
ridder.comridder.com

 Solutio
ns f

or

Contro
lle

d Enviro
nment A

gric
ultu

re

ridder.com

 Solutio
ns f

or

Contro
lle

d Enviro
nment A

gric
ultu

re

Nauwkeurige watergift en  
inzicht in verdamping

Ridder ProDrain

NL 201807



Regelen op onderverzadiging
Iedere teler weet dat het niet goed is om met te natte 

wortels de nacht in te gaan. Het geven van precies genoeg 

water is vooral erg belangrijk aan het begin van de avond. 

Traditioneel is de stralingstart een goede methode om 

overdag voldoende water te geven maar het is slechts een 

indicatie van wat de plant echt nodig heeft. Wanneer de mat 

moet interen, is het moeilijk om de juiste hoeveelheid water 

te geven. Door de gepatenteerde wijze van vaststellen van 

het verzadigingsgewicht is het mogelijk om te regelen op 

basis van onderverzadiging. Met behulp van de ProDrain 

regeling in MultiMa geeft u precies de juiste hoeveelheid 

water als de plant nodig heeft.

Unieke verdampingsmeting
Door de continue meting van alle waterstromen 

zorgt ProDrain voor real-time gegevens over de 

verdampingsnelheid (in g/m²/uur). Het meten van 

verdampingsnelheid is van grote waarde bij het vaststellen 

van de juiste klimaatstrategie. U kunt precies zien wanneer 

de plant aan de maximale verdampingscapaciteit zit 

en er ‘afgeremd’ moet worden. Dit kan bijvoorbeeld 

aanleiding geven om het stralingscherm te sluiten of 

daksproeiers te activeren.  De meting van verdamping is 

zo uniek dat onderzoekers ProDrain gebruiken om hun 

verdampingsmodellen te toetsen! In rozen heeft dit al geleid 

tot een nauwkeuriger modelberekening van verdamping. 

Wanneer de verdampingsberekening van het model en de 

meting van ProDrain gecombineerd worden kan dit als early 

warning systeem dienen.

Groeimeting voor hangende gewassen
Bij hangende gewassen zoals hogedraad tomaten en 

komkommers kent ProDrain nog een extra mogelijkheid: 

het meten van gewasgroei. Door de planten aan een 

gewasweging te hangen krijgt u een schat aan extra 

informatie. Het bruto gewicht geeft inzicht in de 

plantbelasting. Door deze meting over langere termijn 

te volgen kunt u vaststellen of de planten niet te zwaar 

belast worden. ProDrain bepaalt aan de hand van de 

gewichtstoename op enkele grammen nauwkeurig wat de 

groei is. Dit kunt u gebruiken voor oogstprognoses maar ook 

om vast te stellen of de plant nog in goede conditie is. Waar 

de verdamping een goede indicatie is voor de maximale 

capaciteit van de plant, is de cumulatieve groei een goede 

maatstaf voor de wijze waarop de plant groeit. Groei is 

namelijk minder afhankelijk van de instraling.

ProDrain in alle gewassen op substraat
De ProDrain weegopstelling kan worden toegepast in 

vrijwel alle gewassen die op substraat staan. Of het nu 

rozen, aardbeien, paprika’s, komkommers of tomaten zijn, 

het systeem kan de verzadiging van de mat vaststellen 

en verdamping meten. De bijgeleverde watergiften 

drainmeting zorgen voor een nauwkeurige vaststelling van 

het water dat de mat in en uit komt.

Management Informatie
Naast de actuele metingen volgt ProDrain het gewas op 

langere termijn. Dit is mogelijk door meting en berekening 

van factoren als groei, verdampingssom af te zetten 

tegen straling. Hiermee leert u of de plant volgens de 

‘normale’ trend groeit en water opneemt of dat er zaken 

afwijken en u actie moet ondernemen. Metingen worden 

softwarematig gefilterd voor verstoringen door bijvoorbeeld 

gewashandelingen.

ProDrain informatie is onbetaalbaar en kan gebruikt worden 

voor:

 ♦Vaststellen van stress bij het gewas

 ♦Meten van gewasgroei

 ♦Productieplanning

Verwen uw plant met de meest nauwkeurige watergift
Ridder ProDrain is ontwikkeld om de wateropname, verdamping en groei van planten inzichtelijk te maken. ProDrain 

levert 24 uur per dag, zeven dagen in de week, informatie over de watergift, de wateropname, verdamping, groei, het 

verzadigingspunt van de mat en de drain. Dus ook op momenten dat er geen instraling of drain is. Met ProDrain bepaalt u 

op basis van de behoefte van de plant op welke momenten de plant water nodig heeft. ProDrain geeft u zeer nauwkeurige 

informatie over de actuele situatie in de mat en de verdamping van de plant. Ook geeft het systeem een lange termijn 

indicatie over de conditie van de plant.

