelijkse groei en de maximale dagelijkse krimp (Figuur 

4.28). Wat er wel op wijst dat deze parameters ook goed, en misschien zelfs duidelijker, de 

groei beschrijven. De dalen of pieken op dag 11, 22 en 34, bij respectievelijk de dagelijkse groei 

en MDK, liggen steeds ongeveer twee dagen na een watergift. Daarvoor zijn twee verklaringen 

mogelijk. Als eerste, door het ontvangen van water zal de plant een hogere turgor creëren,  

waardoor deze extra groeit en twee dagen na irrigatie een blad ontluik. Echter, een tweede 
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verklaring kan zijn dat Calathea zijn huidmondjes volledig opent als gevolg van de watergift en 

meer  zal  verdampen  waardoor  de  dikte  daalt.  De  piek  op  dag  25  kan  een  reactie  zijn  op 

droogtestress, waarna de plant fysiologische aanpassingen doet, waardoor de dagelijkse groei 

opnieuw  stijgt. Om echter  een  sluitende  beslissing  te maken  is  er  verder  onderzoek  nodig, 

waarbij het bodemvochtgehalte onder 20% daalt en de groei van de plant eventueel met foto’s 

wordt opgevolgt. Daarnaast kan ook de opening van de huidmondjes gemeten worden voor 

het staven van de vooropgestelde hypothese. 

 
Figuur 4.28: Dagelijkse groei (mm) (links) en maximale dagelijkse krimp (mm) (rechts) van de basis van Calathea, 

gemeten met een LVDT. 

4.2.6.2 Leafclip 
Er werden twee leafclips geïnstalleerd op twee verschillende bladeren.  In Figuur 4.29  is een 

grote standaarddeviatie te zien maar de leafclips volgen wel een gelijkaardige trend. Dit wordt 

ook duidelijk door de kleine standaarddeviatie bij de maximale dagelijkse krimp van het blad in 

Figuur 4.30. De bladdikte daalt gedurende het experiment met ongeveer 0,03 mm, wat niet 

veel  is.  Dit  kan  eventueel  verklaard  worden  door  de  vergroting  van  het  bladoppervlakte 

waardoor het blad eventueel dunner wordt. Ook kan het zijn dat de leafclip een te harde druk 

uitoefent op het blad waardoor deze ingedrukt wordt. Verder zijn ook minima op dag 4, 9, 15 

en 32, wat overeenkomt met het uitdrogen van de bodem. De  leafclip geeft dus een goede 

indicatie van de droogte. Dit is ook te zien bij de maximale dagelijkse krimp.  

 

 
Figuur 4.29: Bladdikte (mm) van Calathea, gemeten met de leafclip. De standaarddeviatie wordt weergegeven met 

de lichtgrijze zone.  
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Figuur  4.30:  Maximale  dagelijkse  krimp  (mm)  van  het  blad  van  Calathea,  gemeten  met  de  leafclip.  De 

standaarddeviatie wordt weergegeven met de lichtgrijze zone.  

4.2.6.3 IR bladtemperatuursensor 
Het gemiddelde verschil tussen de omgevings‐ en bladtemperatuur bleef nagenoeg constant, 

wat er op wijst dat de plant geen stress ondervond  (Figuur 4.31). De  iets hogere maximale 

verschillen op het einde kunnen verklaard worden door een hogere maximale temperatuur, 

VPD en PAR in het tweede deel van het experiment, waardoor de plant meer verdampt en dus 

afkoelt.  Om  te  kunnen  besluiten  of  deze  sensor  goed  reageert  op  veranderingen  in 

omgevingsfactoren is verder onderzoek nodig, waarbij de stress ernstiger is.  

 

 
Figuur  4.31:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Calathea, gemeten met een IR bladtemperatuursensor.  

4.2.6.4 Besluit 
Calathea gebruikt niet zeer veel water, waardoor er geen ernstige droogtestress optrad. Enkel 

de  leafclip  was  gevoelig  genoeg  om  een  dalend  bodemvochtgehalte  te  detecteren.  Dit 

bodemvochtgehalte bedroeg ongeveer 38% op de dagen voor irrigatie. Bij de andere sensoren, 

LVDT en IR bladtemperatuursensor, was geen effect zichtbaar. 
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4.2.7 Phalaenopsis 
Phalaenopsis  amabilis  (gekruisd  met  een  tiental  andere  soorten),  beter  bekend  als 

Vlinderorchidee, werd gedurende het experiment onder een plastic zeil geplaatst zodat de RV 

100%  bedroeg.  Deze  orchideeën  groeien  namelijk  in  tropische  wouden  waar  een  RV  van 

ongeveer 80% heerst en niet veel lichtinval is (Viaene et al. 2012). De wateropname gebeurt 

met behulp van de wortels die in een luchtig substraat zitten van naaldboomschors en veen. 

