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Toepassing van LED in de groenteteelt

EnergiekEvent, 11 april 2019

Anja Dieleman en Jeroen Boonekamp

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

 LEDs hebben aantal voordelen:

● Hoge efficiëntie (tot 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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Effecten van lichtkleuren
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 Blauw licht (400-500 nm): leidt tot:

● Compacte planten: kortere stengels, kleinere bladeren

● Hogere pigmentgehaltes, donkerder kleur

● Huidmondjes verder open

 Groen licht (500-600 nm): leidt tot:

● Betere lichtbenutting onder in het gewas (minder absorptie)

● Leidt tot strekking en open gewasstructuur

Lichtkleuren: effecten op planten
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 Rood licht (600-700 nm): 

● Efficiënt in fotosynthese

● Bladontwikkeling en productie van chlorofyl (bladgroenkorrels)

● Remt strekking (via R/FR verhouding)

Buiten het PAR gebied:

 Verrood licht (700-800 nm):

● Stimuleert strekking (stengel en bladeren)

● Remt vertakking, stimuleert bloei en beworteling

Lichtkleuren: effecten op planten
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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

 Aandacht voor biologische bestrijders

 Daarmee de implementatie van LED belichting stimuleren

LED licht bij zonlicht
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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)

 LED zijn regelbaar en programmeerbaar

 Meerdere gewassen

 Wintercondities:

● Daglengte 18 uur, LEDs 170 µmol/m2/s, is 11 mol/m2/dag

● Gedurende de dag streven naar ongeveer 2-3 mol zonlicht

IDC-LED
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Resultaten komkommer

Wit FR

RhB
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 Iets hogere productie bij 
RGB FR

 Gemiddeld 2.3 kg/m2

geoogst in 2 weken

 Duidelijk lagere productie 
bij RhB en WIT door lager 
aantal en vruchtgewicht

Productie
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 Met verrood lichtere vruchtkleur

 Door lange planten bij WIT FR ook vruchten onder blad

Beoordeling vruchtkleur
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De toepassing van LED

Zoeken naar de optimale manier van het inpassen van LED in de 
teelt.
Hoe wordt het beste teelt resultaat behaalt op de meest efficiënte 
manier?
Projecten:
- Komkommer
- Paprika 
- Aardbei

LED in komkommer

Verschillende toepassingen van LED getest in komkommer.
LED kleur is Rood Blauw.
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LED in komkommer

Niet genoeg productie.
Deel van de vruchten zwelt niet door.

Verrood in komkommer

Met het toedienen van verrood zichtbaar betere bladstand.
Betere productie met verrood.

LED in paprika

4 Behandelingen

Effecten het grootst met weinig daglicht tijdens de wintermaanden.

Hybride + FR Hyrbide Full LED + FR LED

Meer Lengte groei en Productie

De Hybride + FR liet meeste strekking zien.
Andere behandelingen niet werkbaar.
Hogere cumulatieve productie bij de Hybride + FR.

Meer productie door meer stabielere zetting LED in Aardbei

4 verschillende behandelingen

Strekking in de wintermaanden niet goed maar beter met verrood
in het spectrum.
Het aanhouden van de verrood een uur na lampen uit gaf meer 
strekking.

Rood Blauw Rood Blauw + 10% Verrood

Rood Blauw + 20% Verrood Rood Blauw Groen + 10% Verrood
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LED in Aardbei

Rol van groenlicht in aardbei nog onduidelijk.

Vervolg onderzoek Aardbei in klimaatcellen

4 verschillende spectra met verschillende hoeveelheden verrood.
Effectiviteit van het geven van einde dag verrood wordt getest.
Invloed van groenlicht op de strekking wordt getest.

Interactie lichtkleur en gewas

In de verschillende gewassen zien we een sterke reactie op verrood
licht.
Verder onderzoek is nodig naar de toepassingsmogelijkheden van 
stuurlicht.
Wat kunnen we nog met groen?
Balans vinden tussen gewasreactie en energie efficiëntie met het 
teeltresultaat als uitgangspunt.

Bedankt voor jullie 
aandacht

Vragen of opmerkingen?
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