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Samenvatting 

Probleemstelling 

In de tulpenbroei is meerlagenteelt goed mogelijk. Door in lagen te gaan telen hoeft er minder 

kasoppervlak verwarmd te worden. Het knelpunt ligt op dit moment bij de belichte teeltlaag: 

Onder kunstmatige belichting spreiden de bladeren vaak slecht. Hierdoor kunnen de bladeren 

moeilijk verdampen. De gedachte leeft in de praktijk dat dit bladkiep in de hand werkt. 

Bladkiep wordt namelijk gerelateerd aan een tekort aan calcium waardoor cellen zwakker zijn 

en gaan lekken—het zogeheten zweten—bij een te hoge celspanning. Bladkiep leidt tot groot 

kwaliteitsverlies en kan tulpen onverhandelbaar maken. Bekende maatregelen ter preventie 

van bladkiep zijn gebaseerd op het stimuleren van verdamping (RV niet te hoog, 

luchtbeweging) en het beperken van de worteldruk (hoge EC, niet te hoge temperatuur). 

Echter, bij een slechte bladspreiding zijn deze maatregelen vaak onvoldoende. Opgerolde 

bladeren zullen dan te moeilijk kunnen verdampen.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is het ontrafelen van het fysiologische proces dat ten 

grondslag ligt aan het effect van stuurlicht op bladspreiding. Hierdoor kan gericht 

geselecteerd worden op de juiste lamptypen en kunnen tulpen op de teeltlagen die geen 

daglicht krijgen met een zo laag mogelijke intensiteit worden belicht. Dit moet bijdragen aan 

een goede kwaliteit tulpen in een energiezuinige meerlagenteelt. Een oplossing voor de 

problemen met slechte bladspreiding, dat als belangrijke veroorzaker van bladkiep wordt 

gezien, maakt de overstap van enkellaags-teelt naar meerdere lagen voor veel meer bedrijven 

interessant. Zo kan in de tulpenbroei energie bespaard worden.  

 

Materiaal en methoden 

In negen proefrondes zijn in klimaat-units van Plant Lighting te Bunnik onder daglichtloze 

omstandigheden verschillende lichtspectra, -intensiteiten en daglengten stuurlicht getest met 

als doel het creëren van een zo groot mogelijke bladspreiding gedurende het begin van de 

broeiperiode. Bij het ontwerpen van het lichtrecept is geprobeerd een spectrum te creëren 

waarbij de energiekosten zo laag mogelijk zijn. Vervolgens is het beste en het slechtste recept 

gekozen, en is de proef opgeschaald naar de kas. Daar is het effect van bladspreiding op de 

bladkiep in drie proefrondes nader onderzocht. 

 

Resultaten 

De bladspreiding van tulp blijkt door de volgende factoren te worden beïnvloed: 

1. Lichtintensiteit 

2. Lichtkwaliteit  

3. Daglengte  

4. Cultivar 

Lichtintensiteit en daglengte stimuleren beide bladspreiding. De verzadigende lichtintensiteit 

voor bladspreiding bleek rasafhankelijk (30 µmol/m2/s PFD bij ‘Ile de France’ en 50 µmol/m2/s 

PFD bij ‘Purple Flag’). Waarschijnlijk heeft temperatuur en bewaartijd van de bol hier ook 
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invloed op. Meer dan 18 uur daglengte gaf geen verdere significante toename in bladspreiding 

meer. Lichtkwaliteit heeft een groot effect op bladspreiding. Fytochroom B lijkt hierin de 

belangrijkste factor te zijn. Een bepaalde mate van de-activatie van fytochroom B is nodig voor 

optimale spreiding. Dit gebeurt via verrood licht. Hoe meer verrood (FR) licht, hoe meer de-

activatie van fytochroom B (uitgedrukt als PSS<0.89). Naarmate de lichtintensiteit hoger is, 

lijkt PSS minder belangrijk. Fytochroom A lijkt geen rol van betekenis te spelen. Blauw licht 

heeft een positieve rol in bladspreiding: bladeren spreiden onder R+B+FR significant beter dan 

onder R+FR. Bij een lagere lichtintensiteit komt dit effect sterker naar voren dan onder een 

hogere lichtintensiteit. Als de lichtintensiteit en PSS voldoende is, dan maakt 5 of 10 µmol 

blauw geen verschil. Puur blauw leidt overigens niet tot goede spreiding. 

 

Op basis van deze resultaten is besloten om de fase van opschaling in de kas van Proeftuin 

Zwaagdijk uit te voeren met het beste recept (R+B+FR, PSS=0.71) en het slechtste recept (puur 

rood licht) om te kunnen toetsen of een groot verschil in bladspreiding ook een vervolgeffect 

heeft op bladkiep. 

 

In alle proefrondes was sprake van bladkiep. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de 

combinatie van snelle groei en hoge luchtvochtigheid in de kas. In de eerste ronde liep het 

percentage bladkiep op tot 36%, in de tweede ronde tot 56%, en in de derde ronde tot 98%. In 

alle drie de proefrondes kon er geen relatie tussen bladspreiding en bladkiep gelegd worden. 

Bij ‘Purple Prince’ was het percentage uitval door bladkiep in twee van de drie proefrondes 

bij de best gespreide tulpen (R+B+FR PFD 50 en 25) zelfs hoger dan bij minder gespreide tulpen 

(R 660 en 640 en onbelicht). Mogelijk heeft een goede bladspreiding in een teelt bij een lagere 

RV wel een positief effect op het voorkomen van bladkiep. 
 

 

Conclusies 

• Door dit onderzoek is succesvol vastgesteld hoe tulpen via het juiste lichtspectrum 

zodanig kunnen worden aangestuurd dat de bladeren goed spreiden.  

• In de praktijk leefde de gedachte dat een slechte bladspreiding een belangrijke oorzaak 

is van bladkiep. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit niet zonder meer het geval is. 
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Dankwoord 
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wordt bedankt voor zijn begeleiding en adviezen. Rien van Og van Illumicent wordt bedankt 
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coördinatoren Dennis Medema en Leo Oprel worden bedankt voor hun inzet rondom de 

totstandkoming van dit project 
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Sander Hogewoning  
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1 Inleiding en doelstelling 

1.1 Probleemstelling 

Tulp staat in de snijbloemen-top 3: Meer dan 600 bedrijven broeien jaarlijks ruim twee miljard 

tulpen. Tulpenbollen worden binnen slechts enkele weken tot een oogstbare tulp ‘gebroeid’. 

De energiekosten voor verwarming zijn hierbij relatief hoog met een totaal gasverbruik van 

circa dertig miljoen m3. Door in drie, of in de toekomst wellicht zelfs meer, lagen te gaan telen 

kan veel energie bespaard worden: De teler hoeft slechts een derde van zijn kasoppervlakte te 

verwarmen om eenzelfde productie te realiseren. De energiebehoefte voor verwarming is bij 

meerlagenteelt wel groter per oppervlakte-eenheid door de toegenomen verdampingswarmte, 

echter, de besparing per eenheid product blijft groot (zie ook Wildschut 2004). Meerlagenteelt 

is mogelijk, omdat tulpen relatief weinig licht nodig hebben en in hun eerste broeifase zelfs 

helemaal geen licht. Zo kan in een drie-lagenteelt bijvoorbeeld gewerkt worden met een 

onbelichte laag, een tweede laag met een lage intensiteit belichting, en een toplaag onder 

natuurlijk daglicht. Omdat in de tweede laag met slechts een lage intensiteit wordt belicht, zijn 

de extra energiekosten lager dan de stookkosten bij een enkellaags-teelt. Bovendien is de 

warmte die vrij komt bij de belichting nuttig.  

 

Het knelpunt ligt op dit moment bij de belichte teeltlaag: Onder kunstmatige belichting 

spreiden de bladeren vaak slecht. Hierdoor kunnen de bladeren moeilijk verdampen. De 

gedachte is dat dit bladkiep in de hand werkt. Bladkiep wordt gerelateerd aan een tekort aan 

calcium waardoor cellen zwakker zijn en gaan lekken—het zogeheten zweten—bij een te hoge 

celspanning (van Dam en van Haaster, 2006). Bladkiep leidt tot groot kwaliteitsverlies en kan 

tulpen onverhandelbaar maken. Bekende maatregelen ter preventie van bladkiep zijn 

gebaseerd op het stimuleren van verdamping (RV niet te hoog, luchtbeweging) en het 

beperken van de worteldruk (hoge EC, niet te hoge temperatuur). Echter, bij een slechte 

bladspreiding zijn deze maatregelen vaak onvoldoende. Opgerolde bladeren zullen dan te 

moeilijk kunnen verdampen. 

 

Eerdere onderzoeken hebben een indicatie gegeven dat met een lage intensiteit van het juiste 

lichtspectrum op een goede bladspreiding kan worden gestuurd (o.a. PPO Lisse en privaat 

gefinancierd onderzoek Proeftuin Zwaagdijk & Plant Lighting). Echter, de fundamentele 

processen die aan de sturende werking van bepaalde lichtspectra ten grondslag liggen, zijn 

niet achterhaald. Hierdoor blijft het voor telers een gok of een praktisch toepasbare lichtbron 

onder hun bedrijfsomstandigheden wel of niet het gewenste effect geeft. Dit kennisgat werkt 

beperkend voor verdere implementatie van meerlagenteelt en de daaraan gerelateerde 

energiebesparing. 

 

Doelstellingen 

1. De technische doelstelling is het ontrafelen van het fysiologische proces dat ten 

grondslag ligt aan het effect van stuurlicht op bladspreiding. Hierdoor kan gericht 
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geselecteerd worden op de juiste lamptypen en kunnen tulpen op de tweede teeltlaag 

met een zo laag mogelijke intensiteit worden belicht. Dit moet bijdragen aan een goede 

kwaliteit tulpen in een energiezuinige meerlagenteelt. 

 

2. Het uiteindelijke doel van dit project is om fors te besparen op verwarming in de 

tulpenbroei. Meerlagenteelt leidt tot grote besparing, omdat de teler een kleinere 

kasoppervlakte hoeft te verwarmen om eenzelfde productie te realiseren. Een 

oplossing voor de problemen met slechte bladspreiding, dat tevens als belangrijke 

veroorzaker van bladkiep wordt gezien, maakt de overstap van enkellaags-teelt naar 

meerdere lagen voor veel meer bedrijven interessant. 

 

Leeswijzer 

• In 1.2 worden achtergronden van bladkiep bij tulp besproken.  

• In 1.3 wordt er achtergrondinformatie over stuurlicht geboden.  

• In Hoofdstuk 2 staan de methoden van het onderzoek naar bladspreiding in het 

laboratorium van Plant Lighting te Bunnik onder geconditioneerde omstandigheden.  

• In Hoofdstuk 3 staan de resultaten hiervan vermeld.  

• Hoofdstuk 4 bevat de methoden van de kasproef te Zwaagdijk waarbij ook 

vervolgeffecten van de spreiding op bladkiep zijn geanalyseerd.  

• De resultaten hiervan staan in Hoofdstuk 5.  

• In de bijlagen is detailinformatie opgenomen en tevens een verslag van de afsluitende 

brainstorm over inpassing van de resultaten in een energiezuinig teeltsysteem. 
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1.2 Achtergronden bladkiep 

Volgens van Dam (2012), is bladkiep bij tulpen de grootste oorzaak van uitval in de 

hedendaagse tulpenbroei. Bij bladkiep ontstaan er donkergroene glazige plekken op het blad 

waar druppeltjes vocht worden uitgescheiden. Vervolgens ontstaan er scheurtjes aan de 

onderzijde van de bladeren, waarbij de epidermis opkrult (van Dam en van Haaster, 2006; 

Foto 1). Volgens van Dam en collegae ligt de oorzaak bij een tekort aan calcium waardoor 

cellen zwakker zijn en gaan lekken—het zogeheten zweten—bij een te hoge celspanning. 

Calcium zorgt namelijk onder meer voor elasticiteit van celwanden. In bovengenoemde studie 

wordt de hoeveelheid opgenomen calcium een goede maatstaf genoemd voor de kans op blad- 

en stengelkiep bij tulpen. Dit fenomeen van schade door gebrek aan calcium is ook bekend bij 

andere gewassen in de tuinbouw (Bladschade monocotylen, Garcia, 2010) en speelt ook bij 

neusrot in paprika en tomaat (Marcelis en Ho, 1999; Ho en White, 2005). 