Dit  substraat  is  maar  vochtig  tot  één  dag  na  irrigatie.  De  andere  dagen  situeert  het 

bodemvochtgehalte zich tussen 10% en 20%.  

 

4.2.7.1 LVDT 
De LVDT werd aan de basis, net onder de bladeren, geïnstalleerd. De dikte van deze basis daalt 

gedurende  het  experiment  (Figuur  4.32).  Om  deze  resultaten  beter  te  bestuderen  is  het 

eenvoudiger om naar de dagelijkse groei (Figuur 4.33) en de maximale dagelijkse krimp (Figuur 

4.34)  te  kijken.  Hier  wordt  duidelijk  dat  de  dagelijkse  groei  en  maximale  dagelijkse  krimp 

respectievelijk relatief laag en hoog zijn op dag 85 en 95. Voor dag 85 begint deze daling op dag 

80, waarna op dag 90 opnieuw het oorspronkelijke niveau bereikt wordt. Tussen deze dagen 

verlaagde de RV, waarschijnlijk als gevolg van een opening  in de afdekking. De RV volgde  in 

deze periode een gelijkaardig verloop als dat van de dagelijkse groei en daalde tot ongeveer 

70%. De daling in groei kan verklaard worden door de verhoogde transpiratie, als gevolg van 

een verlaagde RV, waardoor de reserves in de basis aangesproken werden. De daling op dag 95 

kan echter niet gelinkt worden aan de omgevingsparameters. Met behulp van extra onderzoek 

heeft deze sensor zeker potentieel. 

 
Figuur 4.32: Diameter van de basis (mm) van Phalaenopsis, gemeten met een LVDT. 

 
Figuur 4.33: Dagelijkse groei (mm) van de basis van Phalaenopsis, gemeten met een LVDT. 
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Figuur 4.34: Maximale dagelijkse krimp (mm) van de basis van Phalaenopsis, gemeten met een LVDT. 

4.2.7.2 Leafclip 
Er werden twee leafclips op de bladeren van Phalaenopsis geïnstalleerd. De bladdikte van de 

plant  wordt  weergegeven  in  Figuur  4.35.  De  sprong  op  dag  73  heeft  een  grote 

standaarddeviatie en  is waarschijnlijk het gevolg van een afwijkende waarde bij één van de 

twee  leafclips. Deze  is ook niet  te  linken aan een verandering  in de omgevingsfactoren. De 

daling rond dag 85  is opnieuw te wijten aan het verlagen van de RV. Hierdoor verdampt de 

plant meer, waardoor de waterreserves in de bladeren worden aangesproken en de bladdikte 

daalt.  Na  het  stijgen  van  de  RV  naar  100%  herstelt  de  bladdikte  naar  de  oorspronkelijke 

toestand. Zo is het effect van een veranderende omgeving zeer duidelijk merkbaar, waardoor 

de leafclip potentieel heeft voor het gebruik bij de kweek van Phalaenopsis. Dit alles is ook te 

zien bij de maximale dagelijkse krimp welke weergegeven wordt in de appendix (Figuur A.6). 

 

 
Figuur  4.35:  Bladdikte  (mm)  van  Phalaenopsis,  gemeten  met  twee  leafclips.  De  standaarddeviatie  wordt 

weergegeven met het lichtgrijze gebied.  

4.2.7.3 IR bladtemperatuursensor 
Wat  opvalt  bij  de  het  maximale  en  gemiddelde  verschil  tussen  de  omgevings‐  en 

bladtemperatuur is dat de piek die niet te verklaren viel bij de bladdikte ook hier terugkomt 

(Figuur 4.36). Bovendien  is er ook een piek zichtbaar bij het maximale verschil rond dag 85, 
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waarschijnlijk  gelinkt  aan  de  daling  in  relatieve  vochtigheid, waardoor  er meer  verdamping 

optrad  en  er  dus  een  daling  was  van  de  bladtemperatuur  ten  opzicht  van  de 

omgevingstemperatuur.  Bij  het  gemiddelde  verschil  is  dit  rond  dag  90,  wat  eventueel  een 

gevolg is van de irrigatie op dag 89. De andere fluctuaties hebben geen aansluitende verklaring. 

 

 
Figuur  4.36:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Phalaenopsis, gemeten met een IR bladtemperatuursensor. 

4.2.7.4 Besluit 
Er kan besloten worden dat de leafclip het meeste potentieel heeft voor het gebruik in de teelt 

van  Phalaenopsis.  Dit  omdat  het  effect  van  de  veranderende  omgevingsparameters  zeer 

duidelijk  zichtbaar was. Bij  de  andere  sensoren  is  dit  soms ook  zichtbaar, maar  zijn  er  veel 

andere signalen die niet verklaard kunnen worden.  