De voordelen op een rij. ProDrain biedt:

 ♦24 / 7 watergift

 ♦Waterhuishouding afgestemd op de plant

 ♦Maximale assimilatie voor de beste productie

 ♦Regelen op onderverzadiging

 ♦Een unieke verdampingsregeling 

 ♦Groeimeting voor hangende gewassen

 ♦Oplossing voor alle gewassen op substraat

 ♦Management Informatie

24 / 7 Watergift
Water is één van de belangrijkste groeifactoren voor 

planten. Instraling bepaalt 90% van de verdamping en dus 

ook de wateropname van de plant. Watergiftsystemen 

starten een gietbeurt meestal met een vast tijdsinterval. 

Dit tijdsinterval wordt vaak beïnvloed door de stralingsom. 

Een andere factor die de watergift vaak beïnvloedt is het 

drainpercentage. Als er echter weinig drain is en ’s avonds 

en ’s nachts geen instraling dan is het niet mogelijk om 

nauwkeurig water te geven. ProDrain geeft dan wel de juiste 

informatie. Aan de hand van gegevens van ProDrain regelt 

u ook automatische nachtelijke gietbeurten. In combinatie 

met Ridder MultiMa is dit automatisch te regelen.

Waterhuishouding afgestemd op de plant
Met ProDrain voorkomt u de volgende problemen:

 ♦Te veel water

 ♦Te weinig water

 ♦Te vroeg op de dag water geven hetgeen kan leiden tot 

botrytis en slechte wortels

 ♦Te laat water geven hetgeen leidt tot een generatief 

gewas (wat soms ook wenselijk is) of een schrale plant 

(wat nooit wenselijk zal zijn)

Maximale assimilatie voor de beste productie
De plantactiviteit is voor veel teelten een belangrijk 

gegeven. Wanneer de plant veel water opneemt en 

verdampt is de plant actief. ProDrain meet elk moment van 

de dag hoeveel vocht de plant opneemt en weer verdampt. 

Aan de plantactiviteit ziet u of de plant in goede conditie 

is. De verdamping geeft aan of de plant in staat is zichzelf 

te koelen en of de huidmondjes geopend zijn. Wanneer de 

huidmondjes geopend zijn kan CO2 worden opgenomen 

en kan de plant assimileren. Dit is dé basis voor een goede 

productie.

U wilt een nauwkeurige 

watergift? U wilt 

voorkomen dat de planten 

teveel of te weinig water 

krijgen? U wilt inzicht in 

de verdamping van uw 

gewas? ProDrain biedt u 

de juiste oplossing!
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Meten van verdamping
Het ProDrain systeem meet de verdamping 

 ♦Gewichtsmeting van watergift, gootgewicht en drain

 ♦Oppervlakte 5-10m² gewas

 ♦Realtime meten van verdampingssnelheid (g/m²/u) en cumulatieve verdamping (kg/m²)

 ♦Nauwkeurigheid binnen 5 gram

ProDrain meten van verdampingStuur op basis van de behoefte van de plant
Telers hebben altijd geleerd dat het beste productieresultaat 

wordt bereikt door een optimaal kasklimaat. Dit lijkt logisch, 

en tot nu toe hebben de meeste telers hun teelt vanuit zo'n 

'klimaatperspectief' geregeld. Maar wist u dat deze aanpak 

tegenwoordig niet langer de meest effectieve oplossing 

is? Moderne technologie stelt de teler in staat directe 

feedback van het gewas te krijgen en zo de teeltstrategie 

te optimaliseren op basis van extra factoren. Door te sturen 

op basis van het gewas kunnen telers nog betere resultaten 

bereiken en nog efficiënter telen.

 

Om het beste teeltresultaat te bereiken streven commerciële 

telers naar een zo optimaal mogelijk kasklimaat voor de 

plant. Maar een optimaal klimaat en voldoende water zijn 

niet altijd genoeg om de plant goed te laten gedijen. Twee 

factoren zijn van essentieel belang in het bereiken van 

maximale productie: plantverdamping en fotosynthese 

(CO2-fixatie). Veel telers noemen dit de plantactiviteit.

Om fotosynthese te optimaliseren streven telers ernaar om 

de temperatuur, licht en CO2 in de kas ten alle tijden op het 

ideale niveau te regelen. Hiervoor moeten deze factoren 

continu gemeten en gevolgd worden. Het enige probleem is 

dat het lastig kan zijn om de reactie van de plant te bepalen. 

Essentieel om te weten is het watertransport door de plant. 

Water vervoert voedingsstoffen door de plant en stelt de 

plant in staat zichzelf te koelen door middel van verdamping 

(een proces dat ook wel transpiratie wordt genoemd). Als 

de plant meer water verdampt dan er door de wortels 

opgenomen wordt, dan kunnen de huidmondjes van de 

plant sluiten (of minder ver openen) en komt de groei vrijwel 

tot stilstand.

