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Phalaenopsis: Slimmer belichten en CO2 doseren?

Sander Hogewoning
Plant Lighting B.V.

Energiek Event 9 maart 2017

� Team:
� dr. ir. Sander Hogewoning, dr. ir. Govert Trouwborst & ing. Reinder van der Spek

� Expertise o.a.:
� fotosynthese, verdamping en CO2

� plantreacties op lichtkleur
� lichtbronnen (o.a. LED) en stuurlicht
� phenotyping

� Wij doen onderzoek voor:
� tuinders & veredelaars
� toeleveranciers
� kennisinstellingen
� overheid en belangenorganisaties

wetenschap

praktijk

Missie : Vertaling wetenschappelijke kennis naar praktijk-innovaties
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Inhoud

� Aanleiding workshop

� Licht: Hoeveel en wanneer?

� CO2: Is doseren zinvol, en wanneer?

� Sturing bloeiïnductie (als tijd over)

Aanleiding workshop

� Phalaenopsis is een CAM-plant: nog veel vragen over hoe de plant met 
licht en CO2 omgaat. Valt hier wat te winnen?

� Periode 2012-nu is veel nieuwe kennis opgedaan in onderzoeksprojecten

� o.a. gefinacierd door ‘Kas als Energiebron’ en de gewascoöperatie

� Hieruit leuke rapporten voor op de boekenplank en natuurlijk om te lezen: Alle
rapporten staan op www.plantlighting.nl onder tabblad ‘ publicaties’

� Focus workshop: vertalen in praktische toepassing van de kennis
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Klassieke CAM-fotosynthese
Vier fasen:
• Fase 1, nacht: 

� Huidmondjes open: CO2-opname in malaat (appelzuur).

• Fase 2, overgang naar dag: 
� Huidmondjes sluiten en start afbraak malaat en mogelijk 

kortstondig (directe) C3 fotosynthese.

• Fase 3, overdag: 
� Gesloten huidmondjes en afbraak malaat.

• Fase 4, overgang dag naar nacht: 
� Malaat op, huidmondjes gaan weer open en mogelijk 

kortstondig (directe) C3 fotosynthese.

Meten lichtbenutting (ETR), CO2 opname en huidmondjesopening
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Lichtbenutting

Phalaenopsis ‘Ikaria’ (november 2012): lichtbenutting over de dag

� Verlies rendement begint al vroeg in de middag! (belichting ging om 2:00 uur aan)
� Rond 16.00 CO2-opname onafhankelijk van licht!  CAM-test laat ook weer lichtere 

kleur zien, dus opgenomen CO2 wordt dan vastgelegd als malaat…

0
10
20

30
40
50

60
70

0 60 120 180 240 300

E
T

R
 (µ

m
ol

/m
2 /

s)

PAR (µmol/m2/s)

Fotosynthese-respons op licht, 
Ikaria opkweek

Overdag
Eind dag 12:30
Eind dag 13.30
Eind dag 16.00

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 60 120 180 240 300C
O

2-
op

na
m

e 
(µ

m
ol

/m
2 /

s)

PAR (µmol/m2/s)

Fotosynthese-respons op licht, 
Ikaria opkweek

Overdag
Eind dag 12:30
Eind dag 13.30
Eind dag 16.00



5

Gedachtelijn op basis voorgaande slide:

� Licht draagt niet of weinig bij aan fotosynthese vanaf de middag

� Veel gratis daglicht blijft onbenut!

� Oorzaak: malaat al op door vroege start belichting

� Oppervlakkige conclusie: Vroeg starten met belichten is onzin. 

� Bespaar energie door lampen later aan te zetten en benut het gratis 
daglicht 

� Is het werkelijk zo eenvoudig??