 

4.2.8 Hibiscus 
Het  bodemvochtgehalte  van  Hibiscus  rosa‐sinensis  schommelde  gedurende  het  hele 

experiment  tussen  35  en  20%.  Op  dag  51,  65,  66,  70  tot  72  en  80  tot  87  daalde  het 

bodemvochtgehalte  onder  20%.  Net  voor  de  droogtestress  werd  opgelegd  werd  het 

bodemvochtgehalte  50%  (dag  76)  en  nadien  daalde  dit  vochtgehalte  zeer  snel.  Op  dag  80 

daalde het bodemvochtgehalte onder 20%. Tussen dag 82 en 86 daalde dit zelfs onder 10% met 

een minimum van 5%. Deze snelle daling is te verklaren door het feit dat de Hibiscussen reeds 

groot waren ten opzichte van de andere planten die werden onderzocht (Figuur 4.1 (l)).  

 

4.2.8.1 mHRM 
De gemiddelde  sapstroom volgt niet de  trend van het bodemvochtgehalte,  zoals hierboven 

beschreven,  en  heeft  eerder  een  constant  verloop  (Figuur  4.37).  De  maximale  sapstroom 

vertoont daarentegen wel gelijkenissen met het verloop van het bodemvochtgehalte, en dus 

de stress bij de planten (Figuur 4.38). Op dag 72 is een daling te zien als gevolg van het dalen 

van  het  percentage  bodemvocht  onder  20%.  Het  meest  opvallende  is  dat  de  maximale 

sapstroom stijgt vanaf dag 76, wanneer het bodemvocht 50% bedroeg, en blijft stijgen tot dag 

78, waarna deze langzaam daalt. Dit verklaart ook de snelle daling in het bodemvocht. Vanaf 

dag 86, de dag van  irrigatie, wordt deze sapstroom opnieuw hoger en keert  terug naar het 

oorspronkelijke niveau. Deze sensor geeft, indien naar de maximale sapstroom gekeken wordt, 

een  goede  indicatie  van  het  waterverbruik  van  de  plant.  Het  is  echter  zeer  moeilijk  een 
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grenswaarde voorop te stellen voor het aansturen van een irrigatieschema als gevolg van de 

grote fluctuaties gedurende de hele periode.  

 

 
Figuur 4.37: Gemiddelde sapstroom (g h‐1) van Hibiscus gemeten met drie mHRM’s. De standaarddeviatie wordt 

weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

 
Figuur 4.38: Maximale  sapstroom (g h‐1)  van Hibiscus gemeten met drie mHRM’s. De standaarddeviatie wordt 

weergegeven met het lichtgrijze gebied. 

4.2.8.2 LVDT 
Bij de stengeldiameter van Hibiscus valt voornamelijk de sterke daling op gedurende de periode 

met droogtestress (Figuur 4.39). De diameter daalde 0,85 mm op vijf dagen als gevolg van de 

snelle daling in het bodemvocht. De plant herstelde zijn groeiritme na 2 dagen, maar er treden 

waarschijnlijk opbrengstverliezen op. Zonder de stengeldiameterdaling zou de diameter op dag 

91 ongeveer 0,32 mm groter geweest  zijn. Hetzelfde  is  te  zien bij de dagelijkse groei en de 

maximale dagelijkse krimp (Figuur 4.40). Er is in alle figuren ook een kleine krimp zichtbaar op 

dag 73, wanneer het bodemvochtgehalte gedurende drie dagen onder de grens van 20% lag. 

Hier herstelt de plant  zichzelf  zonder het optreden van opbrengstverliezen. Hieruit  kan dus 

afgeleid worden dat er pas vanaf drie dagen onder de grens van 20% stress optreedt bij de 

plant. De irrigatie zou gestuurd kunnen worden op basis van deze kleine krimpen. Zo treden er 

geen opbrengstverliezen op en wordt er water bespaard. De LVDT heeft dus zeker potentieel 

bij Hibiscus. 
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Figuur 4.39: Stengeldiameter (mm) van Hibiscus, gemeten met een LVDT. 

 
Figuur 4.40: Dagelijkse groei (mm) en maximale dagelijkse krimp (mm) van Hibiscus, gemeten met een LVDT. 

4.2.8.3 Leafclip 
De stengeldikte werd opnieuw gemeten met de leafclip (Figuur 4.41). Ook de bladdikte werd 

gemeten, maar enkel de resultaten vanaf dag 82 werden goed geregistreerd. Ondanks deze 

korte periode is wel te zien dat de bladdikte stijgt vanaf dag 86, waarna deze een constante 

waarde aanhoudt. Er was dus zeker een reactie op de droogtestress tussen dag 76 en 86. Verder 

onderzoek is nodig om dit met zekerheid te kunnen concluderen. Bij de stengeldiameter zijn er 

veel  veranderingen  zichtbaar.  Echter,  geen  enkele  is  te  koppelen  aan  een  verandering  in 

omgevingsfactoren. Dit was ook merkbaar bij de MDK  (Figuur A.7). Voor het meten van de 

stengeldikte van Hibiscus is de LVDT de betere optie. De leafclip heeft eventueel wel potentieel 

voor het meten van de bladdikte. 