Het is niet verrassend dat telers zeer geïnteresseerd zijn in 

de werkelijke wateropname en verdampingssnelheid van 

de plant. Wat niet veel telers echter weten is dat het nu 

al geruime tijd mogelijk is om deze belangrijke factoren 

inzichtelijk te maken. Een uniek systeem, ProDrain, meet in 

real-time de exacte hoeveelheid water die de plant opneemt 

en afgeeft. In 2006 werden de eerste ProDrain-systemen 

in bedrijf genomen, en nu wordt het systeem over de 

hele wereld gebruikt voor een breed scala aan gewassen, 

zoals tomaten, komkommers, paprika's, aardbeien en 

rozen. ProDrain is uitgegroeid tot een gevestigd product 

onder telers, en is niet langer alleen een hulpmiddel voor 

ontwikkelaars en onderzoekers.
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Transpiration measurement vs. model

Peter van Beveren

October 15, 2013
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Figure 1: Measured (solid line) and simulated (dashed line) crop transpiration
(gm−2 h−1), total transmissivity τtot (-), and global radiation (Wm−2) for April
13, 2012 through April 20, 2012.

1

Source: Van Beveren, P. J. M., Bontsema, J., Van Straten, G., & Van Henten, E. J.  
Minimal Heating and Cooling in a Modern Rose Greenhouse. Manuscript 
submitted for publication.
Bovenste grafiek blauwe lijn gemeten verdamping oranje gestreepte lijn 
berekende verdamping.

Gemeten waarden 
Compleet inzicht in de waterstromen

 ♦Volume watergift (kg/m², cc/druppelaar, cumulatief/per 

beurt)

 ♦Drain (-percentage) (kg/m², %: cumulatief/per beurt) 

 ♦Huidige (onder-) verzadigingsniveau (kg/m²) 

Plant activiteit

 ♦Wateropname en verdamping (momentaan gm²/u, 

cumulatief kg/m²)

 ♦Groei (momentaan g/m²/u, cumulatief kg/m²)

 ♦ProDrain werd onlangs gebruikt voor verbetering van de 

verdampingsmodellen van WUR

 ♦ProDrain werd ook gebruikt voor het optimaliseren voor 

de regeling van de semi gesloten kas

Realtime symbolisch overzicht Realtime verdampingsmeting

Verdamping normaal en diffuus glas
 ♦Verdamping onder normaal glas verloopt veel onregelmatiger dan onder diffuus glas. In de onderstaande grafieken grafiek 

is dit duidelijk zichtbaar

Meten van verdamping conclusie
 ♦Realtime meten van verdamping geeft uniek inzicht waarmee teelttechnische beslissingen genomen kunnen worden

 ♦ProDrain is een waardevol instrument voor onderzoek en modelvalidatie vanwege de nauwkeurige werking van het filter
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Hoe werkt ProDrain?
ProDrain weegt voortdurend het gewicht van de watergift, 

het drainwater, de substraatmat en de planten (dit laatste 

in geval hangende gewassen). ProDrain geeft inzicht in 

alle schommelingen in gewicht. Doordat ProDrain iedere 

seconde metingen verricht kan de geringste verandering 

in gewicht worden waargenomen en kan bepaald worden 

er met de watergift is gebeurd. Is het water in de mat 

gebleven? Hebben de planten het water opgenomen? Of is 

het water weggestroomd als drainwater? Wanneer het water 

niet meer in de mat of bij de drain gemeten wordt en ook de 

planten niet zwaarder geworden zijn , dan moet het water 

wel verdampt zijn in de lucht.

 

ProDrain is in staat grotere veranderingen in gewicht 

veroorzaakt door oogsten of onderhoudswerkzaamheden 

te herkennen en uit de data te filteren. Hierdoor ontstaat 

een continue gesloten lus aan informatie, waarmee 

ProDrain real-time de verdampingssnelheid van de plant 

kan bepalen. Naast het meten van de verdamping en 

wateropname bepaalt ProDrain zelfs de groeisnelheid van 

hangende planten. ProDrain kan de groeisnelheid zowel 

als een real-time waarde in g/m²/uur tonen, of als een 

cumulatieve waarde over de hele dag in kg/m² weergeven. 

In tegenstelling tot vergelijkbare systemen die alleen 

een enkele plant meten geeft ProDrain inzicht in een 

teeltoppervlakte van maximaal 8m². Dit geeft de teler een 

representatief beeld van het hele gewas.

Toenemende belangstelling voor 
gewasverdamping
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat gewasverdamping 

het energieverbruik in de kas aanzienlijk kan verlagen. 