 

 
Foto 1. Bladkiep bij tulp, op de foto zijn de scheurtjes en opgekrulde epidermis goed zichtbaar  

 

Factoren / omstandigheden die (mogelijk) een rol spelen bij bladkiep zijn: 

• Afhankelijkheid van de cultivar  

• bij waterbroei treedt het sterker op dan bij broei in potgrond 

• In de vroege broei (december/januari) treedt het sterker op dan in de latere broei 

(februari/ maart) 

• bij dikke bollen (zift 12) treedt het sterker op dan bij kleinere bolmaten. 

• lagere EC van het water versterkt kans op bladkiep. 

• hoge RV versterkt kans op bladkiep 

• langere koelperiode versterkt kans op bladkiep 

• snelle trek (door hoge temperatuur) versterkt kans op bladkiep 

• slechte bladspreiding in eerste helft van de trekduur versterkt waarschijnlijk kans op 

bladkiep 
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In de praktijk leeft de gedachte dat slechte bladspreiding (Foto 2), dat in de vroege periode 

van het broeiseizoen ook vaak in enkellaagssytemen plaats vindt, kan uitmonden in een 

verhoogd percentage bladkiep. Dit onderzoek is erop gericht om de aansturing van de 

verschillende fotoreceptoren die een sleutelrol spelen bij bladspreiding van tulp te ontrafelen. 

Hieruit vloeit de belichtingsstrategie voort waarmee bladspreiding in de vroege broeiperiode 

kan worden verbeterd. In negen proefrondes is in klimaat-units (zonder daglicht) bij Plant 

Lighting te Bunnik stap voor stap uitgezocht welk lichtspectrum de beste bladspreiding geeft. 

Dit door per proefronde het nut van aansturing van verschillende fotoreceptoren, en de 

manier waarop die moeten worden aangestuurd, te onderzoeken (zie meer over 

fotoreceptoren in 1.3.3). Vervolgens is in drie proefrondes in de kassen van Proeftuin 

Zwaagdijk nagegaan of een verbeterde spreiding daadwerkelijk minder bladkiep oplevert. 

 

 
Foto 2. Goede (links) en slechte (rechts) bladspreiding in de eerste fase van de teelt. Duidelijk is te zien dat 

de spruiten rechts heel ‘pijperig’ zijn. Foto: Proeftuin Zwaagdijk. 

1.3 Effect van stuurlicht op bladspreiding 

In Nederland verschilt de gemiddelde natuurlijke stralingssom per dag met zo’n factor 10. 

Waar in de winter stralingssommen rond de 2 MJ/m2/dag niet ongewoon zijn, ligt het 

gemiddelde in de zomer rond de 20 MJ/m2/dag. Dit verschil in stralingssom wordt deels door 

de daglengte (fotoperiode) en deels door de lichtintensiteit bepaald. Licht is nodig voor groei 

van planten, maar heeft ook een sturende werking op de plantontwikkeling. 
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1.3.1 Wat is stuurlicht? 

Met stuurlicht bedoelen we de beïnvloeding door lichtkleur (veelal in lage intensiteiten) van 

processen in de plant anders dan fotosynthese. Denk hierbij aan de plantvorm, waarbij 

bijvoorbeeld bladstrekking groei kan versnellen door een betere lichtonderschepping 

(Hogewoning et al. 2012 en Hogewoning en Trouwborst 2013), maar een compacte plantvorm 

juist de sierwaarde kan verhogen. Andere bekende voorbeelden zijn het stimuleren of juist 

voorkomen van bloei, of fysiologische processen zoals huidmondjesopening. Specifieke 

lichtkleuren of golflengtes zoals UV, rood/verrood verhouding, percentage blauw / groen / 

rood of het aandeel verrood licht, zijn de tot dusver bekende factoren die een rol spelen bij 

deze processen. 

1.3.2 Licht als informatiebron 

Licht is zowel een energiebron voor de groei en ontwikkeling van planten (assimilatielicht) als 

een informatiebron over de omgeving van planten (stuurlicht). 

Licht dat door de fotosynthetisch actieve pigmenten (chlorofyl en carotenoïden) in 

bladeren wordt opgevangen, levert de benodigde energie voor fotosynthese. Hiermee 

verschaft licht de energie om CO2 en water omzetten in zuurstof en assimilaten en daarmee de 

energie voor de groei van een plant. De fotosynthese neemt toe naarmate de intensiteit van het 

licht en/of de belichtingsduur toeneemt, tot aan het punt dat het licht verzadigend wordt. Deze 

functie van licht wordt in het algemeen aangeduid met de termen groeilicht of assimilatielicht. 

Voor de broei van tulpen is dit aspect van licht niet heel belangrijk, omdat een tulpenbol in 

principe genoeg energie kan leveren voor de broei van een tulp. 

Behalve de fotosynthetisch actieve pigmenten bevat een plant een speciaal type 

pigmenten dat informatie aan de plant doorgeeft. Dit zijn de zogenaamde fotoreceptoren. 

Fotoreceptoren zijn gevoelig voor de intensiteit, spectrale samenstelling, het dag/nacht- en 

seizoensritme, en de richting van licht. Op basis daarvan ontvangen de fotoreceptoren 

signalen over de omgeving van de plant. Deze signalen leiden tot de aanmaak en/of afbraak 

van verschillende plantenhormonen, welke vervolgens een breed scala aan plantreacties 

teweeg kunnen brengen. De balans van de verschillende hormonen (o.a. auxine, gibberelline, 

cytokinine en etheen) reguleert allerlei processen in de plant, zoals stengelstrekking, 

bladoriëntatie, bloei=inductie, afrijpingssnelheid, assimilatenverdeling en veroudering.  

1.3.3 Fotoreceptoren in de plant  

Er zijn drie groepen fotoreceptoren bekend: cryptochromen, fototropinen en fytochromen. De 

eerste twee zijn beiden gevoelig voor golflengten in het UV en blauw/groene gedeelte van het 

kleurenspectrum (Ahmad, 2002). Het lichtspectrum heeft via de cryptochromen invloed op 

onder andere de biologische klok van een plant, de bladdikte en de strekking. Zo remt blauw 

licht via de cryptochromen de strekking van planten door de aanmaak van onder andere het 

strekkingsstimulerende hormoon gibberelline te remmen. Fototropinen zijn onder andere 

betrokken bij de groei richting het licht (‘fototropisme’) en opening van de huidmondjes. De 

fytochromen zijn gevoelig voor het volledige lichtspectrum (UV tot verrood), maar reageren 

vooral sterk op rode en verrode golflengten (Figuur 1). Rood licht wordt voornamelijk 
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geabsorbeerd door de inactieve Pr-vorm van fytochroom en verrood licht door de actieve Pfr-

vorm van fytochroom. Als gevolg van de absorptie van rood licht wordt Pr omgezet in Pfr en 

omgekeerd wordt Pfr door absorptie van verrood licht weer omgezet in Pr (Figuur 1 rechts). 

Op die manier bepaalt het lichtspectrum de fytochroombalans, ofwel de zogenaamde 

‘phytochrome photostationary state’ (PSS). Deze PSS is via de hormoonhuishouding bepalend 

voor veel belangrijke ontwikkelingsprocessen in de plant, waaronder 

bloemknopontwikkeling, strekking, okselknopuitloop en veroudering. Er zijn verschillende 

klassen fytochromen die elk hun eigen functies hebben waarbij stuurlicht anders moet worden 

ingezet. De twee belangrijkste soorten fytochromen zijn fytochroom A en B. Zie voor verdere 

achtergronden het rapport Stuurlicht bij de tijd (Trouwborst et al. 2013 en referenties hierin). 

 

 
Figuur 1. Indicatieve illustratie van de spectrale gevoeligheid (links) van de inactieve (Pr) en actieve (Pfr) 

vorm van fytochroom. Het lichtspectrum stuurt de balans tussen deze twee verschillende vormen van 

fytochromen (rechts; bron: Raven Biology of plants, 2013) en kan via een modelberekening uitgedrukt worden 

in een waarde: de PSS (phytochrome photostationary state). Plant Lighting BV voert dit soort berekeningen 

uit. De PSS-waarde heeft een sterke invloed op gewasontwikkeling. In het donker wordt Pfr afgebroken of 

verandert weer terug in Pr. Pr kan of bijgemaakt of omgezet worden. Pfr is de biologisch actieve vorm van 

het fytochroom. 

 

1.3.4 Bladspreiding 

De regulatie van een vlakke bladoriëntatie is een sleutelmechanisme om efficiënt licht te 

onderscheppen waardoor groei en verdamping bevorderd worden. Door de verdamping 

wordt het calcium-transport ook bevorderd. Kozuka et al. (2013) hebben bij Arabidopsis 

(zandraket) laten zien dat actief fytochroom B de bladkrulling bevordert. Fototropine gaat de 

werking van actief fytochroom B tegen (Figuur 2). De vlakheid van het blad kon bevorderd 

worden door een puls verrood aan het einde van de dag te geven (Kozuka et al. 2013). Bij 

komkommer is een slechte bladspreiding waargenomen onder bijbelichting met een 

combinatie van rode en blauwe LED’s. Toevoeging van verrood licht gedurende de gehele 

fotoperiode deed de komkommerbladeren uitstekend spreiden (Hogewoning et al. 2012). 
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Figuur 2. Schaduwlicht (relatief veel verrood) zorgt voor inactief fytochroom B. Hierdoor worden bladeren 

platter (minder bladkrulling). Actief fytochroom B wordt tegengewerkt door fototropine (phot) waardoor 

fototropine bij kan dragen aan een vlakkere bladoriëntatie. � = promotor, ˧ = remmer. Bron: Kozuka et al. 

2013. 

 

Voor de bladspreiding bij tulp is er weinig fysiologische informatie beschikbaar. Onderzoek 

van Wildschut et al. (2010) laat zien dat puur rood beter werkt op spreiding dan puur blauw 

licht (Foto 3).  

 

 
Foto 3. Bladspreiding onder 30 µmol/m2/s puur rood en puur blauw licht. Te zien is dat de spreiding onder 

puur blauw licht slechter is dan onder puur rood licht. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat puur 

blauw licht resulteert in meer lengteontwikkeling (Bron: Wildschut et al. 2010). 

 

In onderzoek uit 2012 namen van Dam et al. onder daglichtloze omstandigheden een heel 

goede spreiding waar onder blauw+verrood, een redelijk goede spreiding onder 

rood+verrood, en een matig tot slechte spreiding bij blauw+UV en rood+UV (Foto 4; van Dam 

et al. 2012). De lichtintensiteit blauw/rood was 6 mol µmol/m2/s, de intensiteit verrood en UV 

was de onderzoekers onbekend. Bij de succesvolle behandelingen blauw+verrood en 

rood+verrood is op basis van onderzoek aan andere gewassen te verwachten dat fytochroom 

B in meer of mindere mate gedeactiveerd wordt en Fytochroom A geactiveerd wordt. Op basis 

van Kozuka et al. (2013) is te verwachten dat puur blauw licht of blauw+UV via fototropine 
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en/of sturing op inactief fytochroom B ook positief zou werken op bladspreiding. Het is niet 

duidelijk waarom dit in het onderzoek van Van Dam et al. (2012) niet het geval was.  
 

Op basis van onze ervaring en de literatuur lijken er drie kansrijke fotoreceptoren te zijn om 

dusdanig aan te sturen dat bladspreiding kan verbeteren: 

1. Fytochroom B deactiveren door ‘schaduwlicht’ (=licht verrijkt met verrood licht). 

2. Fytochroom A activeren door voldoende verrood in combinatie met andere 

golflengten aan te bieden op het juiste moment. 

3. Fototropine stimuleren door blauw licht. 

 

In de negen proefrondes te Bunnik zijn de lichtkleurbehandelingen op bovenstaande 

potentiële werkingsmechanismen gekozen. Tevens zijn er andere factoren getoetst, zoals 

daglengte en lichtintensiteit. 

