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Waarom dimmen?

Plantfysiologie

– Fotosynthese

– Morfologie

– Omgeving

Techniek

– Flexibiliteit 

– Levensduur

– Dynamisch 



Verschillende functies van licht

Stuurlicht voor
de plant

Fotosynthese= 
aanmaak
assimilaten

Stuurlicht voor
de omgeving



SON-t → Hybride → 100% LED

Verandering van spectrum

Son-t = geen keus, weinig blauwe en verrood, niet dimbaar

Hybride = efficiënt aanvullen met Rood en Blauw

100% LED = Keuzes in spectrum, dimbaar

Son-T Hybride 100% LED

? ? ?



Toepassing van LED wordt meer een systeem benadering

Het gewas moet beter presenteren met minder energie input.

Toekomstbestendig teeltsysteem vraagt ook om minder warmte input.

LED in combinatie met meer schermuren. = ontvochtiging!!

Vooral invloed op verdamping en voedingsopname liggen nog veel vragen.

Warmtehuishouding in de kas

Invloed spectrum op verdamping in paprika (Plant Lighting, 2021)



HPS Hybride Full-LED

Full-LED Hybride HPS



Aandacht voor lichtverdeling

Efficiëntie van LED neemt toe ± 3.6 µmol/W vs 1.85 µmol/W voor Son-t. 

Meer licht uit 1 armatuur, lichtniveaus nemen toe.

Absolute verschillen nemen toe.

Verschillende optieken dragen bij aan lichtverdeling/wijze van installatie.

Dimbare belichting kan lichtverdeling verbeteren. 



Fotosynthese curves

Tomaat

Bron: Rapport Chrysant in balans; Plant Lighting; 

2019



Proef Komkommer Improvement Centre

Data-driven cucumber under LED

Belichting door RED Horticulture

Slimme sturing i.s.m. Delphy Digital

Cv. Garpo ( De Ruiter)



Wat moet je weten voor instellen dimbare
belichting?

Minimum PPFD 

Maximum PPFD

Daglengte

Lichtvraag (DLI)

Actuele PPFD (PAR sensor)



Bepalen lichtvraag QMS komkommer



Creëren lichtprofiel over de dag

Voor optimale dimming is de weersverwachting i.c.m. 
kasdektransmissie nodig om een lichtprofiel over de dag te 
creëren



DLI gestuurd telen



Dimming belichting voorbeeld



Dimming & LBE komkommer

Periode: week 1-8

224 branduren 
bespaard t.o.v. niet 
dimbaar

Gerealiseerd LBE: 19,5 
g/mol

Theoretisch LBE zonder 
dimming: 18,5

Besparing van +-26kWh 
in 8 weken



Toekomst: Dynamische LEDs

Verschillende ‘kleuren’ afzonderlijk stuurbaar

Afhankelijk van weer en teeltfase

– Bij genoeg straling van buiten alleen dimming bepaalde spectra

– Afhankelijk van ontwikkelingsstadium



Sturen met het lichtspectrum

Stuurlicht is een signaal voor de plant over zijn omgeving

Lichtspectum beïnvloed dit signaal via fotoreceptoren, wat allerlei 
processen regelt:
– Worteling

– Morfologie van de plant (strekking en vertakking)

– Verdeling van assimilaten (meer assimilaten naar de vruchten)

– Aanwezigheid van buurplanten (geeft vaak strekkingsresponse)

– Huidmondjesopening (kan bijdragen aan verdamping)

– Bloei inductie 

– Afrijpingsnelheid

– Veroudering

– Gewaskleur (veel rood licht is vorming van anthocyaan)

Met name verrood is belangrijk in de sturing.

Maar ook steeds meer aandacht voor de rol van groen en blauw licht.



Wat kan ik met dynamische dimbare LEDs

Spectra: ppf output ratio:

Voorbeeld 3 kanaals:

White 30% 

Red chip 60%

Far red chip 10%

Bewolkte dag in 
de winter

Zonnige dag in 
de winter

End of the day
spectrum 

Yielding
/work
time



Tot zover:

Dimbare belichting is efficiënt voor de plant en zijn 
omgeving

Hoe zit dit met de techniek?



Behoefteonderzoek: Uniform protocol

By:

Foundation



Waarom een uniform protocol?

 Interfaces

 Veel verschillende systemen

 Snelweg met ieder zijn eigen auto 

 Koppeling klimaatcomputer

 Maintenance data 



verloop

 Behoefte onderzoek interviews met stakeholders: 

• klimaatcomputer fabrikanten: april-mei

• Lichtleveranciers: juni-juli

• Driver fabrikanten: juli-augustus

• Installateurs: augustus-september

• Verzekeraars:  september

 Doelstelling: V1 januari 2023

 Communicatie protocol op website HDP



Concluderend: Waarom dimmen?

Plantfysiologie

– Fotosynthese

– Morfologie

– Omgeving

Techniek

– Flexibiliteit 

– Levensduur

– Dynamisch 
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