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

C
O

2-
op

na
m

e 
(µ

m
ol

/m
2 /

s)

E
T

R
 (

µ
m

ol
/m

2 /
s)

Tijd

ETR

CO2-opname

Nachtmeting Phalaenopsis: 6.5 mol
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Nachtmeting Phalaenopsis: 6.5 mol, lange nacht

Dagsom CO2 (mol) Dagsom ETR in fase 3 (bij

gesloten huidmondjes)

5 mol 0.18c 1.00c

6.5 mol 0.26a 1.08c

8 mol 0.25a 1.22b

9.5 mol 0.25a 1.23b

11 mol 0.26a 1.22b

6.5 mol LN 0.22b 1.48a

Onderzoek 
2013/2014

afkweekfase

� Licht wordt slecht benut op uren dat plant CO2 opneemt, maar licht
uitzetten op die uren werkt averechts!

� Mag je licht op de ’inëfficiente uren’ misschien wel dimmen?
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Doel onderzoek 2015/16: Energie besparen door minder te 
belichten op die uren waarop het licht slecht benut wordt.

� Hoever terug in licht in ochtend & middag zonder productieverlies?

� Vooronderzoek 8 proefbehandelingen in afkweek (2 maal achter elkaar): 
� korte en lange dagen (11.5 en 16 uur),
� 2 mol daglicht + 5 mol SON-T of SON-T dimmen op ‘inefficiente uren’ tot 3.2 mol

� Conclusies vooronderzoek: 
� dimmen in ochtend en middag kost GEEN CO2-opname 
� 7 mol licht bij korte dag gaf MINDER CO2 opname dan 5.2 mol licht bij lange dag 

(dimmen ochtend en middag) . 

Hele teelt in klimaatkamer: opkweek II tot veiling

� succesvolste 2 behandelingen + controle opgeschaald (in duplo)
� In opkweek en afkweek; in koelfase overal vol belicht om bloemtak-uitloop

niet te beïnvloeden
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Impressie kweek-units met daglicht-simulatie bij Plant Lighting te Bunnik

� Jongste blad gemerkt met elastiek
� Blad daarna: fotosynthesemetingen

� Dus volledig ontwikkeld in klimaatkamer

Tijden CO2 opname blad opkweek II

Licht was aan van 2:00 tot 18:00. Dus in ochtend ~1.5 uur en in de middag
~5.5 uur CO2 opname in het licht.

start opname eind opname opnametijd

1 Controle (7 mol) 12:15:07 3:20:07 15:05:00

2 Dim SON (5.9 mol) 12:42:44 3:30:55 14:48:11

3 Stuur SON (5.4 mol) 12:36:13 3:22:33 14:46:20
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Dagsom CO2 (mol) Dagsom ETR gesloten 

huidmondjes

1 Controle (7 mol) 0.235ns 0.95ns

2 Dim SON (5.9 mol) 0.214ns 0.98ns

3 Stuur SON (5.4 mol) 0.236ns 0.95ns

Resultaat dimmen SON-T op ‘inefficiënte uren’

� Dagsommen CO2-opname verschillen niet significant van elkaar

� Ook geen significant verschil in aantal bloemtakken en bloemen geteld.

� Conclusie: Timing belichting is dus belangrijker dan lichtsom op zich!
� Volle intensiteit alleen gedurende de 9-10 uur wanneer assimilatie van het uit malaat vrijkomend CO2

plaatsvindt. 

� Verder daglengte aanvullen tot 16 (?) uur met stuurlicht.

Hoe belichten in praktijk? (NB demo-proef loopt nog!)

� Timing: Welke daglengte?
� 16 uur. Voorlopig. 16 uur bleek beter dan 9.5 uur,11.5 uur en 13.5 uur... 

� Timing: Wanneer lichtsom halen?
� in periode dat huidmondjes dicht zijn. 

� Wanneer zijn de huidmondjes dicht?
� ~1.5uur na aangaan licht (daglicht of lamplicht) gedurende 9-10 uur

� bij Sacramento,…beter om te meten!

� Hoeveel licht in die periode? 
� minimaal 4 mol. Of iets meer bij schuine bladstand/dicht gewas…

� En verder nog belichten?
� ja, 16 uur daglengte halen!