 
Foto 4. Bladspreiding onder verschillende lichtbronnen. De foto’s C,A,B,D vertonen een oplopende mate van 

spreiding. Bron: Van Dam, Wildschut en Gude, 2012. 
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2 Materiaal en methoden lichtkleur en bladspreiding 

Plantmateriaal en teeltcondities 

Er zijn negen proefrondes uitgevoerd in acht klimaatunits van Plant Lighting te Bunnik (Foto 

5). De eerste zeven proefrondes zijn uitgevoerd met de cultivars ‘Ile de France’ en ‘Purple 

Flag’. Deze bollen waren afkomstig van het zuidelijke halfrond. In proefronde acht zijn de 

cultivars ‘Silver Dollar’, ‘Victor Mundi’, ‘Friendship’ en ‘First Class’ en in proefronde negen 

‘Purple Prince’ en ‘Leen van der Mark’ gebruikt. De gebruikte bollen in ronde acht en negen 

kwamen uit Nederland. Ronde één tot en met acht vond plaats in de periode eind september 

tot eind november 2015 en proefronde negen startte 21 januari 2016. 

 

 
Foto 5. Overzicht (boven) en detail (onder) van de acht klimaatunits te Bunnik klimaatunits. De onderste 

foto laat tevens het stadium zien waarop de bewortelde bollen ingezet werden (dag van inhalen). Het voorste 

ras is ‘Ile de France’ en het achterste ras is ‘Purple Flag’ (foto: start proefronde 2; 8 oktober 2015). 

 

De bewortelde bollen in een standaard prikbak (40*60cm; Foto 5) werden aangeleverd door 

Proeftuin Zwaagdijk en voor de eerste helft van de broei neergezet in de klimaatunits (0.8 bij 

0.8m; Foto 5). Per unit werd van twee verschillende cultivars één kist neergezet. Voor ronde 1 

t/m 7 was de teeltduur onder de belichting zeven dagen, voor ronde 8 en 9 was dit 
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respectievelijk veertien en zeventien dagen. Per ronde werden er steeds vier 

lichtbehandelingen in duplo uitgevoerd (behalve ronde 9). Bij de start en halverwege de week 

werd de nutriëntenoplossing volledig ververst (standaardrecept voor tulp; EC 1.5 en pH 6.3). 

De luchttemperatuur voor ronde 1-7 was 16°C en voor ronde 8 en 9 17°C. De RV was 77%.  

 

De tweede helft van de broei vond plaats in een kas van proeftuin Zwaagdijk. In Zwaagdijk 

werden de tulpen alleen visueel beoordeeld of er nog extra bijzonderheden naar voren 

kwamen, verder werden daar geen metingen verricht.  

 

Proefdoelen en behandelingen 

Per proefronde werd er een proefdoel vastgesteld. Het doel per proefronde en bijbehorende 

behandelingen staan in Tabel 1 weergegeven. De bijbehorende belichtingsbehandelingen 

werden uitgevoerd met LED-lampen onder daglichtloze omstandigheden. De volgende 

lampen zijn gebruikt: LED rood (R), LED blauw (B), LED verrood (FR), LED wit (Breedband 

wit licht met Valoya AP673) en kunstzonlicht op basis van LED (SLHolland). De spectra staan 

in Figuur 3 weergegeven. De lichtintensiteit werd 6 cm boven de teelttafel bepaald. Doordat 

verrood licht buiten het PAR-gebied valt (PAR=µmol fotonen tussen 400-700 nm; ook wel 

uitgedrukt als PPFD=photosynthetic photon flux density) is de lichtintensiteit in dit rapport 

regelmatig als PFD (PFD=photon flux density; in dit geval µmol fotonen tussen 400-800 nm) 

weergegeven. 

 

Tabel 1. Behandelingen per proefronde. Iedere proefronde werd in duplo uitgevoerd.  

Proef-

ronde 

Doel Behandelingen per ronde 

1  Effect balans 

fytochroom B: 

Vier combinaties R+FR, PSS van 0.6/0.7/0.8/0.89 

(70 µmol PFD*, 18 uur dag)  

2  Effect breed spectrum 

en blauw licht:  

Gelijke PSS=0.71 via R+FR, R+B+FR, kunstzon,  

tevens puur blauw met PSS=0.48 (70 µmol PFD, 18 uur dag). 

3  Effect lichtintensiteit: lichtintensiteit van 15/30/50/70 µmol PFD met R/B/FR  

(gelijke PSS=0.71, 18 uur dag). 

4  Effect daglengte: 

(fotoperiode) 

Daglengte van 12 / 18 en 24 uur, Tevens 12 uur dag + ‘end of day’ (EOD)-FR  

(gelijke PSS=0.71, 50 µmol PFD R+B+FR, 18 uur dag; lagere PFD overdag EOD-FR). 

5  Effect verrood bij 

Rood/blauw of wit: 

R+B met en zonder FR (PSS=0.87 of 0.71, 50 µmol PFD, 18 uur dag) 

Wit met en zonder FR (PSS=0.84 of 0.71, 50 µmol PFD, 18 uur dag).  

6  Effect fytochroom A: 

Vermindering FR: 

R+FR tegenover R met FR in namiddag (PSS=0.71 of 0.89/0.71 ,18 uur dag) 

R+B+FR met twee niveaus FR, (PSS=0.71 of 0.8 , 18 uur dag) 

7  Effect blauw licht 

absoluut of relatief: 

Combinaties R+B+FR met twee lichtniveaus blauw bij 25 en 50 µmol PFD 

(18 uur per dag; PSS=0.71). 

8  Effect herkomst 

bollen: 

Vier verschillende Nederlandse cultivars onder R+B+FR of R 

9 Effect op cultivars 

gebruikt in 

vervolgproef: 

Purple Prince en Leen van der Mark onder R+B+FR of R zonder daglicht ter 

vergelijking met proefronde III in Zwaagdijk met lage intensiteit daglicht op 

achtergrond 

*Omdat verrood buiten het PAR-gebied valt (ook wel uitgedrukt als PPFD=photosynthetic photon flux 

density; µmol fotonen tussen 400-700 nm) is de lichtintensiteit in dit verslag regelmatig als PFD 

(PFD=photon flux density; in dit geval µmol fotonen tussen 400-800 nm) weergegeven. 
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Figuur 3. Gebruikte lichtspectra. Respectievelijk LED rood/blauw/verrood, LED wit en kunstzonlicht. 

 

Metingen 

Als maat voor de spreiding van de bladeren werd de breedste maat van de spruit gemeten 

met een schuifmaat in de bovenste 4-6 cm blad. Bij tulpen die niet of nauwelijks gespreid 

waren, werd dus dikte van de spruit gemeten. Het minimale aantal millimeters voor een niet 

of nauwelijks gespreide tulp was voor Ile de France en Purple Flag respectievelijk 7-10mm en 

9-12mm. Bij wel gespreide bladeren werd de spreiding over de ‘V’ gemeten van bladrand tot 

bladrand (Foto 6). Per kist werden 50 bollen gemeten (randrijen werden overgeslagen). 

 

 
Foto 6. Detailfoto van de meetmethode: de spreiding werd gemeten met een schuifmaat over de ‘V’ van de 

bladeren heen.  
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3 Resultaten lichtkleur en bladspreiding 

3.1 Proefronde 1 

Proefronde 1 werd op 30 september 2015 ingezet (dag 0 belichting). Het doel was te 

onderzoeken welke rol de mate van activatie van fytochroom B speelt ten aanzien van 

bladspreiding. Hiertoe zijn er vier behandelingen in duplo uitgevoerd die verschilden in 

verhouding rood en verrood licht. De lichtintensiteit was 70 µmol/m2/s PFD. De mate van 

activatie van fytochroom B wordt uitgedrukt door de PSS-waarde, waarbij een hoog getal 

(0.89) duidt op actief fytochroom B (o.a. bij veel rood licht), en een laag getal op inactief 

fytochroom B (o.a. bij veel verrood licht). Zonlicht heeft een PSS-waarde van rond de 0.71. 

Voor meer informatie aangaande PSS, zie hoofdstuk 1.3. 

 

De puur rood behandeling resulteerde in de laagste bladspreiding (Tabel 2). De drie 

behandelingen met een combinatie van rood en verrood licht gaven wel een goede 

spreiding. Bij Purple Flag is de spreiding iets kleiner bij de laagste PSS. Foto 7 en 8 geven 

het eindstadium onder de belichting weer van beide cultivars. 

 

Tabel 2. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 1 na 7 dagen onder kunstlicht bij een lichtintensiteit 

van 70 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende letters a,b,c geven per 

behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s LSD α<0.05). 

Ras: 

Behandeling 

Ile de France 

 

Purple Flag 

 

Rood (PSS 0.89) 11.8c 14.7c 

R+FR (PSS 0.8) 21.2b 21.2a 

R+FR (PSS 0.71) 21.1a 19.0b 

R+FR (PSS 0.6) 22.9a 18.4b 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
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rood: PSS=0.89 

 

Rood / Verrood: PSS=0.8 

 
Rood/ Verrood: PSS=0.7 

 

Rood/ Verrood: PSS=0.6 

 
Foto 7. Ile de France op de 7e dag na start belichting (07 oktober 2015)) met puur rood (linksboven) en oplopend aandeel verrood licht met PSS=0.8/0.71/0.6 (onder). 
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rood: PSS=0.89 

 

Rood / Verrood: PSS=0.8 

 
Rood/ Verrood: PSS=0.7 

 

Rood/ Verrood: PSS=0.6 

 
Foto 8. Purple Flag op de 7e dag na start belichting (07 oktober 2015)) met puur rood (linksboven) en oplopend aandeel verrood licht met PSS=0.8/0.71/0.6 (onder). 

 



 

22 | Plant Lighting B.V. & Proeftuin Zwaagdijk 

3.2 Proefronde 2 

Proefronde 2 ging van start op 8 oktober 2015. Het doel van proefronde 2 was om te 

onderzoeken of een breed kleurenspectrum (zonlicht) of puur blauw licht nog een 

toegevoegde waarde biedt ter stimulering van bladspreiding, of mogelijk andere positieve 

effecten heeft ten opzichte van de combinatie R+FR. De behandeling R+FR met een PSS 

van 0.71 uit proefronde 1 is nogmaals uitgevoerd. Daarnaast is eenzelfde fytochroom B 

evenwicht gerealiseerd met de combinatie R+B+FR (~30% blauw binnen het PAR) en met 

kunstmatig zonlicht. De vierde behandeling werd uitgevoerd met puur blauw LED-licht. 

De lichtintensiteit was opnieuw 70 µmol/m2/s PFD en de daglengte 18 uur. 

 

Bij de behandeling R+FR waren bij ‘Ile de France’ rood-paarse bladpuntjes zichtbaar (Foto 

9). Dit wordt veroorzaakt door anthocyaan. Anthocyaan-vorming wordt vaak gerelateerd 

aan stress, maar de precieze oorzaak is hier niet duidelijk. 

  

Blauw licht (PSS 0.48) resulteerde in een slechte bladspreiding en lange, kokerachtige 

tulpen. De bladspreiding van de andere drie behandelingen (PSS 0.71) verschilde niet voor 

‘Ile de France’, maar was bij ‘Purple Flag’ het hoogst bij R+B+FR. Halverwege de 

belichtingsweek leek R+B+FR bij beide rassen visueel gezien beter te spreiden dan R+FR. 

Daarom is besloten vervolgonderzoek met deze behandeling uit te voeren. Foto 10 en 11 

geven het eindstadium onder de belichting weer van beide cultivars. 
 

Tabel 3. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 2 na 7 dagen onder kunstlicht bij een lichtintensiteit 

van 70 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende letters a,b,c geven per 

behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s LSD α<0.05). 

Ras: 

Behandeling 

Ile de France Purple Flag 

Kunstzon (PSS 0.71) 25.5a 24.0ab 

R+B+FR (PSS 0.71) 26.1a 26.5a 

R+FR (PSS 0.71) 26.4a 22.3b 

Blauw (PSS 0.48) 18.9b 16.2c 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 

 

 
Foto 9. Rode bladpuntjes bij behandeling R+FR. 



 

23 | Plant Lighting B.V. & Proeftuin Zwaagdijk 

 

Kunstzon: PSS=0.71 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71 

 
Rood/ Verrood: PSS=0.71 

 

Blauw: PSS=0.48 

 
Foto 10. Ronde 2: Ile de France op de 7e dag na start belichting (15 oktober 2015) . 
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Kunstzon: PSS=0.71 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71 

 
Rood/ Verrood: PSS=0.71 

 

Blauw: PSS=0.48 

 
Foto 11. Ronde 2: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (15 oktober 2015) 
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3.3 Proefronde 3 

Proefronde 3 ging van start op 15 oktober 2015. In proefronde 3 werd onderzocht wat het 

effect is van lichtintensiteit op de bladspreiding. Dit werd gedaan met het lichtspectrum 

waaronder in ronde II de bladspreiding het grootst was (R+B+FR). De lichtintensiteiten 

waren 15, 30, 50 en 70 µmol PFD. De daglengte was 18 uur. 

