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Invloed licht op gewasgezondheid

2

• Introductie

• Rol van licht in systeemaanpak gewasgezondheid

• Invloed van licht op 

• plagen

• natuurlijke vijanden

• plant-pathogenen

• plantweerbaarheid

• Onderzoeksprojecten

• Discussie



Rol van licht in systeemaanpak 

gewasgezondheid
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Verschillende aspecten licht
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• Licht intensiteit

• Licht spectrum

• Daglengte

• Positie lichtbron

• Licht polarisatie



Relatieve efficiëntie lichtkleuren voor  

fotosynthese planten & waarneming insecten
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Bron: 

Mellor et al 1997

Samengestelde ogen:

 hoge ruimtelijke resolutie, 

waarneming van kleuren, 

vormen, patronen, 

contrasten en beweging

 Meeste insecten 3 typen 

fotoreceptoren met λmax in 

UV-A (350 nm), blauw (440 

nm) en groen (540 nm)

Dorsale ocelli: 

> zwakke ruimtelijke resolutie, 

hoge absolute gevoeligheid 

voor UV & zichtbaar licht

Stemmata (larven):

> Lage resolutie, kunnen wel 

kleur onderscheiden en 

gepolariseerd licht detecteren

Spintmijt, kaswittevlieg, Encarsia formosa : 
2 fotoreceptoren in UV-A en groen

Groene perzikluis: 
3 fotoreceptoren in UV-A, blauw & groen 

Californische trips: fotoreceptoren in UV-A, groen (& blauw?)



Relatieve efficiëntie lichtkleuren voor  

fotosynthese planten & waarneming insecten
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Bron: 

Mellor et al 1997



Fotoreceptoren in schimmels
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Bron: Schumacher et al 2017



Fotoreceptoren in bacteriën

8Bron: Kraiselburd et al 2017

Rol van fotoreceptoren Pseudomonas syringae pv tomato

in plant-pathogeen interacties



Effect van UV-A op gedrag plagen
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Wittevlieg

Bladluis

Californische trips

Mineervlieg

UV-A
UV-A

Wittevlieg

Bladluis

Californische trips

Mineervlieg

Wittevlieg

Bladluis

Californische trips

Mineervlieg

 Minder invlieg van verschillende soorten plagen in tunnelkassen met 

UV-absorberend kasdek

 Minder verspreiding plagen in het gewas

 Minder virusoverdracht

Bronnen: Antignus 1996, 

1998, 2000, 2001, Costa et al. 

2002, Chyzik et al. 2003, 

legarrea et al. 2010, 2012)



Effect van UV-A op gedrag natuurlijke 

vijanden
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Aphidius colemani

Diglyphus isaea

Eretmocerus mundus

UV-A
UV-A

Aphidius colemani (=)

Diglyphus isaea (=)

Eretmocerus mundus (-)

Bron: Chiel et al (2006)



Effect lichtintensiteit op gedrag plagen

11Bron: Liang et al 2010

Vliegactiviteit Californische trips



Effect lichtintensiteit en daglengte op 

natuurlijke vijanden

2x zoveel
parasitering bij: 

hoge-lichtintensiteit
& lange daglengte

vs 
lage lichtintensiteit & 
korte daglengte

Bron: Zilahi-Balogh et al 2006

Effecten op parasitering van wittevlieg door sluipwespen



Effect lichtkleur op gedrag nat vijanden
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Zoek- en parasiteringsactiviteit Aphidius ervi voor bladluis 
bij verschillende LED spectra tegen achtergrond lage intensiteit natuurlijk zonlicht

KaE project: ‘LED bij zonlicht’ 



Effect lichtkleur op gedrag nat vijanden

Dit was niet tegen 

achtergrond natuurlijke 

daglicht!

• Lage activiteit van A. ervi
bij rood/oranje licht

• UV en groen licht 
stimuleren activiteit

Bron: Cochard et al. 2017

Effect monochromatisch licht op activiteit Aphidius ervi



Effect lichtkleur op populatie-ontwikkeling 

natuurlijke vijanden

Rood licht > grote vertraging ontwikkeling nymfen en 

geslachtsrijp worden volwassen Orius sauteri, ook

negatief effect op vruchtbaarheid en uitkomen eitjes

Blauw licht > ook negatief effect, maar minder sterk als rood licht

Bron: Wang et al 2013

Effect monochromatisch licht op ontwikkeling van 
roofwants Orius sauteri



Effect daglengte op diapause nat vijanden

Daglengte verlenging met blauw lichtspectrum: minder diapause

inductie in Orius insiduosis

Bron: van Stack & Drummond 1997 



Effect lichtintensiteit & daglengte op 

roofmijten

 Eileg A. cucumeris roofmijt lager 

bij lage intensiteit daglicht & 

korte daglengte

 Effect lijkt sterker bij lagere 

temperatuur (20 C) dan bij 

hogere temperatuur (24 C)

Studie Zilahi-Balogh et al. 2007



Effect lichtkleuren op Botrytis

Bron: Schumacher et al 2017; 

‘How light affects the life of Botrytis’ 



Effect van lichtkleuren op gewasgroei
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Bron: WUR Glastuinbouw



Effect licht op plantweerbaarheid
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Bron: KaE ‘LED bij zonlicht’ 



Effect licht op plantweerbaarheid
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Bron: KaE ‘LED bij zonlicht’ 



Licht Plant Plant-
weer-

baarheid

Plaag Natuur-
lijke

vijand

Botrytis

UV-B Pigmentvorming, 
flavonoiden, fenolen, 
(klier)haren, dikker 
blad, remt strekking

Omhoog Schadelijk, 
vermijding, 
plantweerbaarheid

Schadelijk, 
(plantweerbaarheid 
hoger)

UV-A ? Immigratie &
verspreiding in kas, 
virusoverdracht

Activiteit + Stimuleert 
sporenvorming

Blauw Remt strekking, blad 
kleiner, dikker en 
donkerder van kleur

Omhoog Aantrekking 
vangplaten trips

Activiteit ±, 
doorbreken 
diapause

Onderdrukt 
ontwikkeling 
sclerotiën en 
sporenvorming

Groen/ Geel Dringt dieper door in 
gewas, strekking en 
open gewasstructuur

? Landen op gewas, 
aantrekking 
vangplaten

activiteit + Onderdrukt groei 
mycelium & 
sporenkieming

Rood Aanmaak chlorofyl, 
hoge efficientie foto-
synthese

? Activiteit - , 
ontwikkeling 
-

Onderdrukt 
sporenkieming

Ratio R:FR 
= laag

schaduw-respons:
strekking, minder 
vertakking, groter 
dunner blad, 
bloeibevordering, 
beworteling

Omlaag Mogelijk betere 
ontwikkeling & 
overleving door 
lagere plant-
weerbaarheid

Stimuleert
sporenvorming, 
(plantweerbaarheid 
lager)

Lichtinten-
siteit=hoog

Aanmaak flavonoiden, 
fenolen, (klier)haren 

Omhoog ? Verhoogde 
activiteit

(plantweerbaarheid
hoger)

Samenvatting belangrijkste effecten licht:
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Discussie: 

rol van licht binnen 

systeemaanpak duurzame 

kasteelt



Stellingen voor discussie
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 Overschakeling naar LED = toekomst

 Lichtcondities in de kas moeten worden geoptimaliseerd 

voor gewasproductie, neveneffecten op ziektes, plagen en 

biologische bestrijding zijn bijzaak

 Er moet meer onderzoek plaatsvinden naar de invloed van 

lichtcondities op ziektes en plagen, biologische bestrijders

en plantweerbaarheid


