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Workshop: Goede sier met het juiste LED 
spectrum

Energiek Event 2019
Kees Weerheim

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

 LEDs hebben aantal voordelen:

● Hoge efficiëntie (nu 3.0 – 3.3 µmol/J)

● Weinig stralingswarmte, dicht bij gewas te plaatsen

● Kunnen snel aan/uit geschakeld worden, zijn dimbaar

● Specifieke golflengtes (lichtkleuren)

LED belichting
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 In wintermaanden: 80% van PAR afkomstig van de lampen

 Nachturen: alleen lamplicht

 Dus: kwaliteit van het licht van belang

Aandeel belichting in totale lichtsom
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 Doel: komen tot goede basisspectra voor LED licht als aanvulling op 
zonlicht (wintermaanden)

 Kennis van effecten van spectra op groei, ontwikkeling en
onderliggende processen bij verschillende gewassen

 Aandacht voor biologische bestrijders

 Programma Kas als Energiebron: implementatie van LED belichting
stimuleren

Het project “LED licht bij zonlicht”
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 Locatie: IDC-LED

 Gewassen: 

● Chrysant en alstroemeria (eind 2018)

● Tomaat en komkommer (begin 2019)

 Periode: september – november 2018

 Gegevens nodig voor de proeven “Alstroemeria: Teelt van de 
toekomst, dichtbij” en “Met LED naar een perfecte chrysant”, beide
lopen nu.

Experimenten
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 Kasafdeling met 14 tafels van 4 x 1.8 m, koeling en schermen

 Boven iedere tafel: Philips dynamic productiemodules (4 kanalen: 
blauw, wit, rood en verrood)

 LEDs zijn regelbaar en programmeerbaar

 Iedere tafel afgeschermd met plastic

 Twee gewassen: alstroemeria en chrysant

 Wintercondities (80% van licht is lamplicht):

● Daglengte 12 uur, LEDs 200 µmol/m2/s, is 8.6 mol/m2/dag

● Gedurende de dag beperkt zonlicht toegelaten

IDC-LED
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 Rassen: Baltica yellow, Pimento, 
Radost, Zembla cream (Deliflor)

 9 bakken, 10 planten/bak,           
~ 50 planten/m2

Gewassen en kasinrichting
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IDC LED

Chrysant Alstroemeria 
1 Spectrum 1 Spectrum 1 8

Chrysant Alstroemeria 
2 Spectrum 2 Spectrum 2 9

Chrysant Alstroemeria 
3 Spectrum 3 Spectrum 3 10

Chrysant Alstroemeria 
4 Spectrum 3 Spectrum 3 11

Chrysant Alstroemeria 
5 Spectrum 5 Spectrum 5 12

Chrysant Alstroemeria 
6 Spectrum 6 Spectrum 6 13

Chrysant Alstroemeria 
7 Spectrum 7 Spectrum 7 14

Afdeling 7.01 ingang

Gekozen lichtspectra (gelijk voor alstroemeria en chrysant):

1. Rood/blauw – “praktijkreferentie”

2. Wit/FR (“zonlichtspectrum”) –B/W/R/FR Wit (“zonlichtspectrum” 
zonder verrood licht) om strekking te voorkomen. Effect op 
biologische bestrijding

3. Rood/hoog blauw - effect op strekking (kortere takken)

Lichtspectra
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5. RGB: groot aandeel rood houden (groei), met wit (groen) licht om 
bladkwaliteit goed te houden

6. RGB/FR: idem als 5, met FR

7. Dynamisch spectrum waarbij er in de nacht zonlichtspectrum (met 
verrood) gegeven wordt (en gedurende de (natuurlijke) dag 
rood/blauw 

Gekozen: energiegebruik gelijk houden tussen behandelingen, dus niet 
de PAR.

Lichtspectra
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Pimento

Resultaten
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Baltica

Resultaten
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Resultaten - uitgroeiduur
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 RhB: korter

 FR: langer

Taklengte
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Met FR: meer
gewicht (ondanks
minder PAR)

Rassen
verschillen in 
reactie

Drooggewicht totale tak
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Versgewicht tak van 70 cm
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Effecten LED op vestiging Orius; 1e evaluatie
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 16 takken/ tafel geoogst (8 takken Baltica & 8 takken Zembla)
 Minste eileg Orius in RB behandeling

 Hoger aandeel blauw: iets kortere bloemtakken, met vergelijkbaar
70 cm gewicht

 Weinig verschil in RB, RhB en RGB in bloeisnelheid

 Verrood licht zorgt voor (ongewenste) strekking en zwaardere taken

 Ook 70 cm takgewicht (vers) is hoger bij RGB FR en wit FR

 Niet alle rassen reageren hetzelfde

 Rekening houden met plantweerbaarheid en biologische bestrijders

 Toepassing in Perfecte chrysant: naast R/B modules zijn R/B/W 
modules gehangen.

Conclusies
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LEDs in chrysant

Discussie

Wat zijn jullie ervaringen in de 
sierteelt?

Waar liggen er nog vragen?
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