 

 
Figuur 4.41: Bladdikte (mm) (grijs) en stengeldikte (mm) (zwart) van Hibiscus, gemeten met twee leafclips. 



 

85 
 

4.2.8.4 IR bladtemperatuursensor 
Zowel het gemiddelde als maximale verschil tussen de omgevings‐ en bladtemperatuur volgen 

een  redelijk  constant  verloop  en  er  zijn  geen  opmerkelijke  sprongen  op  te  merken  die 

gekoppeld kunnen worden aan veranderingen in omgevingsfactoren (Figuur 4.42). Hierdoor is 

deze sensor niet geschikt voor het monitoren van Hibiscus. 

 

 
Figuur  4.42:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevingstemperatuur  en  de 

bladtemperatuur van Hibiscus, gemeten met een IR bladtemperatuursensor. 

4.2.8.5 Besluit 
De LVDT heeft bij Hibiscus het meeste potentieel. Er is een duidelijke daling in de groei van de 

stengeldiameter na drie dagen droogte. Op dit ogenblik treden er nog geen opbrengstverliezen 

op  bij  herbewatering.  De  leafclip,  geïnstalleerd  op  het  blad,  heeft  ook  veelbelovende 

resultaten, maar  door  de  korte  periode  die  geregistreerd werd  kan  dit  niet met  zekerheid 

gezegd worden. De andere sensoren hadden minder goede resultaten. 

 

4.2.9 Nepenthes 
De laatste plant, Nepenthes, is een carnivore plant die in het Nederlands ook wel bekerplant 

wordt genoemd. Het bodemvochtgehalte van Nepenthes ligt gedurende het hele experiment 

rond 40% en bereikt minimum 32% op het einde van de langere periode zonder irrigatie. Er 

werd dus niet veel stress verwacht bij deze plant. 

 

4.2.9.1 LVDT 
De  LVDT  van Nepenthes werd op de  korte  stengel  onderaan de plant  geplaatst. De  stengel 

groeide gedurende het experiment (Figuur 4.43). Ook is een afzwakking van de groei en een 

krimp  zichtbaar  tussen  dag  80  en  87.  Na  herbewatering  herstelt  de  groei,  maar  de 

stengeldiameter  bereikt  zijn  oorspronkelijke  niveau  niet  meer,  waardoor  er  waarschijnlijk 

opbrengstverliezen optreden. Dit werd niet verwacht op basis van het bodemvochtgehalte. Er 

treedt  met  andere  woorden  droogtestress  op  vanaf  een  bodemvochtgehalte  lager  dan 

ongeveer  37,5%.  De  LVDT  heeft,  net  zoals  bij  Hibiscus,  het  potentieel  voor  gebruik  bij 

irrigatiesturing. De resultaten van de dagelijkse groei en de MDK, weergegeven in Figuur 4.44, 

zijn minder duidelijk wegens de grote fluctuaties gedurende het hele experiment. De minima 

op dag 61, 66, 76 en 86 komen wel overeen met een laag bodemvochtgehalte.  
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Figuur 4.43: Diameter (mm) van de basis van Nepenthes, gemeten met een LVDT. 

 
Figuur 4.44: Dagelijkse groei (mm) en maximale dagelijkse krimp (mm) van Nepenthes, gemeten met een LVDT. 

4.2.9.2 Leafclip 
De leafclip geeft geen goede resultaten voor Nepenthes. De bladdikte blijft gedurende het hele 

experiment constant  (Figuur 4.45). Hierdoor kan besloten worden dat deze voor Nepenthes 

niet bruikbaar is. De MDK wordt weergegeven in de appendix (Figuur A.8). 

 

 
Figuur  4.45:  Bladdikte  (mm)  van  Nepenthes,  gemeten  met  twee  leafclips.  De  standaarddeviatie  wordt 

weergegeven met het lichtgrijze gebied. 
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4.2.9.3 IR bladtemperatuursensor 
Ook de IR bladtemperatuursensor geeft geen goede resultaten (Figuur 4.46). Het gemiddelde 

verschil  behoudt  gedurende  het  experiment  een  constante  waarde.  Het maximale  verschil 

fluctueert  heel  sterk,  waardoor  de  veranderingen  in  temperatuurverschil  als  gevolg  van 

veranderingen in de omgevingsfactoren niet onderscheidbaar zijn van deze fluctuaties.  

 

 
Figuur  4.46:  Gemiddelde  (zwart)  en  maximale  (grijs)  verschil  tussen  de  omgevings‐  en  bladtemperatuur  van 

Nepenthes, gemeten met een IR bladtemperatuursensor. 