 

De bladspreiding was bij beide cultivars bij een lichtintensiteit van 70 en 50 PFD vrijwel 

gelijk. Bij ‘Ile de France’ was het verschil tussen 30 en 50 µmol ook klein, maar was de 

bladspreiding bij 15 µmol beduidend minder. Bij ‘Purple Flag’ was de bladspreiding bij 30 

µmol beduidend minder dan bij 50 of 70 µmol (Tabel 4). De behandeling met 15 PFD liep 

gedurende het hele onderzoek duidelijk achter wat betreft bladspreiding. Deze 

behandeling resulteerde ook in langere tulpen. Bij alle behandelingen van ‘Ile de France’ 

waren weer rood-paarse bladpuntjes zichtbaar. Foto 12 en 13 geven het eindstadium onder 

de belichting weer van beide cultivars. 

 

Tabel 4. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 3 na 7 dagen onder kunstlicht bij een lichtintensiteit 

van 70, 50, 30, 15 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende letters a,b,c 

geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s LSD α<0.05). 

Ras: 

Behandeling 

Ile de France Purple Flag 

R+B+FR (70 PFD) 20.6a 26.8a 

R+B+FR (50 PFD) 20.6a 25.3a 

R+B+FR (30 PFD) 19.1a 20.7b 

R+B+FR (15 PFD) 16.0b 18.1b 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
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Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=70 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=50 

 
Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=30 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=15 

 
Foto 12. Ronde 3: Ile de France op de 7e dag na start belichting (22 oktober 2015)  
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Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=70 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=50 

 
Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=30 

 

Rood+Blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=15 

 
Foto 13. Ronde 3: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (22 oktober 2015)  
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3.4 Proefronde 4 

Proefronde 4 ging van start op 22 oktober 2015. Het doel van deze ronde was te 

onderzoeken welke dag (of nacht-) lengte het meest effectief is om de gewenste 

bladspreiding te behalen. Dit is uitgevoerd bij 3 verschillende daglengten (12, 18 en 24 uur) 

met eenzelfde lichtintensiteit en spectrale samenstelling (R+B+FR, 50 PFD). Daarnaast 

vond er een lichtbehandeling plaats waarbij 12 uur R+B gegeven werd en slechts 15 

minuten nabelicht werd met FR (end of day FR; EOD-FR en dus een beduidend lagere 

PFD overdag). Een gelijk resultaat bij een kortere belichtingsperiode levert namelijk een 

directe energiebesparing op. Daarentegen kan een grotere effectiviteit van 24-

uursbelichting mogelijk een lagere lichtintensiteit toelaatbaar maken, hetgeen 

investeringskosten bespaart.  
 

De bladspreiding nam toe naar mate de belichtingsperiode toenam, maar de spreiding 

verschilde niet significant bij 18 en 24 uur licht (Tabel 5). De R+B behandeling met aan het 

einde van de dag 15 minuten FR resulteerde nauwelijks in bladspreiding: de tulpen bleven 

pijperig. In de partij ‘Purple Flag’ werd wat vorstschade gevonden. Verder viel op dat er 

bij ‘Purple Flag’ vergroeide bladpunten zichtbaar waren bij de behandelingen met 18 en 

24 uur belichting (zie Foto 14), doordat het tweede blad van binnenuit tegen het buitenste 

blad aandrukte. Foto 15 en 16 geven het eindstadium onder de belichting weer van beide 

cultivars. 
 

Tabel 5. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 4 na 7 dagen onder kunstlicht bij drie daglengtes en 

nabelichtingsbehandeling bij een lichtintensiteit 50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen 

per kist. Verschillende letters a,b,c geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de 

gemiddelden aan, Fisher’s LSD α<0.05). 

 

Behandeling 

Ras: 

Belichtingstijd 

Ile de France Purple Flag 

R+B+FR  12 uur 22.2b 20.9b 

R+B+FR  18 uur 26.5a 27.9a 

R+B+FR  24 uur 30.0a 29.7a 

R+B + EOD FR  12 uur R+B 

+15 minuten FR nabelichten 

13.3c 15.5c 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
 

 
Foto 14. Vergroeide bladpunten bij ‘Purple Flag’ bij 18 (links) en 24 (rechts) uur belichten.  
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Rood+Blauw+verrood: 12 uur 

 

Rood+Blauw+verrood: 18 uur 

 
Rood+Blauw+verrood: 24 uur 

 

Rood+Blauw 12 uur +15 min verrood nabelichting 

 
Foto 15. Ronde 4: Ile de France op de 7e dag na start belichting (29 oktober 2015)  
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Rood+Blauw+verrood: 12 uur 

 

Rood+Blauw+verrood: 18 uur 

 
Rood+Blauw+verrood: 24 uur 

 

Rood+Blauw 12 uur +15 min verrood nabelichting 

 
Foto 16. Ronde 4: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (29 oktober 2015)  
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3.5 Proefronde 5 

Proefronde 5 ging van start op 29 oktober 2015. In proefronde 5 werd een PSS van 0,71 

aangeboden door middel van R+B+FR en door middel van Wit+FR. Voordeel van het 

gebruik van Wit+FR is dat er minder FR nodig is om een zelfde PSS te halen als bij R+B+FR. 

Daarnaast werden beide behandelingen (R+B en Wit) getest zonder toegevoegd FR. 

Hierbij had R+B een PSS van 0.87 en Wit een PSS van 0.84. De lichtintensiteit was opnieuw 

50 µmol PFD. De daglengte was 18 uur. 
 

Opnieuw blijkt de cruciale rol van verrood: het toevoegen van FR aan R+B of wit licht geeft 

een hogere bladspreiding (Tabel 6). Tevens valt op dat onder R+B+FR de bladeren verder 

gespreid zijn dan onder Wit+FR. Dit verschilt alleen significant bij Purple Flag. R+B heeft 

een vergelijkbare spreiding als Wit, maar deze spreiding zit vooral in de bovenste 

centimeters van de bladeren, zie Foto 17. Foto 18 en 19 geven het eindstadium onder de 

belichting weer van beide cultivars. Een iets lichtere bladkleur valt op bij de 

behandelingen met verrood in het spectrum. Dat effect is ook bekend bij andere gewassen. 
 

Tabel 6. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 5 na 7 dagen onder kunstlicht bij vier lichtspectra met 

een lichtintensiteit van 50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende 

letters a,b,c geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s 

LSD α<0.05). 

Ras: 

Behandeling 

Ile de France Purple Flag 

R+B (PSS=0.87) 20.3b 19.6c 

R+B+FR (PSS=0.71) 25.3a 29.2a 

Wit+FR (PSS=0.71) 24.6a 24.8b 

Wit (PSS=0.84) 18.2b 18.7c 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
 

 
Foto 17. Verschil in spreiding bij Ile de France tussen behandelingen, in volgorde van R+B, R+B+FR, wit+FR 

en Wit. Te zien is dat het eerste blad onder R+B+FR en wit+FR tot onderaan toe spreidt, terwijl bij R+B 

alleen het bovenste deel gespreid is. 

RB     R+B+FR  Wit+FR            Wit 
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Rood+blauw: PSS=0.87 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71 

 
Wit+verrood: PSS=0.71 

 

Wit: PSS=0.84 

 
Foto 18. Ronde 5: Ile de France op de 7e dag na start belichting (5 november 2015)  
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Rood+blauw: PSS=0.87 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71 

 
Wit+verrood: PSS=0.71 

 

Wit: PSS=0.84 

 
Foto 19. Ronde 5: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (5 november 2015)  



 

34 | Plant Lighting B.V. & Proeftuin Zwaagdijk 

3.6 Proefronde 6 

Proefronde 6 ging van start op 5 november 2015. In proefronde 6 werd onderzocht of 

fytochroom A een rol speelt en of FR verminderd kan worden zonder concessies te doen 

aan de bladspreiding. Hiervoor werd een behandeling met R+FR (PSS 0.71) vergeleken 

met een behandeling die 14 uur rood de laatste 4 uur van de dag R+FR kreeg (PSS 

0.89/0.71). Bij deze behandelingen werd de hoeveelheid R gelijk gehouden. Daarnaast 

werden er twee behandelingen met R+B+FR gegeven waarbij de hoeveelheid R+B gelijk 

was, maar de hoeveelheid FR verschilde (PAR gelijk, PFD verschillend; PSS 0.71 vs. 0.80). 

Minder benodigd verrood bespaart namelijk kosten. In proefronde 1 leverde een PSS van 

0.80 een vrijwel even goede bladspreiding op als bij een PSS van 0.71. Echter, proefronde 

1 werd uitgevoerd bij een PFD van 70 µmol/s/m2 en in de huidige proefronde was de PFD 

40 of 50 µmol/s/m2. Mogelijk heeft een iets hogere PSS wel een maximaal effect op 

bladspreiding bij een hoge PFD, maar niet bij een lagere PFD. Er werd gedurende 18 uur 

belicht.  

 

De bladspreiding bij R (+ 4 uur FR) bleek beduidend minder te zijn dan bij de R+FR (Tabel 

7). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de poging om Fytochroom A te activeren geen 

verdere spreiding van het blad bewerkstelligt. Onder R+B+FR met gelijke PSS als R+FR 

spreidden beide cultivars significant beter: Blauw licht draagt dus sterk bij aan een goede 

bladspreiding. R+B+FR met een PSS van 0.71 geeft verder gespreid blad dan R+B+FR met 

een PSS van 0.8. FR kan dus niet zo sterk gereduceerd worden zonder concessies te doen 

aan bladspreiding bij de gehanteerde PFD (40-50 µmol/s/m2). Foto 20 en 21 geven het 

eindstadium onder de belichting weer van beide cultivars. 

 

Tabel 7. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 6 na 7 dagen onder kunstlicht bij vier lichtspectra met 

een lichtintensiteit van 25-50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende 

letters a,b,c geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s 

LSD α<0.05). 

 

Behandeling 

Ras: 

PSS en PFD 

Ile de France Purple Flag 

R+FR PSS 0.71, PFD 50 16.5d 16.1b 

R (+ 4 uur FR) PSS 0.89 (/0.71), PFD 25 (/50)  8.6c 11.6c 

R+B+FR PSS 0.71, PFD 50 22.8a 21.8a 

R+B+FR PSS 0.80, PFD 40 19.8b 17.1b 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.8, PFD=40  

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=50 

 
Rood+verrood: PSS=0.71, PFD=50

 

Rood + (4 uur verrood namiddag): PSS=0.89/0.71, PFD=30/50 

 
Foto 20. Ronde 6: Ile de France op de 7e dag na start belichting (12 november 2015)  
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.8, PFD=40  

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, PFD=50  

 
Rood+verrood: PSS=0.71, PFD=50 

 

Rood + (4 uur verrood namiddag): PSS=0.89/0.71, PFD=30/50 

 
Foto 21. Ronde 6: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (12 november 2015)  
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3.7 Proefronde 7 

Proefronde 7 ging van start op 12 november 2015. In proefronde 7 werd onderzocht of de 

impact van het verminderen van de hoeveelheid blauw in het spectrum gerelateerd is aan 

de absolute hoeveelheid blauw licht of de relatieve hoeveelheid (t.o.v. totale PFD). Er zijn 

verschillende intensiteiten (absoluut) en verhoudingen (relatief) gegeven. Hierbij werd de 

PSS gelijk gehouden. Er werd gedurende 18 uur belicht.  

 

Halvering van de absolute hoeveelheid blauw bij verder gelijke PFD leidde niet tot afname 

van de bladspreiding (Tabel 8). Ongeacht de hoeveelheid blauw (5 of 10 µmol/s/m2) leidde 

verlaging van de PFD van 50 naar 25 µmol/s/m2 wel tot een significant lagere 

bladspreiding bij Purple Flag. Foto 22 en 23 geven het eindstadium onder de belichting 

weer van beide cultivars. 