Om gewasverdamping veilig en effectief te verlagen is het 

echter belangrijk om de verdampingssnelheid in real-time te 

kunnen meten.

Geheel geautomatiseerde watergift op basis van 
wateropname
De gewenste hoeveelheid water in het substraat kan 

worden weergegeven als het vochtgehalte van 0-100%. 

Het probleem is dat water wordt gegeven in volume 

(bijvoorbeeld in liters) in plaats van in procenten. Door het 

verzadigingsniveau in kg/m² te bepalen is het mogelijk om 

de gewenste mate van verzadiging (of onderverzadiging) 

in te stellen, en de watergift op deze waarde te regelen. Op 

deze manier kan de regelaar de watergift precies afstemmen 

op de behoeften van de plant. Dit zorgt ervoor dat het 

vochtgehalte van het substraat nooit onder het ingestelde 

minimum niveau zakt. De meeste ProDrain-gebruikers geven 

de voorkeur aan ProDrain als start-voorwaarde voor de 

watergift, omdat ProDrain het enige systeem is dat rekening 

houdt met de werkelijke wateropname van de plant en de 

hele dag door (dus ook s’ nachts) gebruikt kan worden.

Paul Selina 
Village Farms, Texas USA

We gebruiken ProDrain sinds 2007. Eerst om proeven 

in onze Gates™ kas uit te voeren. Inmiddels zijn al 

onze locaties in Texas met ten minste één ProDrain-

installatie uitgerust. De informatie die ProDrain ons 

biedt is van onschatbare waarde. We gebruiken 

het niet alleen voor watergiftmanagement en 

productieplanning maar ook om stress bij de plant 

te meten. ProDrain is van essentieel belang bij ons 

Gates concept. Zonder deze data zouden we niet de 

grenzen van de plant kunnen opzoeken en zelfs erg 

beperkt zijn in onze mogelijkheden. 

Nadat Ridder in 2009 de “ProDrain watergiftstart” 

voor de MultiMa introduceerde hebben we deze 

regeling in de Gates™ kas gebruikt. Het is nog steeds 

onze primaire startvoorwaarde.

De afgelopen jaren hebben we veel geleerd van de 

ProDrain-metingen. Zo kunnen we in real-time zien 

wat de verdampingsnelheid is ten opzichte van de 

wateropname. Als het verschil tussen de twee te 

groot wordt dan moeten we ingrijpen. In onze kassen in Texas kan de straling erg hoog oplopen met als gevolg een hoge 

verdamping bij de plant. Wanneer de omstandigheden te extreem worden en de huidmondjes van de planten sluiten, 

kan dit ernstige problemen veroorzaken. Met ProDrain kunnen we deze stresssituaties signaleren en voorkomen door het 

pad-fan systeem en/of de bevochtiging in te schakelen, of door het stralingsscherm te sluiten. Omdat we weten hoe ver 

we kunnen gaan, kunnen we problemen tot een minimum beperken.

Maar er is meer: met de plantmetingen kunnen we precies bijhouden wat het plantgewicht en de versgewichttoename 

per dag is. Op basis van deze informatie kunnen we een zeer nauwkeurige productieplanning maken, zelfs zonder alle 

vruchten te hoeven tellen. Ook wordt aangegeven of de productie van de planten gelijke tred houdt met de oogst.



Meten is weten
Alle telers streven ernaar een product van de allerhoogste kwaliteit te telen, in maximale aantallen, op het juiste 

moment en met zo min mogelijk middelen. Voor een maximale opbrengst is het van cruciaal belang dat u elke dag 

de prestaties van uw gewassen bijhoudt. ProDrain bepaalt ook het werkelijke groeipercentage van gewassen door 

toename van het versgewicht te meten.

Continu proces
ProDrain weegt continu acht vierkante meter gewas. 

Een geavanceerd computeralgoritme herkent 

onregelmatigheden in het gewicht en filtert zelfs de 

kleinste variaties eruit die worden veroorzaakt door 

oogstactiviteiten, ontbladering of andere werkzaamheden 

aan de gewassen. Wat overblijft, is een directe meting 

van het groeipercentage van het gewas (g/m²/u), de 

cumulatieve toename van het versgewicht (kg/m²) en de 

totale gewichtstoename per dag (kg/m2/dag). De toename 

van het versgewicht per week is onmisbare informatie om 

de opbrengst te kunnen voorspellen. Zo moeten tomaten 

ongeveer vier weken groeien voordat ze kunnen worden 

geoogst.

Plantgewicht
De trend in het gewicht van de gewassen gedurende het 

seizoen, biedt waardevolle inzichten in de ontwikkeling 

van de gewassen. Alleen door het plantgewicht gedurende 

langere perioden te bestuderen en te vergelijken met de 

voorgaande maanden of het vorige jaar, is te zien hoe de 

planten zich ontwikkelen, oftewel: of ze groeien of niet.