4.2.9.4 Besluit 
Van  de  drie  geteste  sensoren  gaf  de  LVDT  de  beste  resultaten.  De  diameter  van  de  basis 

vertoonde een krimp wanneer het bodemvochtgehalte kleiner werd dan ongeveer 37,5%. Op 

dezelfde manier als beschreven bij Hibiscus kan water bespaard worden door deze metingen 

te gebruiken.  

 

4.2.10 Overzicht 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van welke sensoren het beste de droogtestress weergegeven per 

plant, voor de besproken planten hierboven.  

 
Tabel 4.1: Overzicht van de werking van de sensoren per plant. Niet getest (*) werkt goed (+) werkt niet goed (‐). 

  mHRM  LVDT  Leafclip  IR blad‐T‐sensor 

Chlorophytum  *  *  +  + 

Schefflera  +  +  +  + 

Scindapsus  ‐  ‐  +  ‐ 

Cordyline  *  +  ‐  ‐ 

Calathea  *  ‐  +  ‐ 

Phalaenopsis  *  +  +  ‐ 

Hibiscus  ‐  +  ‐  ‐ 

Nepenthes  *  +  ‐  ‐ 
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4.3 Conclusie 
Bij  het  bestuderen  van  de  respons  van  de  verschillende  planten  op  stress,  samen met  het 

bepalen van de hiervoor beste sensoren, werd als eerste duidelijk dat in de resultaten van Ficus, 

Hippeastrum, azalea, Dipladenia en Guzmania geen duidelijke afwijkingen zichtbaar waren die 

te linken zijn met de veranderende omgevingsfactoren. Dit kan te wijten zijn aan het te kort of 

niet  optreden  van  droogtestress  bij  de  verschillende  planten,  de  te  korte  periode  van 

onderzoek of het niet registreren van het bodemvochtgehalte. De andere onderzochte planten 

gaven ten minste bij één sensor goede resultaten.  

Schefflera,  een  plant  die  veel  water  verbruikt,  kon  als  enige  gemonitord  worden  met  alle 

sensoren. De LVDT kan echter wel naar voren geschoven worden als de beste sensor, aangezien 

de  stengeldiameter  de  groei  goed  visualiseert  en  de  dagelijkse  groei  duidelijk  weergeeft 

wanneer de plant stress ondervindt. Ook Chlorophytum, een plant met eveneens een grote 

waterbehoefte, gaf goede resultaten voor alle geïnstalleerde sensoren. Echter, het was niet 

mogelijk een mHRM of LVDT te installeren. De plant vertoonde reeds effecten van watertekort 

na  vijf  dagen,  maar  de  bladdikte  en  het  verschil  tussen  omgevings‐  en  bladtemperatuur 

herstelden telkens na watergift. 

Op Phalaenopsis  kon geen mHRM geïnstalleerd worden en gaven enkel de LVDT en  leafclip 

goede resultaten, waarbij de leafclip de beter optie was. Er trad geen droogtestress op bij deze 

plant,  maar  het  dalen  van  de  RV  was  bij  de  blad‐  en  basisdikte  ook  op  te  merken.  De 

waterreserves in de plant werden duidelijk aangesproken als gevolgen van meer verdamping. 

Scindapsus en Calathea vertoonden enkel duidelijke effecten bij de leafclip. Op Calathea kon 

geen mHRM geïnstalleerd worden. Beide planten verbruiken niet veel water. Desondanks kon 

de  leafclip bij beide een daling  in de bladdikte (bij Scindapsus ook stengeldikte) waarnemen 

vanaf  een  bodemvochtpercentage  van  43%  en  38%  voor  respectievelijk  Scindapsus  en 

Calathea.  Bij  de  andere  geïnstalleerde  sensoren  was  dit  effect  niet  zichtbaar.  Daarvoor  is 

waarschijnlijk een langere droogteperiode nodig.  

De  laatste  drie  planten,  Hibiscus,  Nepenthes  en  Cordyline  vertoonden  enkel  duidelijke 

afwijkingen bij de resultaten van de LVDT. Bij Hibiscus was er een daling in groei op te merken 

vanaf  drie  dagen  droogte.  Na  drie  dagen  treden  echter  nog  geen  opbrengstverliezen  op 

waardoor  deze  sensor  zeker  kan  gebruikt  worden  voor  het  sturen  van  irrigatiesystemen. 