 

Tabel 8. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 7 na 7 dagen onder kunstlicht bij vier lichtspectra met 

een lichtintensiteit van 25 of 50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per kist. Verschillende 

letters a,b,c geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de gemiddelden aan, Fisher’s 

LSD α<0.05). 

 

Behandeling 

Ras: 

PSS en PFD 

Ile de France Purple Flag 

R+B+FR (B=10/50 PFD) PSS: 0.71, PFD: 50  23.4ns 27.8a 

R+B+FR (B=5/50 PFD) PSS: 0.71, PFD: 50 23.3ns 29.2a 

R+B+FR (B=10/25 PFD) PSS: 0.71, PFD: 25 21.4ns 19.3b 

R+B+FR (B=5/25 PFD) PSS: 0.71, PFD: 25 20.7ns 20.8b 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=10/50 PFD) 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=10/25 PFD)  

 
Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=5/50 PFD) 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=5/25 PFD) 

 
Foto 22. Ronde 7: Ile de France op de 7e dag na start belichting (19 november 2015)  
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=10/50 PFD) 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=10/25 PFD) 

 
 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=5/50 PFD) 

 

Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, (B=5/25 PFD) 

 
Foto 23. Ronde 7: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (19 november 2015)  
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3.8 Proefronde 8 

Proefronde 8 ging van start op 19 november 2015. In proefronde 8 werden het beste (R+B+FR) 

en het slechtste lichtrecept (R) met betrekking tot bladspreiding met elkaar vergeleken bij 4 

verschillende cultivars (‘Silver Dollar’, ‘Victor Mundi’, ‘Friendship’ en ‘First Class’). Deze 

cultivars zijn nog niet eerder in dit onderzoek meegenomen. In deze proefronde werd gewerkt 

met Hollandse bollen, in tegenstelling tot de Zuidelijk halfrond bollen in proefronde 1 t/m 7. 

Vanwege de tragere ontwikkeling van deze bollen werd de temperatuur gedurende de teelt 

op 17°C (i.p.v. 16°C) gehouden. Er werd gedurende 18 uur belicht.  

 

Na veertien dagen (dus twee keer zo lang onder het licht dan in ronde 1-7) is de spreiding 

gemeten. De ontwikkeling verliep bij de Hollandse bollen dus fors trager. Bij alle cultivars 

bleek dat de behandeling met R+B+FR duidelijk beter gespreid was dan behandeling met R 

(Tabel 9). Bij Hollandse bollen blijkt dus het zelfde effect op te treden als bij bollen van het 

zuidelijk halfrond. Foto 24 en 25 geven het eindstadium onder de belichting weer van beide 

cultivars. 

 

Tabel 9. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 8 na 14 dagen onder kunstlicht bij vier cultivars onder 

twee lichtspectra met een lichtintensiteit van 50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=2 kisten, 50 stelen per 

kist. Verschillende letters a,b,c geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de 

gemiddelden aan, Fisher’s LSD α<0.05). 

 

Behandeling 

Ras: 

PSS en PFD 

Silver Dollar Victor 

Mundi 

Friendship First 

Class 

R+B+FR  PSS: 0.71, PFD: 50  17.2a 16.8a 23.5a 22.9a 

R PSS: 0.89, PFD: 50 10.1b 9.7b 12.3b 11.9b 

*Zie Bijlage 1 voor gemiddelde lengte van de tulpen na de eerste helft van de broei onder kunstlicht 
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Silver Dollar 

 

Rood: PSS=0.89, Silver Dollar 

 
Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Victor Mundi 

 

Rood: PSS=0.89, Victor Mundi 

 
Foto 24. Ronde 8: Silver Dollar en Victor Mundi op de 7e dag na start belichting (29 november 2015)  
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Friendship 

 

Rood: PSS=0.89, Friendship 

 
Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, First Class 

 

Rood: PSS=0.89, First Class 

 
Foto 25. Ronde 8: Purple Flag op de 7e dag na start belichting (29 november 2015)  
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3.9 Proefronde 9 

Proefronde 9 ging van start op 21 januari 2016. In deze (extra) ronde werden het beste 

(R+B+FR) en het slechtste lichtrecept (R) uitgevoerd met de cultivars ‘Leen van der Mark’ en 

‘Purple Prince’. Deze ronde werd parallel aan proefronde 3 in Zwaagdijk uitgevoerd om na te 

gaan wat het effect is van beide recepten op de spreiding in een omgeving waar geen 

strooilicht is. In Zwaagdijk werd er bewust rond ~1 µmol/s/m2 strooilicht aangehouden om de 

praktijk te simuleren. Het bleek dat het eerste blad van vooral Leen van der Mark in Zwaagdijk 

onder beide lichtrecepten vrij goed spreidde.  

 

Ook in de klimaat-units zonder strooilicht spreidden de 1e bladeren van vooral Leen van der 

Mark vrij goed onder rood licht (Tabel 10 en Foto 27 en 28). Echter bij beide cultivars bleef de 

spreiding van het tweede blad fors achter onder puur rood licht terwijl deze wel goed 

spreidden onder R+B+FR (Foto 26). De spreiding van het tweede blad is in Zwaagdijk in ronde 

III gemeten en staat weergegeven in paragraaf 5.4. De reden dat de verschillen in spreiding 

van het 1e blad klein zijn tussen R+B+FR of R ligt dus aan de gebruikte cultivar en/of de periode 

van het broeiseizoen, en niet aan het wel of niet aanwezig zijn van strooilicht.  

 
Foto 26. Ronde 9: bovenaanzicht Leen van der Mark onder R+B+FR (links) en R (rechts). De spreiding van 

het 1e blad verschilt nauwelijks terwijl het 2e blad onder rood licht niet gespreid is. 
 

Beide behandelingen zijn verder afgebroeid in de klimaat-units van Plant Lighting te Bunnik 

onder respectievelijk R+B+FR en R licht. Het bleek dat door het niet spreidende 2e blad onder 

rood licht, de bloemnekken krom groeiden (Foto 27). 
 

Tabel 10. Mate van bladspreiding in mm in proefronde 9 na 10 dagen onder kunstlicht bij twee cultivars 

onder twee lichtspectra met een lichtintensiteit van 50 µmol/m2/s PFD, 18 uur per dag (n=1 kist, 50 stelen 

per kist. Verschillende letters a en b geven per behandeling statistisch significante verschillen tussen de 

gemiddelden aan, t-toets α<0.05). 

 

Behandeling 

Ras: 

PSS en PFD 

Leen van 

der Mark 

Purple 

Prince 

R+B+FR  PSS: 0.71, PFD: 50  27.1a 21.1a 

R PSS: 0.89, PFD: 50 24.0b 15.7b 
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Leen van der Mark, dag 7 

 

Rood: PSS=0.89, Leen van der Mark, dag 7 

 
Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Leen van der Mark, dag 19 

 

Rood: PSS=0.89, Leen van der Mark, dag 19 

 
Foto 27. Ronde 9: Leen van der Mark op de 7e en 19e dag na start belichting. Let op dat er meer kromme nekken zijn onder rood licht doordat 2e blad niet spreidde. 
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Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Purple Prince, dag 7 

 

Rood: PSS=0.89, Purple Prince, dag 7 

 
Rood+blauw+verrood: PSS=0.71, Purple Prince, dag 15 

 

Rood: PSS=0.89, Purple Prince, dag 15 

 
Foto 28. Ronde 9: Purple Prince op de 7e en 15e dag na start belichting. Let op dat er meer kromme nekken zijn onder rood licht doordat 2e blad niet spreidde.
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3.10 Samenvatting en conclusies 

De bladspreiding van tulp blijkt door de volgende factoren te worden beïnvloed: 

1. Lichtintensiteit (proefronde 3 en 7) 

2. Lichtkwaliteit (proefronde 1, 2 , 5, 6  en 7) 

3. Daglengte (proefronde 4) 

4. Cultivar en/of periode in broeiseizoen (proefronde 1-8 versus 9) 

 

Lichtintensiteit 

Lichtintensiteit stimuleerde bladspreiding. De verzadigende lichtintensiteit bleek 

rasafhankelijk. ‘Ile de France’ liet geen significant verschil in spreiding zien tussen 30 en 50 

µmol PFD terwijl bij ‘Purple Flag’ 50 µmol wel betere resultaten gaf. Een lichtniveau van 50 

µmol is op zich vrij hoog voor stuurlicht. Mogelijk was dit deels afhankelijk van de toestand 

van de bollen. De zuidelijk halfrond bollen (‘Ile de France’ en ‘Purple Flag’) ontwikkelden zeer 

snel terwijl de vier Hollandse cultivars in ronde 7 (start 12 november) in veertien dagen tijd 

minder ver waren ontwikkeld dan de ‘Ile de France’ en ‘Purple Flag’ in zeven dagen tijd. Het 

ligt voor de hand dat bij een tragere ontwikkeling de lichtintensiteit ook lager mag zijn. Dit zal 

nog wel moeten worden getoetst. 

 

Daglengte 

Bladspreiding nam toe met daglengte, maar van 18 naar 24 uur daglengte was de toename niet 

meer significant. Mogelijk kan cyclisch belichten (bijvoorbeeld wisselend een uur aan/uit of 

wisselend een uur 50 µmol en een uur 10 µmol) het circadiaanse ritme van de plant dusdanig 

sturen dat optimale spreiding bereikt kan worden met een lagere energie-input. 

 

Lichtkwaliteit 

Fytochroom B lijkt de belangrijkste factor te zijn in bladspreiding. Een bepaalde mate van de-

activatie van fytochroom B is nodig voor goede bladspreiding. Dit gebeurt via verrood licht. 

Hoe meer verrood licht, hoe meer de-activatie van fytochroom B (uitgedrukt als PSS<0.89). 

Naarmate de lichtintensiteit hoger is, lijkt de PSS minder belangrijk: In ronde 1 (70 µmol PFD) 

bleek een PSS van 0.8 al voldoende, maar ronde 6 (50 µmol PFD) liet zien dat de bladeren beter 

spreidden bij een PSS van 0.7 dan bij een PSS van 0.8. Fytochroom A lijkt geen rol van betekenis 

te spelen (ronde 6). 

 

Blauw licht heeft een positieve rol in bladspreiding: bladeren spreiden onder R+B+FR 

significant beter dan onder R+FR (proefronde 2 en 6). Bij een lagere lichtintensiteit (ronde 6: 50 

µmol) komt dit effect sterker naar voren dan onder een hogere lichtintensiteit (ronde 2: 70 

µmol). Als de lichtintensiteit en PSS voldoende is, dan maakt 5 of 10 µmol blauw geen verschil 

(ronde 7). In ronde 5 spreidde ‘Purple Prince’ onder R+B+FR beter dan onder wit+ FR bij gelijke 

PSS. Ook het kunstzonlicht gaf niet meer spreiding dan R+B+FR (ronde 2). Breedband licht is 

dus niet positiever dan drie kleuren licht. R+B alleen is echter niet afdoende: ronde 5 laat zien 

dat de top van de bladeren wel goed is gespreid, maar onderaan niet (Foto 17). 
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Cultivar en/of periode in broeiseizoen 

Gegeven deze bovenstaande factoren zijn er in de eerste 8 proefrondes (kleine) 

cultivarverschillen waargenomen. Het meest opvallend was dat het eerste blad van de 

cultivars in proefronde 9 (Leen van der Mark en Purple Prince) redelijk goed spreidde onder 

puur rood licht, terwijl dit bij het tweede blad niet het geval was. Of dit een cultivar- of 

seizoenseffect is, is niet duidelijk. De grote lijn is echter duidelijk: De combinatie van rood, 

blauw en verrood licht geeft verreweg de beste spreiding  en puur rood de slechtste spreiding. 

 

Op basis van deze resultaten is besloten de fase van opschaling in de kassen van Zwaagdijk 

uit te voeren met het beste recept voor spreiding (R+B+FR, PSS=0.71) en het slechtste recept 

(puur rood licht) om te kunnen toetsen of een verschil in bladspreiding ook een vervolgeffect 

heeft op bladkiep.  
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4 Materiaal en methoden lichtkleur en bladkiep 

 

Er zijn drie proefrondes uitgevoerd bij Proeftuin Zwaagdijk. Per ronde zijn de cultivars ‘Purple 

Prince’ (ziftmaat 12/+) en ‘Leen van der Mark’ (ziftmaat 12/13) onderzocht. De bollen kwamen 

uit Nederland. Het hoofddoel van dit proefonderdeel was om na te gaan of er een relatie is 

tussen bladspreiding en percentage bladkiep. De gedachte leeft in de praktijk dat hoe meer het 

tulpenblad spreidt, des te beter de plant kan verdampen waardoor minder bladkiep ontstaat. 