In grafieken is de toe- en afname in vruchtgewicht van 

de planten te zien, plus het effect hiervan op het totale 

plantgewicht gedurende een periode van 6 maanden. In de 

grafiek voor elke maand is duidelijk zichtbaar dat de jonge 

planten in april en oktober zwaarder worden, dat in mei de 

oogst en groei in balans zijn, en dat de planten in juni, juli en 

augustus gewicht verliezen.

 

 

 

Ervaringen uit het veld
Paul Selina van Village Farms werkt al meer dan zeven jaar 

met ProDrain. Hij maakt vrijwel elke dag gebruik van het 

plantgewicht en de groeicijfers. Paul vertelt hierover: "het 

gewicht van de planten geeft mij veel informatie. Ten eerste 

kunnen afwijkingen in de dagelijkse groeicurve wijzen 

op perioden van stress en herstel gedurende de dag. We 

hebben onze watergift-, ventilatie- en schermstrategieën 

aangepast op basis van alles wat we hebben geleerd van de 

vorm van de dagelijkse cumulatieve groei.

Ten tweede vertelt de totale groei voor een dag (kg/m2/

dag) ons veel over hoe goed het gewas groeit. We bekijken 

deze dagelijkse totalen en vergelijken ze met de gegevens 

van vorige oogsten in dezelfde groeifase. Dat geeft ons een 

indicatie of de productie over een maand hoger of lager 

dan normaal zal zijn. We zien dat de dagelijkse groei niet 

afhankelijk is van de joules voor die dag, maar dat de groei 

en ontwikkeling een functie lijken te zijn van de hoeveelheid 

'reserve' in de plant en de gemiddelde temperatuur in een 

periode van 24 uur.

Ten derde kijken we naar het totale gewicht van alle 

gewassen (kg/m2): wanneer dit hoger ligt dan normaal, 

betekent dit uiteraard dat we de komende weken meer 

fruit zullen oogsten, en kunnen we mogelijk hogere 

temperaturen gebruiken om te beïnvloeden wanneer we het 

fruit precies gaan plukken. Omgekeerd is een lager gewicht 

van het gewas een indicatie dat we moeten afkoelen, het 

fruitgewicht moeten herstellen, en ons moeten voorbereiden 

op een lagere prognose voor de komende weken.

Hoe snel het gewicht van de gewassen toeneemt, heeft 

gevolgen voor de prognoses op korte termijn. Soms heb 

je een week met een lagere productie dan verwacht. Als 

het gewicht van  het gewas echter meer dan verwacht is 

toegenomen, duidt dat erop dat de productie van volgende 

week hoger zal zijn. Als de pluk van deze week hoger was 

dan verwacht, maar het totale gewicht van de gewassen niet 

is toegenomen, betekent dit dat de pluk van volgende week 

kleiner zal zijn. Een vergelijkbare dynamiek geldt wanneer 

het gewicht afneemt.

We weten dat we nog veel meer kunnen leren van ons 

ProDrain-gewasweegsysteem, vooral wanneer we de 

metingen van twee ProDrains kunnen vergelijken en snel 

de impact van verschillende proeven en strategieën kunnen 

zien."

Groeigolven
De gewichtstoename van een plant is in de loop van de 

dag verre van stabiel. 's Nachts is er een balans tussen 

de wateropname en verdamping. Zodra de zon opkomt, 

neemt de plantactiviteit toe en versnelt de groei. Rond het 

middaguur verliezen planten doorgaans meer water dan 

de wortels kunnen opnemen. Na dit tijdstip herstellen de 

planten zich en stijgt het groeipercentage weer. Wanneer 

de lichtinstraling later afneemt, daalt ook de plantactiviteit 

weer. Als we deze gegevens in een grafiek zetten, zien we 

duidelijk een aantal golven.

In de onderstaande grafiek worden vijf opeenvolgende 

dagen gecombineerd. Daarin zijn de groeipercentages (het 

golfpatroon) en de cumulatieve groei (stijgende lijnen) 

zichtbaar. Deze gegevens zijn verzameld in een hoger 

gelegen gebied met een vrijwel wolkeloze hemel. Of dit 

golfpatroon minder dan optimaal is, is onduidelijk; we 

zien dat hetzelfde patroon zich voordoet voor gewassen 

over de hele wereld. De meeste telers zien liever wat meer 

variatie, aangezien variatie in het groeipercentage ook een 

reproductieve strategie is. De amplitude van de 'golven' is 

een belangrijke indicator. Algemeen wordt verondersteld 

dat als de golven te groot zijn, de planten stress ondervinden 

en geen optimale opbrengst zullen voortbrengen.