Hetzelfde geldt voor Nepenthes, waar er een krimp  in de stengeldiameter optrad vanaf het 

bodemvochtgehalte onder 37,5% daalde. Bij Cordyline  trad enkel  een  lichte  stagnatie  in de 

groei van de basis van de plant op na 13 dagen droogte. Deze plant is ook de enige die een 

lichte  stress  vertoont  als  gevolg  van  de  hoge  nachttemperatuur  in  het  begin  van  het 

experiment.  Dit  werd  waargenomen  met  de  IR  bladtemperatuursensor  en  kan  niet  met 

zekerheid gezegd worden aangezien de groei niet werd geremd als gevolg van deze stress. Door 

het  verlagen  van  de  nachttemperatuur  zou  veel  energie  kunnen  bespaard  worden  in  de 

sierteeltsector. Geen enkele van bovenstaande planten vertoonde opbrengstverliezen bij een 

verlaging  van de nachttemperatuur.  Integendeel, Cordyline  vertoonde  stress bij  een hogere 

temperatuur.  
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Finaal, kan geconcludeerd worden dat het registreren van droogtestress bij de plant, met de 

geschikte sensor, een goede methode zou zijn om het irrigatiesysteem te sturen om zo minder 

water  te  verbruiken.  Er  is  echter  verder  onderzoek  nodig  voor  het  bevestigen  van  deze 

resultaten,  alsook  kunnen  nog  andere  planten  onderzocht  worden.  Daarnaast  zou  een 

vergelijking tussen planten met droogtestress en controleplanten, zoals in hoofdstuk 3, meer 

zekerheid bieden.    
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Ideeën voor verder onderzoek 
Voor het kalibreren van de mHRM’s met pulsverhitting  is het nodig om andere oorzaken te 

zoeken die het afvlakken van de curves kunnen verklaren. Dit omdat het veranderen van het 

beschouwde interval voor de berekening van Vh geen effect lijkt te hebben. Er is namelijk geen 

eenduidige oplossing.  Verder, moet  de  kalibratiecurve  voor  continu  verhitte mHRM’s  beter 

onderzocht  worden  om  deze  mHRM’s  te  kunnen  gebruiken  in  andere  onderzoeken,  waar 

sapstromen hoger dan 3,5 g h‐1 worden behaald.  

 

In  het  onderzoek  naar  droogtestress  voor  Ficus  benjamina  L.  kan met  deze  resultaten  een 

model worden ontwikkeld zodat de telers gebruik kunnen maken van sensoren voor het sturen 

van hun irrigatie. Op deze manier kan er eventueel water bespaard worden.  

 

Bij  het  bepalen  van  de  suiker‐,  zetmeel‐  en  prolineconcentraties  kunnen  twee  extra  zaken 

onderzocht worden. Als eerste is het beter voor het onderzoek naar de zetmeelconcentratie 

om  stalen  te  nemen  in  de  ochtend  én  in  de  namiddag  als  gevolg  van  het  verloop  van  de 

aanmaak  van  zetmeel  in  de  bladeren  van  planten.  Als  tweede  is  het  beter  niet  enkel  de 

prolineconcentratie  te  bepalen,  maar  ook  de  sturende  enzymen  te  onderzoeken,  zodat  er 

sluitende verklaringen kunnen gevonden worden.  

 

Finaal, kunnen er andere sierteeltplanten getest worden op dezelfde wijze als in hoofdstuk 4. 

Ook kunnen de planten die geen goede resultaten gaven opnieuw getest worden maar dan 

voor een langere periode. Hierbij wordt er best op gelet dat het bodemvochtgehalte van elke 

plant onder 20% daalt, zodat er zeker voldoende droogte optreedt. Zo kan bepaald worden of 

de sensoren al dan niet werken op deze planten. Indien er een controlebehandeling aangelegd 

wordt,  zoals  in hoofdstuk 3,  kunnen er ook duidelijkere  resultaten worden bekomen.  In dit 

onderzoek waren er hiervoor echter onvoldoende sensoren beschikbaar. Met dit toekomstig 

onderzoek kan er eventueel water bespaard worden in de sierteelt als gevolg van het beter 

begrijpen van de plant en het sturen van de irrigatie op de noden van deze planten. Tevens, 

kan er energie bespaard worden door het verlagen van de nachttemperatuur. Ook hiervoor is 

er verder (lange termijn) onderzoek nodig naar het effect op de plant. 
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Appendix 

1 Protocollen 
1.1    Suiker‐ en zetmeelbepaling 

Als eerste werden de stalen gegrind met vloeibare stikstof zodat deze bevroren blijven. Hiervan 

werd  200  à  300 mg  afgewogen  in  een  falcon  van  15 ml.  Hieraan  werd  6 ml  ethanol  80% 

toegevoegd, waarna de stalen gemixt werden met behulp van een vortex. Deze falcons werden 

nadien 10 min in een warmwaterbad van 70°C en vervolgens 3 uur in een warmwaterbad van 

45°C geplaatst. Hierna werden ze 5 min gecentrifugeerd bij 5000 g. 