Dit zou leiden tot minder uitval in de tulpenbroeierij. De lichtkleuren die in deze proef werden 

gebruikt, zijn gekozen op basis van de resultaten uit de voorafgaande proefrondes die bij Plant 

Lighting te Bunnik plaats vonden (hoofdstuk 2 en 3). In die proeven leidde een combinatie van 

rood, blauw en verrood (R+B+FR) tot de meeste bladspreiding en leidde puur rood licht tot de 

minste spreiding. In tabel 11 staan de behandelingen weergegeven. Naast de uitgekozen 

lichtspectra was ruimte om andere (combinaties van) lichtkleuren te testen in het ‘probeervak’.  

 

Tabel 11. Behandelingen en intensiteit (µmol/m2/s PFD) per proefronde gedurende de eerste 10 dagen van 

de broei. De daglengte was 18 uur voor de belichtingsbehandelingen. 

behandelingen Ronde I 

28-12 tot 7-01 

Ronde II 

7-01 tot 18-01 

Ronde III 

21-01 tot 29-01 

R+B+FR, PSS=0.71 50µmol 50µmol 50µmol 

R+B+FR, PSS=0.71 25µmol 25µmol 25µmol 

R (660 nm), PSS=0.89 50µmol 50µmol 50µmol 

Onbelicht (strooilicht daglicht) ~8 µmol strooilicht ~1 µmol strooilicht ~1 µmol strooilicht 

‘probeer’vak 50µmol R (640 nm) 50 µmol R+B (15% 

B) 

3 dgn R+B + 4 dgn 

R+B+FR vs. 7 dgn R+B 
 

Per ronde is de broei verdeeld in twee perioden:  

• De eerste 10, 11 en 7 dagen voor respectievelijk proefronde 1, 2 en 3 belicht 

volgens de behandelingen in Tabel 11 in een vrijwel verduisterde kas (kleine kier 

in schermdoek, Foto 29).  

• Daarna gemiddeld 10 dagen onbelicht in een niet verduisterde kas. 
 

Opgemerkt moet worden dat bij de behandeling R+B+FR bij Plant Lighting rood 660 nm 

gebruikt werd. Bij de kasproeven in Proeftuin Zwaagdijk is in de combinatiearmaturen 

R+B+FR rood 640 nm geleverd. Vanwege de krappe tijdsplanning en de verwachting dat de 

fysiologische effecten minimaal zullen zijn, is gekozen dit zo te laten (alternatief was een jaar 

wachten). De intensiteit verrood is aangepast op de gewijzigde piekgolflengte rood, zodat 

eenzelfde fytochroombalans behouden werd. Zie het verschil in spectrum in Figuur 4.  
 

Teeltcondities gedurende de eerste helft van de broei 

In de verduisterde kas kwam enig strooilicht. In ronde 1 stonden de verduisteringschermen 

vrij ver open. Overdag werd tot 8 µmol daglicht gemeten. In ronde 2 en 3 stond het scherm op 

een kleine kier. Overdag werd rond 1 µmol daglicht gemeten. Dit laatste komt overeen met 

lichtintensiteiten daglicht die ook in de praktijk bij meerlagensysteem zijn gemeten. In tabel 

12 staan de gemiddelde kastemperaturen en RV per ronde per behandeling. 
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Tabel 12. Gemiddelde temperaturen en RV per proefronde per behandeling in de verduisterde kas. Het verloop 

van temperatuur en RV in de kas gedurende de drie opeenvolgende proefrondes staat in bijlage 2. 

 temperatuur RV 

Ronde R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak 

1 17.2 17.1 17.3 88.5 89.2 88.0 

2 17.7 18.1 18.2 91.0 88.4 86.1 

3 18.3 18.1 18.0 83.8 84.4 83.4 

 

 
Figuur 4. Gebruikte lichtspectra in de proef. De piek van het rode licht van de combinatie R+B+FR ligt op 

640nm, terwijl dat bij de eerdere proeven bij Plant Lighting te Bunnik 660nm was. 

 

 
Foto 29. Overzicht lichtbehandelingen 1e helft broei te Zwaagdijk (V.l.n.r: behandeling R+B+FR, onbelicht 

en R660 nm (voorin) en ‘probeer’ vak (achterin). 

 

Teeltcondities gedurende de tweede helft van de broei 

Na 10 dagen werden de kisten verplaatst naar daglichtomstandigheden (Foto 30). In deze kas 

werd een RV van >77% aangehouden (Tabel 13). 

 

Tabel 13. Gemiddelde RV en temperatuur per dag in de kas (tweede helft broei).  

 Ronde I Ronde II Ronde III 

 P. Prince Leen vd M. P. Prince Leen vd M. P. Prince Leen vd M. 

temperatuur 16.7 17.0 18.0 17.0 17.5 17.5 

RV 79.7 77.9 67.1* 77.7 87.1 87.6 

*) Lage waarde veroorzaakt door storing in die kas. 

  



 

50 | Plant Lighting B.V. & Proeftuin Zwaagdijk 

Metingen 

Na de belichtingsperiode is de mate van bladspreiding bepaald met een schuifmaat aan 64 

tulpen per kist. De bladspreiding werd iets anders dan in voorgaande proefrondes bij Plant 

Lighting te Bunnik bepaald. In de proefrondes te Zwaagdijk is de spreiding van bladrand tot 

bladrand bepaald en niet de dikte van de spruit zodat bij een totaal niet gespreide tulp de 

waarde van 0 mm gemeten kon worden. Op de oogstdag, na de kasperiode, zijn de mate van 

bladkiep en andere kwaliteitsaspecten bepaald. 
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5 Resultaten lichtkleur en bladkiep 

5.1 Ronde I, bladspreiding en bladkiep 

Leen van der Mark  

De spreiding van het 1e blad van de onbelichte behandeling was veruit het laagst (Tabel 14; 

Foto 30). Hoewel het 1e blad van de behandelingen met R+B+FR PFD 25 en 50 meer gespreid 

was dan de behandeling met R 660 nm, was het verschil niet zo groot als bij de eerder getoetste 

cultivars te Bunnik. Wel was dit verschil vergelijkbaar met ronde 9 te Bunnik. Verrassend 

genoeg spreidde het 1e blad van de behandeling met R 640 nm iets meer dan van de 

behandelingen met R+B+FR PFD 50/25 en R 660. De reden hiervoor is niet duidelijk, mogelijk 

dat het niveau aan daglicht dat in de 1e ronde kon oplopen tot zo’n 8 µmol/m2/s er mee te 

maken heeft (positie in kas). Opvallend was dat vooral het tweede blad verschillen in 

spreiding liet zien: Waar het tweede blad onder rood licht niet of nauwelijks spreidde, 

spreidde het wel onder R+B+FR (zie paragraaf 5.4).  

 

Er kon geen relatie gelegd worden tussen mate van bladspreiding en percentage bladkiep: bij 

een gelijk % bladkiep varieerde de spreiding fors en vice versa. Het percentage bladkiep van 

de behandelingen met R+B+FR PFD 50 en R 640 nm was bij ‘Leen van der Mark’ lager dan bij 

alle andere behandelingen.  

 

De oogstkwaliteit (gewicht en groeisnelheid, zie bijlage 2) van de behandelingen met R+B+FR 

leek beter dan de behandelingen met R 660 nm en 640 nm. Verder waren er geen opvallende 

verschillen.  

 

R+B+FR 50 PDF 

 

R+B+FR 25 PDF 

 

R 660

 

R 640 

 

onbelicht 

 

 

Foto 300. Bladspreiding Leen van der Mark (6 januari 2016). 
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Tabel 14. Mate van bladspreiding en bladkiep van het 1e blad (n=4 kisten, 64 waarnemingen per kist). Overige 

kwaliteitskenmerken van de tulpen staan vermeld in Bijlage 3. 

 Leen van der Mark Purple Prince 

 spreiding (mm) bladkiep % 

(oogst) 

spreiding (mm) bladkiep % (oogst) 

R+B+FR PFD 50 23.3c  12.2a  16.4c  36.1c  

R+B+FR PFD 25 23.6cd  20.7b  14.8c  35.1c  

R 660 18.6b  17.4b  10.8b  9.9a  

R 640 25.4d  11.3a  11.4b  8.8a  

Onbelicht 10.9a  18.2b  2.5a  18.5b  

. 

 

Purple Prince 

Ook bij Purple Prince was de spreiding van het 1e blad onder onbelichte behandeling veruit 

het laagst (Tabel 14; Foto 31). Het blad van de behandelingen met R+B+FR was meer gespreid 

dan de behandelingen met R 640 en 660 nm. Het percentage bladkiep van de behandelingen 

met R 640 en 660 nm was het laagst en het hoogst bij beide R+B+FR behandelingen. De 

onbelichte controle zat hier tussenin. Ook bij Purple Prince kon geen relatie gelegd worden 

tussen spreiding van het eerste blad en bladkiep, wel was de bladkiep bij R+B+FR fors hoger 

dan onder R 640 en 660. De oogstkwaliteit voor wat betreft lengte, gewicht en groeisnelheid 

was beter voor de behandelingen met R+B+FR dan voor R 660 en 640 (Bijlage 3). 

 

R+B+FR 50 PDF 

 

R+B+FR 25 PDF 

 

R 660

 

R 640 

 

onbelicht 

 

 

Foto 311. Bladspreiding Purple Prince (6 januari 2016). 
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5.2 Ronde II, spreiding en bladkiep 

Het percentage bladkiep lag in deze proefronde rond de 50%. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt 

door de combinatie van snelle groei en een hoge luchtvochtigheid gedurende de belichte 

periode.  

 

Leen van der Mark 

De onbelichte behandeling had veruit de laagste bladspreiding (Tabel 15; Foto 32). Van de 

belichte behandelingen had R 660 nm de laagste bladspreiding. Verder waren de verschillen 

niet groot. De percentages bladkiep tussen de verschillende behandelingen verschilden 

statistisch niet significant van elkaar. Er kon dus geen relatie tussen spreiding en bladkiep 

gelegd worden. De kwaliteitsverschillen bij de oogst tussen de verschillende behandelingen 

waren klein (Bijlage 4).  

 

Tabel 15. Mate van bladspreiding en bladkiep van het 1e blad (n=4 kisten, 64 waarnemingen per kist). ns=niet 

significant. Overige kwaliteitskenmerken van de tulpen staan vermeld in Bijlage 4. 

 Leen van der Mark Purple Prince 

 spreiding (mm) bladkiep % 

(oogst) 

spreiding (mm) bladkiep % (oogst) 

R+B+FR PFD 50 31.4c  56.5ns 25.1d  48.8c  

R+B+FR PFD 25 34.4d  55.5ns 19.2bc  47.2c  

R 660 28.2b  42.1ns 18.1b  17.4b  

R+B 35.1d  45.8ns 20.7c  8.1a  

Onbelicht 11.7a  45.2ns 9.0a  10.5ab  

 

R+B+FR 50 PDF R+B+FR 25 PDF R 660

R+B onbelicht  

Foto 32. Bladspreiding Leen van der Mark (16 januari 2016). 
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Purple Prince 

De onbelichte behandeling had veruit de laagste bladspreiding (Tabel 15; Foto 33). De hoogste 

bladspreiding werd gemeten onder R+B+FR 50 PFD, de andere drie belichte behandelingen 

verschilden nauwelijks van elkaar. Het percentage bladkiep was het hoogst bij beide 

intensiteiten R+B+FR en het laagst bij onbelicht en behandeling R+B, R 660 zat hier tussenin.  

 

Er kon opnieuw geen relatie gelegd worden tussen bladspreiding van het eerste blad en 

bladkiep: de bladspreiding van het eerste blad was voor de behandelingen R+B+FR 25 PDF, R 

66 en R+B plusminus 20 mm, terwijl de bladkiep respectievelijk 47%, 17% en 8% was. Gegeven 

het feit dat het tweede blad onder R+B+FR wel spreidde, en veel minder bij de andere 

behandelingen, tekent zich eerder de trend af dat een goede spreiding juist een hoger 

percentage bladkiep in de hand werkt (ook voor Leen van der Mark). Mogelijk is bij een goed 

gespreid en dus veel voller gewas de controle van de RV en ventilatie juist nog belangrijker 

vanwege het vochtigere microklimaat rondom de bladeren. 

