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Rol van licht in systeemaanpak 
gewasgezondheid
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 Directe effecten licht op plagen en 
biologische bestrijders 

Indirecte effecten 
licht op plagen via 
plantweerbaarheid Deze 

presentatie



Invloed LED biologische plaagbestrijding
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Verschillende 

aspecten licht

• Licht intensiteit

• Licht spectrum

• Daglengte

Verschillende aspecten 

biologische bestrijders

• Populatie-

ontwikkeling

• (Zoek)-activiteit



Lichtperceptie
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Tegenstelling

Planten: kunnen rood licht heel efficient
gebruiken voor fotosynthese

Insecten en mijten: 
 kunnen rood licht niet (goed) waarnemen
 Meest gevoelig voor licht in UV-A, groene (en 

blauwe) gedeelte van het spectrum



Hypothese directe effecten LED
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 Dag-actieve natuurlijke vijanden (NE) en plagen worden minder 
actief wanneer ze een lagere lichtintensiteit waarnemen
 Zoekgedrag prooien/ gastheren (NE)
 Vraatactiviteit (plagen & NE) (> ontwikkelingssnelheid)

 Omdat geleedpotigen geen rood licht kunnen waarnemen, zijn ze 
minder actief bij LED met een hoog % rood licht in het spectrum

 Omdat geleedpotigen fotoreceptoren hebben in het groene en 
UV-A gedeelte van het spectrum, zijn ze actiever bij een hoger
% groen licht (en bij een hoger % UV-A licht)



Lichtspectra verschillende lichtbronnen
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Source: Gupta 2017

zonlicht
Son-T

LED



Overzicht presentatie

9

• Achtergrondinformatie

• Onderzoeksprojecten

• Effecten LED op biologische bestrijders

• Vervolgvragen

• Discussie



Onderzoek WUR glastuinbouw
Effecten LED biologische plaagbestrijding
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PPS projecten
 PPS jaarrond biologische bestrijding (2020-2023) (TKI, Cv100, stichting KIJK)

Doel
 Identificeren van strategieën waarmee de effectiviteit van biologische 

plaagbestrijding onder suboptimale klimaatomstandigheden (temp,
licht, RV) kan worden verhoogd en jaarrond biologische bestrijding 
kan worden toegepast binnen bewegingsruimte voor 
goede gewasproductie & energiezuinige teelt.    

Doelen
 Onderzoeken effecten LED spectrum op gewasgroei- en ontwikkeling
 Onderzoeken effecten LED spectrum op ziektes, plagen en natuurlijke 

vijanden
>>tegen een achtergrond van lage-intensiteit natuurlijk zonlicht<< 

KaE Projecten
 LED bij zonlicht (2018-2019)
 Duurzame teeltsystemen met LED (2020- 2021)
 LED met de zon mee (vanaf 2022)
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Effecten LED spectrum 
op biologische bestrijders
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Sluipwespen Roofmijten Roofwantsen



Effecten LED spectrum 
op biologische bestrijders
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Sluipwespen 



 Tafels (4m x 1.8 m) met wintertarwe planten + graanluis
tussen schone paprika planten

4 m

1.8 m

 3 LED spectra

a. RB
R: 95%
G: 0%
B: 5%

b. RGB
R: 75%
G: 15%
B: 10%

c. W
R: 35%
G: 35%
B: 30%

10x + 
bladluis

10x 
schoon

R

R 8x 
A. ervi 
vrouwtjes

KaE project: ‘LED bij zonlicht’ 

Effecten LED spectrum 
op sluipwespen
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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’ 

R 35% 75% 95%
G 35% 15% 0%
B 30% 10% 5%

Effecten LED spectrum 
op sluipwespen



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

Effecten LED spectrum 
op sluipwespen



2 soorten sluipwespen
 Aphidius ervi
 Aphidius colemani

KaE project: ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ 

2 LED spectra

RWB
R: 90%
G: 5%
B: 5%

W
R: 35%
G: 35%
B: 30%

Ervaring sluipwespen
 Getraind
 Naief

Effecten LED spectrum 
op sluipwespen



 Geen effect lichtspectrum op zoek-activiteit ongetrainde A. ervi & A. colemani
 Geen significant effect training op zoek-activiteit A. ervi

 Bij getrainde A. ervi & A. colemani: grote variatie
 Dit experiment in zomer uitgevoerd, en RWB had 5% groen licht (tov 0% in RB)

R 90% 35%
G 5% 35%
B 50% 30%

R 90% 35%
G 5% 35%
B 50% 30%

KaE project: ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ 

Effecten LED spectrum 
op sluipwespen



Effecten lichtintensiteit & daglengte
op sluipwespen

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



Effecten LED spectrum 
op biologische bestrijders
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Roofmijten



Effect LED spectrum op roofmijten

Onderzoeksvragen:

 Wat is het effect van een 
hoog percentage rood 
licht in het LED 
spectrum?