April

Juni

Augustus
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Oktober



Real-time comparison of measured and simulated crop 
transpiration in greenhouse process control
A.N.M. de Koning  and I. Tsafaras

Abstract
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Applying more intelligent algorithms in the process computers that control the greenhouse climate and irrigation 

may help growers to optimize crop growth and yields as well as save energy. A greenhouse process computer has 

been developed with an architecture that allows for easy implementation of custom algorithms without risk to control 

continuity. The system in question was demonstrated by implementing a transpiration model that predicts actual 

crop transpiration from greenhouse climate measurements. In addition, the process computer was connected to a 

system that calculates the transpiration rate from the rooting substrate weight, irrigation supply, drainage water and 

crop weight. Disturbances caused by harvesting and other crop-related activities were filtered out in real time. All the 

measured and calculated variables derived from the greenhouse climate sensors, weighing system and transpiration 

model were stored as averages per minute.

 The transpiration model was calibrated and validated with historical data from the weighing system collected at 

a Dutch commercial greenhouse from April to May 2014. Then, the model was implemented in the process control 

computer at commercial nurseries in The Netherlands and Texas USA, respectively. Model predictions were compared 

with actual transpiration data from the weighing system in real time. This was done for two compartments at each 

nursery, resulting in four test sites in total. Generally, the predicted and measured data were in close agreement 

(r2>0.90) for all sites. 

 It can be assumed that the model predicts the transpiration rate of a healthy and productive crop. Therefore, 

suboptimal crop-performance is indicated when the measured transpiration rate is less than predicted. In the time 

period when the tests were conducted, the crops exhibited both low transpiration rates at midday and reduced 

transpiration rates due to insufficient irrigation. On those occasions, the process computer generated an alarm in order 

to warn the grower that a problem had occurred. 

 This study demonstrates that additional intelligence, such as simulation models, when implemented in a 

greenhouse process computer and combined with the appropriate measurements, can automatically alert the grower 

of potentially damaging conditions, e.g. reduced crop performance or a system malfunction in the greenhouse. 

The developed architecture will facilitate the design of new generation computer controls that take advantage of 

increasing knowledge of crop-functioning and other greenhouse processes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introduction
 In modern greenhouses a process control computer takes care of the integrated control of installations for irrigation as well 

as for conditioning the greenhouse climate. With numerous rules (if …then) and mutual influences and associated settings, 

the grower tries to achieve the desired strategy for irrigation and greenhouse climate. Operating of this system mainly relies 

on experience of the grower and heuristic rules. In addition, the computer reads the connected sensors, steers the actuators, 

provides alarms at undesired conditions or malfunctioning equipment and stores process data for analysis afterwards.

 During the last decades, knowledge about the processes in the greenhouse has increased tremendously and it is described 

in mathematical algorithms (models) that can simulate and predict the behavior of the greenhouse climate as well as some 

specific crop functions. Models have been developed describing processes such as photosynthesis (Farquhar et al. 1980), 

transpiration (Stanghellini 1987), assimilates partitioning (Heuvelink 1996) and yield (Marcelis et al. 1998; Vanthoor et al. 2011). 

Although in research institutes and at universities these models are widely used e.g. for simulation studies, as far as known they 

have hardly left the research environment. However, model based knowledge implemented in greenhouse process computer 

may provide the grower with extra information about his growing process. It also may support the grower in making the right 

settings for achieving his goals. Why is model-based knowledge not yet implemented in process computers at commercial 

nurseries? First, models and/or their parameterization are specific for the crop, greenhouse structure and equipment in the 

greenhouse. Due to this lack of generality it is difficult to make a sound business case for commercial development. Secondly, 

as the process control computer is vital for the control of the greenhouse and any disturbance of the continuity can have 

detrimental effects on the crop, computer companies are reluctant to implement complex models in the core process control 

software. Thirdly, as long as not implemented it is hard to convince growers of the value of model-based knowledge and there 

will be no demand for such applications.

 The aim of the current study was to demonstrate the potential of models implemented in real-time greenhouse process 

control. An architecture of the process control computer system was developed that allows for easy implementation of such 

custom software without risk for control continuity. Then, as example, model predicted transpiration was compared with 

transpiration determined by a weighing system.

A transpiration model (Van Beveren et al. 2015) was calibrated and validated with historical data from a commercially grown 

tomato crop. Subsequently, the transpiration model was incorporated to software, to predict crop transpiration and compare 

predicted with measured transpiration values. It is assumed that the predicted transpiration represents the behavior of a well-

functioning plant under the same climate conditions as the plants measured by the weighing system. When the measured 

transpiration differed significantly from the predicted value, the system initiated a warning to alert the grower. Further, it 

was assumed that lower crop transpiration than predicted was caused by closing of the stomata. Stomatal resistance was 

predicted by the model as well as calculated from the measured transpiration. Subsequently, a photosynthesis model (Gijzen, 

1988) was applied in order to evaluate the effect of stomatal closure on carbon dioxide uptake. Details of the transpiration and 

photosynthesis model are described in another paper (Tsafaras and De Koning, in preparation).