 

Voor de suikerbepaling werd het supernatans overgegoten in een tweede falcon met 200 mg 

PVPP  (polyvinylpolypyrrolidone)  en  opnieuw  gecentrifugeerd.  Dit  supernatans  werd  hierna 

bewaard bij ‐20°C tot de UPLC analyse. Een dag voor de analyse werd 2 ml supernatans in een 

glazen beker gebracht en bij laminaire flow geplaatst gedurende 24 u om de ethanol te laten 

verdampen.  Daarna  werd  de  droge  massa  terug  opgelost  in  gedemineraliseerd  water  om 

vervolgens te filteren met een Millipore 0,2 µm filter in een glazen flesje van 2 ml. Deze werden 

in de Acquity H‐class UPLC (Waters, Zellik, België) met een elektrochemische detector (Waters, 

Zellik, België) en een CarboPack PA20 kolom (Thermo Scientific, Merelbeke, België) geplaatst 

en geanalyseerd bij 30°C met 50 mM NaOH als eluens (0,35 ml min‐1, 15 min per staal).  

 

De  overgebleven  pellet  werd  gebruikt  voor  de  zetmeelbepaling.  Deze  werd  twee  maal 

gewassen  met  1,5  ml  ethanol  80%  en  vervolgens  werd  deze  gedurende  de  nacht  onder 

laminaire flow gezet om te drogen. De volgende dag werd er 6 ml HCl 1M toegevoegd aan de 

pellet en gemixt. Deze falcons werden vervolgens 2 h in een warmwaterbad van 95°C geplaatst 

en daarna gecentrifugeerd voor 5 min bij 5000 g. Het supernatans werd in een glazen beker 

gegoten en de pH aangepast tot 7,6. Dit werd vervolgens overgegoten in een maatkolf van 10 

ml,  aangelengd  met  gedemineraliseerd  water  en  goed  gemixt.  Deze  maatkolven  werden 

vervolgens  bij  4°C  bewaard  om  te  precipiteren.  Op  de  derde  dag  werden  de  samples 

geanalyseerd  met  behulp  van  een  spectrofotometer  bij  340  nm.  Hiervoor  werden  100  µl 

sample,  1820  µl  water,  1000  µl  TRA‐buffer  van  0,75 mol  l‐1,  100  µl  NADP+  (nicotinamide‐

adenine dinucleotide fosfaat) en 100 µl ATP (adenosine‐5‐trifosfaat)  in een cuvet van 4,5 ml 

gebracht.  Ook  werd  er  een  standaard  en  een  blanco  gemaakt  waarbij  de  100  µl  sample 

vervangen werd door respectievelijk 100 µl glucosestandaard van 1 mg ml‐1 of 100 µl water. 

Hierna werd 3 min gewacht en vervolgens de absorbantie genoteerd van alle cuvetten. Dan 

werd  er  20  µl  hexokinase/glucose‐6‐fosfaatdehydrogenase  enzym  toegevoegd  aan  alle 

cuvetten en goed op en neer gepipetteerd om te mixen. Na 15 min wachten werd opnieuw de 

absorbantie genoteerd. De zetmeelconcentratie werd berekend met volgende formule:  

 
∗ ∗ 2 1
∗ ∗ ∗ 1000

  (2.4)

 

Met:  V = 3,14 ml (finale volume in de cuvet) 



 

100 
 

  MW = 162,1 g mol‐1 (moleculair gewicht glucose – moleculair gewicht water) (voor de

      standaard wordt 180,16 g mol‐1 gebruikt) 

  A1 = absorptie bij eerste meting 

  A2 = absorptie bij tweede meting (na toevoeging van het enzyme) 

  ε = 6,3 mmol‐1 cm‐1 (extinctie coëfficiënt van NADPH bij 340 nm) 

  d = 1 cm (lengte van de lichtstraal) 

  v = 0,100 ml (volume van het sample) 

 

1.2    Proline bepaling 
In het protocol voor de prolinebepaling werden de stalen eerst gegrind met vloeibare stikstof, 

zodat deze bevroren bleven en vervolgens werd 500 à 1500 mg afgewogen in een falcon van 

15 ml. Hieraan werd 10 ml sulfosalicylzuur 3% toegevoegd in stappen van 4 ml en 6 ml. Bij elke 

stap werd er gemixt met behulp van een vortex om de eiwitten te doen neerslaan. Dit werd 

vervolgens  gefilterd  met  behulp  van  trechters  en  een  Whatman  2  filter.  Het  fitraat  werd 

opnieuw opgevangen in falcons van 15 ml. In een derde falcon van 15 ml werd vervolgens 1 ml 

van  het  filtraat  overgebracht  samen  met  1  ml  ninhydrinezuur  en  1  ml  azijnzuur.  Dit 

ninhydrinezuur werd elke keer vers bereid door 1,25 g ninhydrine, 30 ml azijnzuur en 20 ml 6M 

fosforzuur  te  mengen  met  behulp  van  een  magnetisch  roerstaafje.  Tevens  werd  een 

standaardcurve  opgesteld.  Hiervoor  werd  de  1  ml  filtraat  vervangen  door  verschillende 

hoeveelheden  aan  sulfosalicylzuur  en  prolinestandaard  (0,05  g  l‐1).  Deze  verhoudingen  zijn 

terug te vinden in Tabel 3.2. Het mengsel in de derde falcon werd vervolgens een uur bij 100°C 

geplaatst in een warmwaterbad en nadien 10 min in ijs gekoeld om de reactie te doen stoppen. 