 

Interessant is dat de luchtvochtigheid bij Purple Prince tijdens de afbroei onder daglicht laag 

was door een storing (67%, Tabel 3).  Blijkbaar is de periode van 11 dagen onder de belichting 

bij hoge RV dus in ieder geval bepalend geweest: Als het klimaat in dat gewasstadium niet 

goed is, dan voorkomt een gunstiger klimaat (lagere RV) in het laatste stadium geen schade 

meer. De vraag is of een lagere RV tijdens de belichte fase en een hogere RV tijdens de laatste 

fase onder daglicht bladkiep wel voorkomt, of dat de RV nooit te hoog mag zijn. 

 

De oogstkwaliteit voor wat betreft gewicht, lengte en groeisnelheid van de behandelingen met 

R+B+FR was beter dan van R 660 en R+B (Bijlage 4). Verder waren er geen significante 

verschillen tussen de behandelingen.  

 

R+B+FR 50 PDF R+B+FR 25 PDF R 660

R+B onbelicht  

Foto 32. Bladspreiding Purple Prince (16 januari 2016). 
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5.3 Ronde III, spreiding en bladkiep 

Het percentage bladkiep was zeer hoog (boven de 84%) in deze proefronde. Waarschijnlijk is 

dit veroorzaakt door de combinatie van een lange koelperiode tijdens de preparatie van de 

bollen met een snelle groei en hoge luchtvochtigheid in de kas. Door dit hoge percentage 

waren er, op groeisnelheid na, geen statistisch betrouwbare verschillen in bladkiep en overige 

kwaliteitskenmerken. 
 

Leen van der Mark 

De bladspreiding was voor de onbelichte behandeling fors lager dan voor de belichte 

behandelingen (Tabel 16; Foto 34). Van de belichte behandelingen had de wisselbehandeling 

R+B/R+B+FR de laagste spreiding, verder waren de verschillen in spreiding klein. Interessanter 

zijn de verschillen in bladspreiding van het tweede blad (zie hoofdstuk 5.4). In percentage 

bladkiep waren geen significante verschillen tussen de behandelingen zodat er geen relatie 

met bladspreiding gelegd kon worden.  
 

Tabel 16. Mate van bladspreiding en bladkiep van het 1e blad (n=4 kisten, 64 waarnemingen per kist). ns=niet 

significant.  Overige kwaliteitskenmerken van de tulpen staan vermeld in Bijlage 5. 

 Leen van der Mark Purple Prince 

 Spreiding (mm) bladkiep % 

(oogst) 

spreiding (mm) bladkiep % 

(oogst) 

R+B+FR PFD 50 26.9e 95.9ns 19.7d 95.5ns 

R+B+FR PFD 25 25.3cd 84.9ns 16.8bc 96.8ns 

R 660 24.5c 93.2ns 15.4bc 98.4ns 

R+B + R+B+FR (3+4 dagen)* 19.9b 92.2ns 14.9b 96.5ns 

R+B* 26.2de 88.5ns  17.1c 95.4ns 

Onbelicht 9.6a 94.6ns 4.3a 98.1ns 

*2 herhalingen i.p.v. 4.  
 

R+B+FR 50 PDF R+B+FR 25 PDF R 660

R+B/ R+B+FR R+B onbelicht

Foto 33. Bladspreiding Leen van der Mark (28 januari 2016). 
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Purple Prince 

De onbelichte behandeling had veruit de laagste bladspreiding (Tabel 16; Foto 35). De 

behandeling met R+B+FR PFD 50 had beter gespreid blad dan alle andere behandelingen. 

Verder verschilden de belichte behandelingen nauwelijks. Interessanter zijn de verschillen in 

bladspreiding van het tweede blad (zie hoofdstuk 5.4). In percentage bladkiep waren geen 

significante verschillen tussen de behandelingen, zodat er geen relatie met bladspreiding 

gelegd kon worden.  

 

R+B+FR 50 PDF R+B+FR 25 PDF R 660

R+B/ R+B+FR R+B onbelicht

Foto 34. Bladspreiding Purple Prince (28 januari 2016). 
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5.4 Spreiding tweede blad 

In alle drie de proefrondes zagen we bij verschillende behandelingen met R en R+B wel 

spreiding van het buitenste blad, maar het binnenste (tweede) blad bleef gesloten (Foto 36). Bij 

de laatste ronde is van iedere behandeling ook de spreiding van het tweede blad gemeten bij 

één bak tulpen (Tabel 17). 

 

 
Foto 35. Leen van der Mark dag 8. Links R+B+FR PFD 50 (6A) en R+B+FR PFD 25 (7A): Tweede 

(binnenste) blad geopend. Rechts R660 (8C) en RB (9A): tweede blad gesloten. 

 

Bij ‘Leen van der Mark’ was een duidelijk verschil in spreiding van het tweede blad (Tabel 17). 

Bij beide behandelingen met R+B+FR was het tweede blad veel meer gespreid dan bij andere 

behandelingen. Dit gold ook voor ‘Purple Prince’ maar de verschillen waren kleiner dan bij 

‘Leen van der Mark’. 

 

Tabel 17. Mate van spreiding van het tweede blad 

 Leen van der Mark 

Spreiding (mm) 

Purple Prince  

spreiding (mm) 

R+B+FR PFD 50 7.5 1.4 

R+B+FR PFD 25 6.5 0.9 

R 660 0.0 0.4 

R+B (7 dagen) 0.6 - 

R+B / R+B+FR (3 + 4 dagen) - 0.1 

Onbelicht 0.4 0.0 
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5.5 Samenvatting en conclusies 

De hoofdvraag voor de opschalingsproeven in de kassen van Zwaagdijk was om na te gaan of 

een verschil in bladspreiding een vervolgeffect heeft op bladkiep. Hiertoe is het beste ‘recept’ 

voor bladspreiding (R+B+FR, PSS=0.71) en het slechtste ‘recept’ (puur rood licht) uit de 

proefrondes te Bunnik in drie rondes in de kassen van proeftuin Zwaagdijk getoetst. 

Daarnaast naast zijn nog andere zaken uitgeprobeerd. 
 

Bladspreiding 

In alle proefrondes was bij de cultivars Leen van der Mark en Purple Prince het 1e blad onder 

R+B+FR iets beter gespreid dan onder een gelijke intensiteit R 660 nm, en fors beter gespreid 

dan bij de onbelichte behandeling. Waar in de eerdere proefrondes bij Plant Lighting te Bunnik 

het eerste blad nauwelijks spreidde onder belichting zonder verrood, gebeurde dat nu dus 

wel. Opvallend was dat het tweede blad onder R 660 niet of nauwelijks spreidde, terwijl dat 

bij beide behandelingen R+B+FR (PFD 50 en 25) wel het geval was. Dit effect trad het sterkste 

op bij de cultivar Leen van der Mark. Onder R 640 spreidde het eerste blad ook zeer goed bij 

‘Leen van der Mark’, maar slechts matig bij ‘Purple Prince’. Onder R+B spreidde het eerste 

blad goed bij beide cultivars. Echter, het tweede blad bleef nagenoeg gesloten bij zowel R 640 

als R+B.  
 

Bladkiep 

In alle proefrondes was sprake van bladkiep. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de 

combinatie van snelle groei en hoge luchtvochtigheid in de kas. In de eerste ronde liep het 

percentage bladkiep op tot 36%, in de tweede ronde tot 56%, en in de derde ronde tot 98%. 

Een verklaring voor dit oplopende percentage kan het hogere aantal koudeweken bij de latere 

trekken zijn: Door meer koude groeit een tulp sneller en wordt langer, wat minder stevige 

celwanden en meer bladkiep stimuleert. In alle drie de proefrondes kon er geen relatie tussen 

bladspreiding en bladkiep gelegd worden. Bij ‘Purple Prince’ was het percentage uitval door 

bladkiep in twee van de drie proefrondes bij de best gespreide tulpen (R+B+FR PFD 50 en 25) 

zelfs hoger dan bij minder gespreide tulpen (R 660 en 640 en onbelicht).  
 

In de praktijk leeft de gedachte dat een slechte bladspreiding een grote oorzaak is van 

bladkiep. Dit onderzoek laat overtuigend zien dat deze relatie niet zonder meer gelegd kan 

worden. Een aantal keer tekende zich de trend af dat juist een goede bladspreiding in een 

hoger % bladkiep resulteerde. Mogelijk leidt een teelt bij een lagere RV, waardoor het blad 

gemakkelijker verdampt, wel tot een positief effect van bladspreiding op het voorkomen van 

bladkiep. Het is belangrijk dat de minimale benodigde verdamping voor voldoende calcium-

aanvoer ter voorkoming van bladkiep bekend wordt. Hierbij wordt er dan wel vanuit gegaan 

dat de hypothese over de calcium-bladkiep relatie juist is… 
 

Oogstkwaliteit 

Bij proefrondes I en II was de oogstkwaliteit voor wat betreft andere kenmerken dan bladkiep 

voor de lichtrecepten met R+B+FR voor beide cultivars iets beter dan van het lichtrecept met 

R 660. Ook was de teeltsnelheid van de tulpen onder de behandelingen met R+B+FR iets hoger 

(minder dan 1 dag).  
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Bijlage 1. Lengtes einde proefrondes I-VIII te Bunnik 

De lengte van de 9 proefrondes te Bunnik is per bak tulpen geschat door middel van foto’s van 

een bak tulpen met een meetlint op de achtergrond. Per bak is een gemiddelde lengte geschat. 

Nb. dit is dus de lengte na de belichte periode (7 dagen voor alle proefrondes behalve de 14 

dagen voor proefronde 8) en niet de eindlengte bij de oogst. De eindlengtes verschilden 

nauwelijks. 

 

Tabel 18. Geschatte lengte per behandeling (n=2) op de dag dat de spreiding gemeten werd. Voor ronde 1-7 

was dit de 7e dag van de belichting, tenzij anders aangegeven 18 uur dag. 

nr behandeling Details behandeling ‘Ile de 

France’ 

‘Purple Flag’ 

I R PFD=70 µmol, PSS=0.89 25 31 

 R+FR PFD=70 µmol, PSS=0.8 30 39 

 R+FR PFD=70 µmol, PSS=0.7 32 39 

 R+FR PFD=70 µmol, PSS=0.6 35 40 

II zon PFD=70 µmol, PSS=0.71 31 31 

 R+B+FR PFD=70 µmol, PSS=0.71 31 31 

 R+FR PFD=70 µmol, PSS=0.71 32 31 

 B PFD=70 µmol, PSS=0.48 37 37 

III R+B+FR PFD=70 µmol, PSS=0.71 24 27 

 R+B+FR PFD=50 µmol, PSS=0.71 24 29 

 R+B+FR PFD=30 µmol, PSS=0.71 26 30 

 R+B+FR PFD=15 µmol, PSS=0.71 24 31 

IV R+B+FR 12 uur dag, PFD=50 µmol, PSS=0.71 25 29 

 R+B+FR 18 uur dag, PFD=50 µmol, PSS=0.71 29 31 

 R+B+FR 24 uur dag, PFD=50 µmol, PSS=0.71 31 35 

 R+B+EOD-FR 12 uur dag + 15 min EOD-FR 28 31 

V R+B PSS=0.87, PFD=50 µmol, 27 27 

 R+B+FR PSS=0.71, PFD=50 µmol, 31 36 

 wit+FR PSS=0.71, PFD=50 µmol, 33 36 

 wit PSS=0.84, PFD=50 µmol, 30 33 

VI R+B+FR PSS=0.8, PFD=40 µmol, 28 28 

 R+B+FR PSS=0.71, PFD=50 µmol, 28 28 

 R+FR PSS= 0.71, PFD=50 µmol, 30 32 

 R+FR-namiddag PSS=0.89/0.71 27 31 

VII R+B+FR (B=10/50) PSS=0.71, PFD=50 µmol 32 30 

 R+B+FR (B=10/25) PSS=0.71, PFD=25 µmol 32 31 

 R+B+FR (B=5/50) PSS=0.71, PFD=50 µmol 32 31 

 R+B+FR (B=5/25) PSS=0.71, PFD=25 µmol 32 34 
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Tabel 19. Geschatte lengte per behandeling (n=2) op de dag dat de spreiding gemeten werd. Voor ronde 8 en 