� 1.5 uur dimlicht (~30 µmol/m2/s) voor huidmondjes gesloten zijn

� nadat huidmondjes weer open gaan 2 uur 60 µmol/m2/s (incl. daglicht) 
en daarna 16 uur volmaken met ~30 µmol/m2/s (incl. daglicht)

� nog niet getest in koeling op mogelijke effecten bloei… 
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Deel 2: CO2

CO2-benutting Phalaenopsis

� Ook hier veel onduidelijkheid over bij CAM-planten
� Onderzoek recent afgerond (zie logo’s onder)
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Vragen over CO2 benutting bij Phalaenopsis
vanuit plantfysiologisch perspectief

1. Nacht: Kun je de CO2 opnamesnelheid verhogen door CO2-dosering?

2. Nacht: Is het zinvol om de CO2 opnamesnelheid verhogen?
� In een ontwikkeld blad geldt vol=vol? 
� Op langere termijn aanpassing naar grotere malaat-opslag?

3. Overgang nacht/dag en dag/nacht: Als de malaatpool sneller vol is, vindt 
dan meer directe C3 fotosynthese plaats tijdens overgangen?

4. Dag: CO2 doseren zinvol?
� Alleen als er een significante hoeveelheid C3-blad is! Hartbladeren? Wij 

hebben nog nooit gemeten dat er C3 bladeren zijn….

Vraag 1: Kun je de CO2 opnamesnelheid verhogen door CO2-dosering?

� Sleutel-enzym binding CO2 nacht: PEPc, affiniteit voor CO2 is hoog!

� Sleutel-enzym binding CO2 overdag: Rubisco, affiniteit voor CO2 is laag!

� Kort door de bocht: Nachtelijke CO2-dosering heeft geen zin?
� Maar...huidmondjes zijn zeer grote barrière bij Phalaenopsis!

PEPc

Rubisco
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Vragen over CO2 benutting bij Phalaenopsis
vanuit plantfysiologisch perspectief

1. Nacht: Kun je de CO2 opnamesnelheid verhogen door CO2-dosering?

2. Nacht: Is het zinvol om de CO2 opnamesnelheid verhogen?
� In een ontwikkeld blad geldt vol=vol? 
� Op langere termijn aanpassing naar grotere malaat-opslag?

3. Overgang nacht/dag en dag/nacht: Als de malaatpool sneller vol is, vindt 
dan meer directe C3 fotosynthese plaats tijdens overgangen?

4. Dag: CO2 doseren zinvol?
� Alleen als er een significante hoeveelheid C3-blad is! Hartbladeren? Wij 

hebben nog nooit gemeten dat er C3 bladeren zijn….

Proefopzet in CO2 cabines Demokwekerij
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Plattegrond cabines

Cabine 6: 400 ppm Cabine 5: wissel
‘nacht’: 800 ppm 
‘overdag’: 400 ppm

Cabine 4: 800 ppm 

Cabine 1: wissel
‘nacht’: 800 ppm 
‘overdag’: 400 ppm

Cabine 2: 800 ppm Cabine 3: 400 ppm

Corridor

� Start begin opkweek 2 (‘Sacramento’; 15 week oud,  eind week  47 start)

� gewacht met metingen tot nieuw blad volledig is ontwikkeld (> 12 weken)

� Metingen fotosynthese in opkweek en afkweek

� Metingen plantgewicht einde opkweek en afkweek
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Vraag 1: Kun je opnamesnelheid verhogen?
Afkweek...

� Antwoord: Ja, CO2-dosering verhoogt opnamesnelheid
� Opkweek vergelijkbaar beeld als hier gemeten in de afkweek 

� Verhoogd CO2 verkleint huidmondjesopening….
� 0.025 mol/m2/s (400 ppm) en 0.017 mol/m2/s (800 ppm)
� 400 ppm planten kort bij 800 ppm:  0.016 mol/m2/s, dus momentaan effect CO2

� Geeft nog meer CO2 nog verdere sluiting? Ergens zal dan een omslagpunt zitten…
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24-uursmeting Phalaenopsis: 800 ppm

0

50

100

150

200

250

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00

P
A

R
 (

µ
m

ol
/m

2 /
s)

C
O

2-
op

na
m

e 
(µ

m
ol

/m
2 /

s)

Tijd

CO2-opname

PAR

24-uursmeting Phalaenopsis: 400 ppm

Vraag 2: Is het zinvol om de CO2 opnamesnelheid verhogen?