 Real time evaluation was carried out during the first months after implementation at two commercial nurseries.



Materials and Methods
Greenhouses

 In the present study data were obtained from two commercial greenhouses; one located in Pijnacker (The Netherlands) and 

the other in Texas (USA). The growers provided historical data for calibration and validation of the transpiration model. The 

implementation and real time evaluation of the developed software was performed in both sites, at two greenhouses in each site.

1. Greenhouse in the Netherlands

 The Venlo-type greenhouses were equipped with heating, fogging and CO2 enrichment systems. One greenhouse (A) was 

covered with single glass where the second (B) was fully double-glazed with special coatings for higher light transmission and 

diffusion. In addition, greenhouse B had bigger panes and less construction elements compared to greenhouse. An overall 

transmissivity of both greenhouses was assumed to be 75%, constant in time (personal communication with grower). In both 

greenhouses tomatoes (Solanum lycopersicum) were grown in hydroponic system with plant density 3.5 stems per square 

meter, transplanted in the beginning of December 2013. Different varieties were grown in each greenhouse; plume tomatoes 

(cv Elanto) in greenhouse A and truss tomatoes (cv Prunus) in greenhouse B.

2. Greenhouse in Texas

 The greenhouse in Texas was also Venlo type, equipped with heating, fogging, wetted pad wall and exhaust fans and CO2 

enrichment systems. There were shading screens with transmissivity 80%, closing when outside radiation intensity exceeded 

450 W.m-2. Both greenhouses (C and D) were similar, with overall transmissivity equal to 75%. The crop was transplanted in 

October 2013 with a density of 3.6 stems per square meter.

Measuring equipment

 Both greenhouses are controlled with a Ridder process computer, which was used to provide the data needed. Solar 

radiation was measured with a radiation sensor included in the weather stations of the growers (Hukseflux LP02). Greenhouse 

air temperature and relative humidity were measured with an Ektron III aspirated measuring box (Ridder). The measuring boxes 

were placed at the same height as the top of the plants, about 4.5 m, in the middle of the greenhouses and close to the gutter 

weighing systems. Canopy temperature was measured with an infrared sensor (Royal Brinkman) from an area around 10 m2, also 

close to the gutter weighing systems.

 Crop transpiration was determined by Ridder ProDrain® gutter weighing. It measures continuously the irrigation (WIrrigation) 

and drain (WDrain) water weight in separate load cell weighing buckets. The slab and the plants are hanging from a bar about 

3.5 m above the gutter. Slab (gutter and substrate) (Wslab) and crop weight (Wcrop) are measured with use of load cells. From 

changes in each of those four weights, transpiration rate is calculated as:

 

 

φ_transp=d(W_Irrigation )/dt-d(W_Slab )/dt-d(W_Drain )/dt-d(W_Crop )/dt 

The calculated data are filtered by specific software removing noise and disturbances from crop handling.

Implementation in process control computers

 The programming language Python 3.3.5 was used to implement the described mathematical algorithms in a script file, 

which was running through a separate controller in the process control system. The script controller was able to transfer data 

from and to other parts of the system (figure 1) but its function was independent so possible failure of the script controller 

would not affect the function of the rest of the system i.e. the control of the greenhouse. Input values for the model (radiation 

intensity, air temperature and relative humidity, canopy temperature, shading screen position and measured transpiration 

rate) were imported from MultiMa process computer. The script controller was also connected with the management software 

of Ridder process computers (Synopta). All measured and calculated values were stored in Synopta every minute. In addition, 

through Synopta, the script controller was accessible either through the working stations (WS) in the company network or 

through remote access.

Figure 1. System architecture including scriptcontroller, greenhouse process controller (MTA), Prodrain controller and Synopta user 

interface.

 

 LAI was estimated from the measured night transpiration (Tsafaras and De Koning, in preparation). Then the LAI value and 

climate data were used as input for the prediction of transpiration. Measured and predicted transpiration were compared 

real time and a warning was activated in case a difference greater than a threshold value was detected for a certain time 

period. Threshold value and time period could be set by the grower. Finally, based on the values of stomatal conductance, 

photosynthesis rate was predicted through the photosynthesis model. Photosynthesis comparison expresses the actual 

photosynthesis rate as a percentage of the predicted photosynthesis rate. The software module was implemented in the 

aforementioned greenhouses in The Netherlands and Texas. Predicted transpiration and photosynthesis as well as intermediate 

variables were available real time at the Synopta user interface. The stored values were used to analyze predicted transpiration 

as well as detected differences between measured and predicted. 
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Figure 2. Measured (green line) and predicted (red line) transpiration rate (grams m-2 h-1 )  of tomato crop grown in commercial 

greenhouses in The Netherlands (A and B) and Texas (C and D). Radiation intensity is shown in the graphs (black line) in a scale from 0 

to 2400 W m -2. The figures are taken as screenshots from the process computers of the growers.

