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Korte samenvatting 
Fotosynthese is het basisproces in planten, waarin CO2 wordt opgenomen via de huidmondjes, 

en vervolgens wordt vastgelegd in suikers voor groei. Crassulacean Acid Metabolism (CAM) is 

een aanpassing in het fotosynthesesysteem, ontstaan door blootstelling aan droogte en hoge 

temperaturen. CAM-planten komen overal voor, maar er is nog niet veel onderzoek gedaan 

naar CAM-planten. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar de pot-orchidee Phalaenopsis, bij 

verschillende combinaties van temperatuur en licht.  

Allereerst heb ik een schematisch model gemaakt. Daarin worden processen die 

belangrijk zijn voor groei en ontwikkeling van CAM-planten aan elkaar gekoppeld. Het model 

bestaat uit drie delen: 1) fotosynthese (het opnemen van CO2); 2) de verdeling van suikers 

binnenin de plant; 3) groei van planten.  

Uit experimenten (hoofdstuk 3) met Phalaenopsis bleek het volgende: 1) een hoge 

temperatuur leidt tot kleinere planten met minder wortels; 2) meer licht leidt tot grotere 

planten met meer bladeren. 3) de combinatie van hogere temperatuur met meer licht tijdens  

de vegetatieve fase (als de planten nog niet bloeien) leidt daarna tot meer bloemtakken 

en meer bloemen.  

Vervolgens heb ik in meer detail onderzocht hoe dat komt (hoofdstuk 4). Ik heb allerlei 

soorten metingen gecombineerd, zoals CO2-opname, hoeveelheid suikers in het blad, en groei. 

Dit onderzoek liet ook zien dat meting van CO2-opname gebruikt kan worden om de 

groeisnelheid van een plant te voorspellen. Daardoor kun je eerder iets zeggen over hoe snel 

een plant groeit, zonder dat je de opkweektijd hoeft af te wachten.  

De manier waarop CO2 wordt vastgelegd door de plant verandert over 24 uur. Het was 

nog niet helemaal duidelijk hoe dat bij Phalaenopsis gebeurde, vooral niet aan het einde van 

de dag. Uit mijn onderzoek (hoofdstuk 5) bleek dat Phalaenopsis dat anders doet dan de 

meeste CAM-planten. De Phalaenopsis-manier lijkt minder efficiënt te zijn, maar het zou ook 

kunnen dat de plant daardoor beter beschermd is tegen teveel licht.  

In hoofdstuk 6 kijk ik terug en koppel ik alle resultaten aan elkaar. Ik laat zien dat 

metingen aan CO2 opname gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van bloeiende planten te 

voorspellen en zo snel planten met een hoge kwaliteit te selecteren. Ook doe ik een aantal 

suggesties voor het gebruik van mijn resultaten in de praktijk, en voor toekomstig onderzoek. 