� Ja, 24-uurssom CO2-opname fors verhoogd!

� Vol = vol?  Ook de 400 ppm-planten hadden ruimte om meer malaat op te slaan.

� Lange termijn aanpassing? 400 ppm-planten hadden bij 800 ppm gelijke opname als 
planten onder continu 800 ppm, dus geen aanpassing naar grotere malaatopslag.

400 ppm continu 800 ppm continu 400 ppm planten 

blootgesteld aan 800 

ppm (zelfde planten als 400 

ppm)

Opkweek: 24-uurssom CO2-

opname (mol/m2/dag)

0.187b (80%) 0.233a (100%) 0.233a (100%)

Afkweek: 24-uurssom CO2-

opname (mol/m2/dag) 0.223b (77%) 0.289a (100%) 0.300a (104%)

*Aantal meetplanten per 
behandeling: 12
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Versgewichten einde afkweek

behandeling 400 ppm 800 ppm Wisselbehandeling

400-800 ppm 

Wortel 89b 115a 114a

Blad 140b 162a 165a

Stengel 48c 55b 61a

Spruit totaal 188b 217a 227a

Totaal plant 277b 332a 340a

Fractie DW bladeren (subsample; 4g FW) 6.4%a 6.1%ab 5.9%b

Einde afkweek: N=30, 15 planten per cabine

� Einde opkweek: 400 ppm lager wortelgewicht, spruit gelijk…

� Einde afkweek: 
� Nu wel verschil spruitgewicht : 400ppm duidelijk minder zwaar
� Wisselbehandeling: totaalgewicht gelijk aan 800 ppm continu
� Bloei: hoofdkam geen verschil aantal bloemen (!),400 ppm minder zijtakken

• Voor aantal bloemtakken te weinig telplanten voor een betrouwbare conclusie…

Hoofdconclusies

� CO2 doseren is zinvol op momenten dat huidmondjes open zijn. 
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Hoe CO2 doseren in praktijk?

� Wanneer?
� als de huidmondjes open zijn

� Hoe weet je waneer?
� zie belichting! Als je je daaraan houdt:

� start ~10.5 uur na aangaan licht tot 1.5 uur na aangaan licht
volgende dag. Dus gedurende 15 uur. 

� bij sacramento….beter meten wanneer!

� Hoeveel?
� 800 ppm. Of meer of minder. Alleen 400 en 800 ppm vergeleken. 

� hoog CO2 doet huidmondjes sluiten, dus pas op met hele hoge
concentraties! Verdamping is ook nodig voor nutriëntenaanvoer.

� Wanneer het meest te winnen bij schaars CO2? 
� in koeling (?) en afkweek, maar ramen ook meest open daar?

� eventueel doseren iets later beginnen en eerder eindigen…

Stuurlichtonderzoek 2016 (Plant Lighting & WUR-Glas)

� Vragen: 
1. Kan bespaard worden op koeling (22˚C i.p.v. 19˚C) zonder in te leveren op 

aantal bloemtakken?
2. Geeft een kortere daglengte (12uur i.p.v.15 uur) meer bloemtakken?
3. Kan met LED even goed geteeld worden in de winter als met SON-T?

� Hypothese bij vraag 1: 
� 1 bloemtak loopt sowieso uit als plant groot genoeg en temperatuur <25 ˚C
� Meertakkers? Onderdruk dominantie eerste bloemtak!
� Hoe zou dat eventueel kunnen? 

• koeling

• lichtspectrum

• eerste weken weinig koeling nodig, pas als takken uitlopen koelen (na 2 à 3weken?)

� Nog niet afgerond, rapport komt uit voor zomer
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Dank voor uw aandacht!

030 75 12 069

info@plantlighting.nl
www.plantlighting.nl

Plant Lighting BV
Veilingweg 46
3981 PC Bunnik (NL)