 Occasionally the measured transpiration differed significantly from the predicted. The first example (figure 3) shows a 

serious reduction of measured transpiration compared to the predicted between 14:00 and 16:00 hour. Also photosynthesis 

seems to be seriously affected as indicated by the relative photosynthesis rate compared to the predicted from the greenhouse 

environmental conditions.

 In the second example (figure 4) a periodic reduction occurred in the late afternoon. Here it seems that transpiration was 

restricted by the availability of water in the root substrate as after each irrigation cycle transpiration reached the predicted level. 

Photosynthesis rate was calculated to be up to 20% less than expected, as a result of stomata closure.

Real-time comparison of measured and simulated crop transpiration in greenhouse process control

Results

Validation of transpiration model

 The validation and the calibration of the transpiration model were carried out with historical data from April and May 2014, 

from greenhouse A in The Netherlands. Firstly, the model was calibrated for the characteristics of a tomato crop by adjusting a 

crop specific parameter in the model (Tsafaras and De Koning, in preparation). Then, the model was tested over a wide range 

of the climatic variables. During the simulated days the daily radiation sum varied from 4 to 24 MJ.m-2, the temperature of the 

greenhouse air varied between 14 and 31 °C and the relative humidity was in the range 65-97 %. Comparing the theoretically 

calculated with the measured transpiration rate, high correlation was shown (Correlation coefficient and the Normalized Root 

Mean Square Error (NRMSE) were 0.91 and 0.10 respectively for hourly values and 0.92 and 0.10 respectively for cumulative daily 

values). The model succeeded to predict with fair accuracy both the variations of transpiration rate caused from changes of the 

climate variables and the cumulative daily transpiration over the full range of radiation, temperature and humidity levels. 

Implemented model in commercial process control

 The climate differed considerably between the two locations. The average daily radiation sum in Texas was about twice as 

high as in The Netherlands. The greenhouse air temperature was on average about 5 °C higher in Texas than in the Netherlands. 

The relative humidity was similar in the two locations, both during the day and night, except of the case of the double glazed 

compartment of the Dutch greenhouse where it was always higher.

 The model predicted crop transpiration adequately during both sunny and dark days in both locations. The variation of 

transpiration with radiation intensity was predicted very well both within and among the days. Screenshots of representative 

graphs of historical data are presented in figure 2.

 



Figure 3. Measured (green line) and predicted (red line) transpiration rate (grams m-2 h-1 ) of tomato crop grown in a commercial 

greenhouse in The Netherlands. The figure is taken as a screenshot from the greenhouse process computer.

Figure 4. Measured (green line) and predicted (red line) transpiration rate (grams m-2 h-1 )  of tomato crop grown in a commercial 

greenhouse in The Netherlands. The figure is taken as a screenshot from the greenhouse process computer. 

Discussion
 Without adjusting parameters the model predicted the transpiration of the tomato crop very well under different climatic 

conditions as well for different cultivars. Therefore the transpiration model seems robust for general application in tomato. 

Implemented in the greenhouse process computer at commercial nurseries, when a difference was noticed between predicted 

and measured transpiration, the computer warned the grower for unexpected behavior of his crop. 

 Due to the architecture of the greenhouse control system, implementation of the models was without risk of control 

continuity. Therefore the models could be implemented at commercial nurseries even after limited tests on stability. The 

architecture with individual software modules (script controller) showed to be very suitable for adding custom software 

for control or monitoring to the greenhouse control computer. For the grower the system appeared user friendly as the 

script controllers are fully integrated in the user interface of the control computer. This made the added functionality very 

approachable and will enhance the use of it. As the added software wouldn’t affect the control even when it fails, modules may 

be implemented by others than the manufacturer of the control computer. E.g. researchers may test model applications and 

optimizations and consultants may add their specific control strategy. Although in the present study the script controller only 

received in-line data from the control computer, the data exchange can also be bi-directional where the script controller may 

influence control settings and serves therefore as a smart client. In order to get the grower acquainted first the smart client 

may advise the grower without changing settings. In this mode the grower can compare the advice with his own settings. 

Such comparison is facilitated by storage of all data from the control computer as well as the script controller in the same user 

interface. 

 This paper shows the results of implemented transpiration and photosynthesis models. Many other applications can be 

imagined with other models, e.g. based on the energy, water or CO2 balance in the greenhouse. The presented integrated 

intelligence in the greenhouse process computer introduces a new generation greenhouse control where others may 

add applications to the greenhouse process computer. 
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