Vervolgens werd 2 ml tolueen toegevoegd aan de falcons om deze nadien gedurende 15 s te 

schudden. Van zodra er twee verschillende lagen zichtbaar waren, werd 300 µl van de bovenste 

laag in een microtiterplaat gebracht met drie herhalingen per staal. Deze microtiterplaat werd 

vervolgens in de spectrofotometer (Tecan Trading AG, Zwitserland) geplaatst en de absorptie 

werd bepaald bij 520 nm.  
 

Tabel 3.2: samenstelling standaardoplossing prolinebepaling 

Standaard µg ml‐1  Volume Sulfosalicylzuur 3% (ml)  Volume Proline van 0,05 g l‐1 (ml) 

0  1,00  0,00 

5  0,90  0,10 

12,5  0,75  0,25 

17,5  0,65  0,35 

25  0,50  0,50 

37,5  0,25  0,75 

50  0,00  1,00 

 

De concentratie van proline (µmol proline per g vers blad) werd nadien berekend met volgende 

formule:  

	
μ 	

μ
∗ 	

	 ∗ 	
 

 

(2.5)
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Met:      C = concentratie van proline (µmol g‐1) 

    P = proline. Dit wordt bepaald aan de hand van de standaardcurve 

    V = totaal extractie volume 

MG = Moleculair gewicht van proline = 115,13 g mol‐1 

    VG = vers gewicht van het blad 

 

2 Figuren  
 

 (a) (b)  

(c) (d)   

(e) (f)   

Figuur  A.1:  Maximale  sapstroom  (g  h‐1)  van  Ficus  benjamina  L.  ten  opzichte  van  de  verschillende 
omgevingsparameters voor mHRM’s met pulsverhitting. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: 
(a) CO2  in ppm (b) Bodemvocht  in %  (c) PAR  in µmol m‐2 s‐1  (d) RV  in %  (e) Vapor pressure deficit  in kPa  (f) 
Temperatuur in °C. 
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 (a) (b)  

(c) (d)  

(e) (f)  

Figuur A.2: Dagelijkse groei (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de LVDT, ten opzichte van de verschillende 
omgevingsparameters. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: (a) CO2 in ppm (b) Bodemvocht in 
% (c) PAR in µmol m‐2 s‐1 (d) RV in % (e) Vapor pressure deficit in kPa (f) Temperatuur in °C. 

(a) (b)  

(c) (d)  
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(e)   (f)   

Figuur A.3: Maximale dagelijkse krimp (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de LVDT, ten opzichte van de 
verschillende omgevingsparameters. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: (a) CO2 in ppm (b) 
Bodemvocht in % (c) PAR in µmol m‐2 s‐1 (d) RV in % (e) Vapor pressure deficit in kPa (f) Temperatuur in °C. 

(a) (b)  

(c) (d)  

(e)  (f)  

Figuur A.4: Bladdikte (mm) van Ficus benjamina L., gemeten met de leafclip, ten opzichte van de verschillende 
omgevingsparameters. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: (a) CO2 in ppm (b) Bodemvocht in 
% (c) PAR in µmol m‐2 s‐1 (d) RV in % (e) Vapor pressure deficit in kPa (f) Temperatuur in °C.  
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(a) (b)        

(c) (d)  

Figuur A.5: Maximale dagelijkse krimp (mm) van het blad van Ficus benjamina L., gemeten met de leafclip, ten 
opzichte van de verschillende omgevingsparameters. De volgende omgevingsparameters worden afgebeeld: (a) 
CO2 in ppm (b) Bodemvocht in % (c) RV in % (d) Temperatuur in °C. 

 

Figuur  A.6:  Maximale  dagelijkse  krimp  van  het  blad  van  Phalaenopsis,  gemeten  met  twee  leafclips.  De 
standaarddeviatie wordt weergegeven met de lichtgrijze zone. 

 

Figuur A.7: Maximale dagelijkse krimp van de stengel en het blad van Hibiscus, gemeten met twee leafclips, vanaf 
dag 82 werd het blad geregistreerd. De standaarddeviatie wordt weergegeven met de lichtgrijze zone. 



 

105 
 

 

Figuur  A.8:  Maximale  dagelijkse  krimp  van  het  blad  van  Nepenthes,  gemeten  met  twee  leafclips.  De 
standaarddeviatie wordt weergegeven met de lichtgrijze zone. 


