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LED bij De Perfecte Chrysant 

• Project 1 van februari 2017 – januari 2019 

 

Doelstelling belichting:  

- Maximaal gebruik van 121 kWh/m² = besparing 

   van 18% t.o.v. praktijk met zelfde vermogen 

LED bij De Perfecte Chrysant 

• Project 1 van februari 2017 – januari 2019 

 

Installatie: 

- Gebaseerd op 75 Watt/m² vermogen 

- 50% vermogen van SONT en 50% van LED 

   ->37,5W SONT = 65umol en 37,5W LED = 100 umol 

- LED: 94% rood en 6% blauw 

 

- Laatste 30 minuten dag: alleen SONT als middel om 

vertraging te voorkomen 
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LED bij De Perfecte Chrysant 

• Ervaringen/resultaten 

 

- Doelstelling gerealiseerd (121 kWh en 18% besparing) 

- Maar gehaald door licht uit te schakelen om 

doelstelling te halen en niet vanuit groei 

- Gelijkwaardige LBE als praktijk, nog geen ‘X’ factor 

- Geen vertraging reactietijd (teeltduur) 

LED bij De Perfecte Chrysant 

• Ervaringen/resultaten 

 

Proefopstelling met LED verrood 

 

Doelstelling: 

- Snellere reactietijd realiseren door aansluitend aan de 

dag 1 uur een kleine hoeveelheid verrood te geven (5 

umol/m².s) 
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LED bij De Perfecte Chrysant 

• Ervaringen/resultaten 

 

Proefopstelling met LED verrood 

 

Achtergrond: 

Bij eerder onderzoek bij WUR (invloed lichtspectrum op 

optreden bol blad) was als ‘bijvangst’ geconstateerd dat 

verrood aansluitend aan de dag verkorting reactietijd 

gaf. 

 

 

LED bij De Perfecte Chrysant 

• Ervaringen/resultaten 

 

Proefopstelling met LED verrood 

 

Resultaten: 

- Geen effect op teeltduur gezien 

- Geen effect op lengtegroei gezien 

- Proefinstallatie voor winter 2018/2019 verwijderd 
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Met LED naar een Perfecte Chrysant 

• Project 2: Met LED naar een Perfecte Chrysant 

 

• Doelstelling (op gebied LED) 

- Perfecte chrysantenteelt onder hoog vermogen LED 

- Bij gelijkblijvende of hogere LBE t.o.v. SONT 

 

-> meer belichtingsuren maken om hoge efficientie te  

     benutten  

-> hogere efficientie ook door minder warmteproductie  

      -> minder snel luchten -> minder CO2 verlies 

 

 

 

 

 

Met LED naar een Perfecte Chrysant 

• Project 2: Met LED naar een Perfecte Chrysant 

 

 

Installatie: 

- Gebaseerd op 75 Watt/m² vermogen 

- 50% vermogen met ‘oude’ LED installatie (100 umol) 

- 50% vermogen met nieuwe LED installatie (100 umol) 

- Nieuwe installatie: rood / blauw /  wit licht 
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Met LED naar een Perfecte Chrysant 

• Project 2: Met LED naar een Perfecte Chrysant 

 

Ervaringen/resultaten 

 

- Eerste teelt wordt volgende week geoogst 

- (veel) meer belichtingsuren dan praktijk 

   -> eindresultaat moet uitwijzen of dit goed is omgezet 

        in extra kg/m² 

 

 

 

LED in praktijk chrysantenteelt 

- In praktijk neemt bedrijven met LED belichting  

   jaarlijks toe. 

- Altijd nog hybride belichting 

- Doel: verhoging belichtingsniveau bij minimale  

           verhoging elektraverbruik 
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LED in praktijk chrysantenteelt 

• Ervaringen 

 

- Groei onder LED goed 

- Vaak meer groei vanuit zijscheuten 

- Probleem is nog: makkelijk vertraging teeltduur 

 

 

 

 

LED in praktijk chrysantenteelt 

• Vertraging 

 

Mogelijke oorzaken: 

- minder stralingswarmte -> kop van plant kouder 

- maar ook: meer vochtproductie -> hogere RV ->  

  vegetatievere groei 

- kleurspectrum? 

 

Op ieder bedrijf: laatste 30 minuten alleen SONT 
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LED in praktijk chrysantenteelt 

• Vertraging 

 

Waarom bij De Perfecte Chrysant geen vertraging? 

 

Anders dan praktijk is: 

- Extra energiedoek -> kop van de plant minder koud 

- Actieve ontvochtiging via aanzuiging droge lucht van 

boven het doek 

 

 

 

 