 Is er een neveneffect 
van UV-B?

 Is er een effect van een 
gedeeltelijke vervanging 
van rood licht door blauw 
licht?

op 
• populatiegroei 
• positie in de plant 
van A. swirskii roofmijten?

KaE project: ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ 



Effect LED spectrum op roofmijten

 Geen significant effect van LED behandeling 
 Wel significant effect van bladlaag (minste roofmijten op bovenste 

bladeren (laag A)
 Geen significante interactie tussen LED behandeling en bladlaag

laag A: bovenste 2 bld
laag B: middelste bld
laag C: onderste bld

A. swirskii

KaE project: ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ 



Effect lichtintensiteit & daglengte op 
roofmijten

 Eileg A. cucumeris roofmijt iets 
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



Effecten LED spectrum 
op biologische bestrijders

Roofwantsen



Effecten LED spectrum 
op Orius laevigatus

R 35% 95% 75% 75%
G 35% 0% 0% 15%
B 30% 5% 25% 10%

KaE project: ‘LED bij zonlicht’ 

Kasproef met chrysant



Effect LED spectrum op Orius laevigatus?

RW FR
R: 68%
G: 20%
B: 12%
FR:20%

RWB FR
R: 90%
G: 5%
B: 5%
FR:20%

WIT FR
R: 35%
G: 35%
B: 30%
FR:20%

RW FR
R: 68%
G: 20%
B: 12%
FR:20%

RWB FR
R: 90%
G: 5%
B: 5%
FR:20%

WIT FR
R: 35%
G: 35%
B: 30%
FR:20%

Kooiproef met chrysant

KaE project: ‘Duurzame teeltsystemen met LED’ 



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



Effecten LED spectrum 
op biologische bestrijders

Roofwantsen

 Kooiproef in tomaat
 Geen significante effecten LED spectrum op ontwikkelingssnelheid & 

eileg  



Samenvatting
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Effecten LED spectrum gevonden op:
 Aphidius ervi (1 v/d 2 experimenten)
 Orius laevigatus (2 v/d 2 experimenten)

 Lijkt samen te hangen met voor BB % ‘zichtbaar licht’ 
(groen/ (blauw)

Geen effecten LED spectrum gevonden op:
Amblyseius swirskii (1 v/d 1 experimenten)
Macrolophus pygmaeus (1 v/d 1 experimenten
Aphidius ervi (1 v/d 2  experimenten)
Aphidius colemani (1 v/d 1 experimenten)



Samenvatting
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PPS jaarrond biologische bestrijding

> Orius roofwantsen konden kaswittevlieg in gerbera in de 
winterperiode beter bestrijden wanneer daglengte werd verlengd 
met lage intensiteit (10 micromol/m2/s) blauwe LED



Vervolgvragen
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Wat is - tijdens de periode waar natuurlijk daglicht afwezig is –
a) de ondergrens is voor de intensiteit van groen en/of blauw LED licht waarboven 

dagactieve natuurlijke vijanden op zoek gaan naar plaaginsecten (e.g. sluipwespen, 
Orius roofwantsen, volwassen zweefvliegen)

b) de bovengrens voor de intensiteit van LED licht in het groene en/of blauwe gedeelte 
van het spectrum waaronder schemer-/nachtactieve natuurlijke vijanden op zoek 
gaan naar plaaginsecten (e.g. volwassen Aphidoletes, Micromus)

 In hoeverre neemt de activiteit van de verschillende natuurlijke vijanden toe- of af met 
toenemende hoeveelheden groen en/of blauw LED licht?
 Wat is de interactie van LED spectrum & kastemperatuur op natuurlijke vijanden?
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VRAGEN &
DISCUSSIE
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