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Naar een optimaal lichtspectrum
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Licht

� Licht: de belangrijkste productiefactor

� 1% meer licht ~ 1% meer productie

� Gebruik natuurlijk licht zo goed mogelijk

● Hoge lichtdoorlatendheid kasdek

● Diffuus glas met AR coating

� Productie in de winter op peil te houden: assimilatielicht
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Kassen Gesloten teeltsystemen

Met toenemende belichting wordt verschil steeds kleiner

Tuinbouw
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LED belichting

� Onder SON-T: warmte overschot, vooral onder gesloten 
schermen

� LEDs hebben aantal voordelen:

● Hoge efficiëntie (µmol/J)

● Weinig stralingswarmte, dicht bij gewas te plaatsen

● Kunnen snel aan/uit geschakeld worden

● Specifieke golflengtes (lichtkleuren)
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Spectra

� Lampen geven beperkt spectrum

� Hoge intensiteiten/beperkt spectrum 
kan gepaard gaan met problemen:

● Bolblad, scheutjes op bladeren

● Kort blad

● Problemen met kropvorming

● Bloemkleur, bladvorm

� Zoektocht naar optimale spectra voor 
belichting
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Rood licht (600-700 nm)

� Basiskleur in alle lamptypes

� Efficiënt – energie inhoud van foton rood licht is laag

� Efficiënt in fotosynthese

� Nodig voor goede bladontwikkeling en productie van 
chlorofyl (bladgroenkorrels)

� Remt strekking

� Werkt via rood:verrood verhouding
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UV-licht

� UV-A (320–400 nm) en UV-B (280-315 nm): grotendeels 
tegengehouden door glas

� Nieuwe (low iron) glassoorten laten meer UV door

� Aanmaak van pigmenten en metabolieten die werken als 
zonnescherm voor de planten

� Verhoging van plantweerbaarheid

� Anthocyanen en flavonoïden: leiden tot betere blad- en 
bloemkleur
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Blauw licht (400-500 nm)

� Minder stengelstrekking, compactere planten

� Kleinere, dikkere bladeren

� Hogere pigmentgehaltes, donkerder kleur

� Huidmondjes verder open
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Blauw licht

� Van belang voor fotosynthese van blad

� Plant afkomstig uit blauw licht: hogere fotosynthese

� Maar: ook kleinere bladeren, minder lichtonderschepping 
bij langdurig blauw licht
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Hogewoning et al., 2010

Verrood licht (700 – 800 nm)

� Valt buiten PAR licht

� Geen direct effect op fotosynthese

� Stimuleert strekking (bladstelen en internodiën)

� Remt vertakking

� Groter bladoppervlakte, dunner blad

� Bevordert bloei 

� Betere beworteling

� Werkt via verhouding rood: verrood licht
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Toepassing verrood licht bij tomaat

Behandelingen: 

� 200 µmol/m2/s RB LED

� 200 µmol/m2/s RB LED + 40 µmol/m2/s verrood (hele 
dag + 30 min)

� 200 µmol/m2/s RB LED + 40 µmol/m2/s verrood (30 min 
na zonsondergang)

� 5 rassen: Extension, Foundation (tros), 2 cocktailrassen, 
cherry

� Planten: 19 oktober 2016, 2.5 stengels/m2 (naar 3.1)
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Praktijkproef met verrood licht

� Tomatenteelt met SON-T belichting

● Referentie

● Referentie + verrood topbelichting

● Referentie + verrood tussenbelichting 30 µmol m-2 s-1

● Referentie + verrood tussenbelichting 10 µmol m-2 s-1
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Resultaten praktijkproef

� 11% meerproductie met 30 µmol/m2/s verrood tussen

� 10 µmol/m2/s is te weinig om effect te zien.
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Wat is het perspectief van sturen op basis 

van spectrum?

Met een optimaal spectrum is te sturen op:

� Compactheid 

� Productie en kwaliteit vruchten

� Inhoudsstoffen 

� Plantweerbaarheid

� Tak- en bloemkwaliteit

� Hoe dit spectrum er uit moet zien en hoe dit verloopt 
over de dag: kennis wordt (langzaam) opgebouwd.
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Bedankt voor 

uw aandacht
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