9 was dit respectievelijk de 14e en 7e dag van de belichting (18 uur daglengte). 

nr behandeling R+B+FR rood 

VIII First Class 10 8 

 Friendship 28 23 

 Silver Dollar 11 8 

 Victor Mundi 17 12 

IX Leen van der Mark 20 18 

 Purple Prince 24 21 
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Bijlage 2. temperatuur en RV rondes I-III, Zwaagdijk 

 

 Verloop van temperatuur en RV in de kas gedurende de drie opeenvolgende proefrondes  

Ronde 1 temperatuur RV 
datum R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak 
28-29-dec 17,5 17,1 17,5 87,6 90,7 87,7 
29-30-dec 17,5 17,0 17,5 86,3 89,7 86,0 
30-31-dec 17,6 17,1 17,5 85,7 89,5 86,2 
31-dec-1-jan 17,4 17,1 17,7 87,7 89,9 88,9 
1-2-jan 17,1 17,2 17,5 86,7 88,5 88,3 
2-4-jan 16,8 17,0 17,1 90,8 88,7 86,9 
4-5-jan 16,8 17,1 16,5 92,0 89,0 93,8 
5-6-jan 16,9 17,1 17,1 90,6 88,2 87,8 
6-7-jan 16,9 17,1 17,3 89,4 88,2 86,4 
Gemiddeld 17,2 17,1 17,3 88,5 89,2 88,0 
       
Ronde 2 temperatuur RV 
datum R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak 
7-8-jan 16,7 17,4 17,3 90,4 86,4 84,2 
8-9-jan 17,9 18,0 18,5 90,5 89,4 84,7 
9-10-jan 18,0 18,2 18,4 89,6 88,1 84,4 
10-11-jan 18,1 18,3 18,6 89,0 88,6 84,8 
11-12-jan 18,1 18,1 18,7 94,2 88,5 87,5 
12-13-jan 17,9 18,2 18,1 91,3 88,6 86,3 
13-14-jan 17,8 18,3 18,1 90,6 88,3 86,8 
14-15-jan 17,5 18,1 18,0 88,3 85,8 86,4 
15-16-jan 17,5 18,0 17,9 94,7 89,2 87,7 
16-18-jan 17,5 18,1 17,9 91,7 91,3 87,8 
Gemiddeld 17,7 18,1 18,2 91,0 88,4 86,1 
       
Ronde 3 temperatuur RV 
datum R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak R+B+FR onbelicht R en ‘probeer’vak 
21-22-jan 18,3 18,9 18,1 71,5 73,5 71,4 
22-23-jan 18,5 18,7 18,4 80,5 84,3 82,0 
23-25-jan 18,2 17,9 17,8 83,8 84,7 84,2 
25-26-jan 18,4 17,8 18,0 87,2 89,9 90,5 
26-27-jan 18,3 17,9 18,0 86,4 85,3 84,2 
27-28-jan 18,0 17,7 17,8 89,9 86,6 87,8 
28-29-jan 18,1 17,8 17,8 87,4 86,4 83,5 
gemiddeld 18,3 18,1 18,0 83,8 84,4 83,4 
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Bijlage 3. Overige kwaliteitskenmerken proefronde I, Zwaagdijk 

Tabel 1. Ronde I Purple Prince oogst (bk= bladkiep) 

nr behandeling PSS en PFD gewicht g lengte cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bk totaal kasdagen 

1 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  21,1 b 32,1 ab 0,66 b 4,8 -3,4 a 14,6 b 21,5 b 36,1 c 16,4 a 

2 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  21,5 b 32,8 bc 0,66 b 4,8 -3,6 a 13,4 b 21,7 b 35,1 c 16,4 a 

3 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  20,0 a 31,5 a 0,63 a 4,8 -2,6 b 6,1 a 3,8 a 9,9 a 16,8 b 

4 R 640 PSS: 0.71, PFD: 50  20,4 a 31,8 a 0,64 a 4,8 -2,6 b 4,4 a 4,4 a 8,8 a 17,2 c 

5 Geen belichting - 21,0 b 33,4 c 0,63 a 4,8 -3,4 a 10,9 ab 7,6 a 18,5 b 17,3 c 

 p-waarde (<0.05)  0,003 0,001 0,007 0,279 <0,001 0,022 <0,001 <0,001 <0,001 

 LSD  0,7 0,8 0,01 n.s. 0,3 6,7 5,9 5,1 0,3 

 

Tabel 2. Ronde I Leen van der Mark oogst 

nr behandeling PSS en PFD gewicht g lengte cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bk totaal kasdagen 

6 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  27,3 bc 34,0 b 0,81 abc 5,1 a -2,0 b 8,4 3,8 12,2 a 21,8 a 

7 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  27,6 cd 33,8 ab 0,82 c 5,2 bc -2,4 a 13,9 6,9 20,7 b 22,2 b 

8 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  26,9 ab 33,7 ab 0,80 ab 5,2 bc -2,3 a 11,7 5,7 17,4 b 22,7 c 

9 R 640 PSS: 0.71, PFD: 50  26,6 a 33,4 a 0,80 a 5,2 b -2,0 b 7,2 4,1 11,3 a 22,8 c 

10 Geen belichting - 28,1 d 34,8 c 0,81 bc 5,2 c -2,3 a 11,8 6,3 18,2 b 23,2 d 

 p-waarde (<0.05)  <0,001 0,001 0,011 0,007 0,011 0,061 0,210 0,004 <0,001 

 LSD  0,5 0,5 0,01 0,1 0,2 n.s. n.s. 4,8 0,2 
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Bijlage 4. Overige kwaliteitskenmerken proefronde II, Zwaagdijk 

Tabel 3. Ronde II Purple Prince oogst (bk= bladkiep; bv=bloemverdroging) 

nr behandeling PSS en PFD 

gewicht 

g 

lengte 

cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bv % bk totaal kasdagen 

1 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  23,2 b 32,9 ab 0,71 c 4,8 a -3,2 a 24,5 b 24,4 c 0,0 48,8 c 15,3 a 

2 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  23,3 b 33,4 b 0,70 bc 4,8 a -3,3 a 26,4 b 20,9 c 0,0 47,2 c 15,6 b 

3 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  22,5 a 32,4 a 0,69 b 4,9 b -2,0 b 11,6 a 5,8 b 0,0 17,4 b 16,0 c 

4 R+B PSS:, PFD: 50  22,0 a 32,5 a 0,67 a 4,9 b -1,5 c 6,8 a 1,4 a 0,0 8,1 a 16,2 c 

5 Geen belichting - 23,9 c 34,7 c 0,69 b 4,8 ab -3,1 a 7,6 a 2,9 ab 0,0 10,5 ab 16,0 c 

 p-waarde (<0.05)  <0,001 <0,001 <0,001 0,021 <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 

 LSD  0,6 0,6 0,01 0,1 0,2 6,5 4,3 - 7,8 0,2 

 

Tabel 4. Ronde II Leen van der Mark oogst 

nr behandeling PSS en PFD gewicht g lengte cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bv % bk totaal kasdagen 

6 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  28,7 abc 37,2 bc 0,78 5,1 -2,4 bc 33,4 c 21,0 2,0 56,5 19,5 a 

7 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  29,7 bc 37,2 abc 0,80 5,0 -2,8 b 31,3 c 18,9 5,3 55,5 19,5 a 

8 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  28,3 ab 36,4 ab 0,78 5,1 -2,3 c 17,9 ab 22,5 1,6 42,1 19,6 a 

9 R+B PSS:, PFD: 50  27,7 a 36,1 a 0,77 5,0 -2,1 c 20,3 b 23,3 2,2 45,8 19,6 a 

10 Geen belichting - 30,0 c 38,0 c 0,79 5,1 -3,7 a 11,5 a 26,2 7,6 45,2 20,2 b 

 p-waarde (<0.05)  0,030 0,019 0,435 0,950 <0,001 <0,001 0,606 0,263 0,204 <0,001 

 LSD  1,5 1,1 n.s. n.s. 0,4 7,1 n.s. n.s. n.s. 0,2 
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Bijlage 5. Overige kwaliteitskenmerken proefronde III, Zwaagdijk 

Tabel 5. Ronde III Purple Prince oogst (bk= bladkiep) 

nr behandeling PSS en PFD 

gewicht 

g 

lengte 

cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bk totaal % weg kasdagen 

1 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  21,9 a 32,7 a 0,67 bc 4,6 -1,9 b 32,3 a 63,2 c 95,5 5,5 13,9 a 

2 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  22,3 a 33,9 b 0,66 ab 4,6 -1,6 b 34,4 a 62,4 c 96,8 0,3 13,9 a 

3 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  22,4 a 34,0 b 0,66 ab 4,6 -1,8 b 45,4 b 53,0 b 98,4 0,0 14,5 c 

4 R+B 7 dgn PSS:, PFD: 50  22,1 a 34,3 b 0,65 a 4,7 -1,6 b 59,3 c 36,1 a 95,4 -1,2 14,6 c 

5 Geen belichting - 23,1 b 34,3 b 0,68 c 4,7 -2,3 a 49,6 b 48,5 b 98,1 0,3 14,2 b 

 p-waarde (<0.05)  0,016 0,003 0,029 0,256 0,023 <0,001 <0,001 0,483 0,346 <0,001 

 LSD  0,7 0,7 0,02 n.s. 0,4 7,0 7,6 n.s. n.s. 0,2 

 

Tabel 6. Ronde III Purple Prince oogst 

nr behandeling PSS en PFD gewicht g lengte cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar % bk totaal % weg kasdagen 

1 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD:50  21,9 a 32,7 a 0,67 4,6 -1,9 32,3 a 63,2 b 95,5 5,5 13,9 a 

2 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD:25  22,3 a 33,9 b 0,66 4,6 -1,6 34,4 a 62,4 b 96,8 0,3 13,9 a 

3 R 660 PSS: 0.71, PFD:50  22,4 a 34,0 b 0,66 4,6 -1,8 45,4 b 53,0 a 98,4 0,0 14,5 c 

4 3dg R+B + 4 dg R+B+FR PSS:, PFD: 50  22,1 a 33,7 b 0,65 4,6 -1,8 36,3 a 60,2 b 96,5 2,3 14,5 c 

5 Geen belichting - 23,1 b 34,3 b 0,68 4,7 -2,3 49,6 b 48,5 a 98,1 0,3 14,2 b 

 p-waarde (<0.05)  0,029 0,007 0,087 0,451 0,053 0,001 0,004 0,632 0,427 <0,001 

 LSD  0,7 0,7 n.s. n.s. n.s. 6,7 7,1 n.s. 7,1 0,2 
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Tabel 7. Ronde III Leen van der mark oogst 

nr behandeling PSS en PFD 

gewicht 

g 

lengte 

cm gew/cm bloemgr cm nek cm % bk licht % bk zwaar 

% bk 

totaal % weg kasdagen 

6 R+B+FR (20/10/20)  PSS: 0.71, PFD: 50  29,0 39,1 0,74 4,6 -2,5 37,1 58,8 95,9 75,8 b 18,0 

7 R+B+FR (10/5/10)  PSS: 0.71, PFD: 25  28,8 38,7 0,75 4,5 -2,9 29,7 55,2 84,9 87,0 c 18,3 

8 R 660 PSS: 0.71, PFD: 50  29,2 40,1 0,73 4,8 -2,1 37,1 56,1 93,2 64,2 a 18,0 

9 R+B 7 dgn PSS:, PFD: 50  28,5 40,8 0,70 4,7 -2,0 49,7 38,8 88,5 70,6 b 18,0 

10 Geen belichting - 29,5 40,2 0,74 4,7 -2,9 38,2 56,4 94,6 83,2 c 18,0 

 p-waarde (<0.05)  0,868 0,094 0,204 0,140 0,098 0,216 0,288 0,355 <0,001 0,293 

 LSD  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 6,4 n.s. 

 

Tabel 8. Ronde III Leen van der Mark oogst 

nr behandeling PSS en PFD 

gewicht 

g lengte cm gew/cm bloemgr cm nek cm 

% bk 

licht % bk zwaar 

% bk 

totaal % weg kasdagen 

6 R+B+FR (20/10/20)  
PSS: 0.71, PFD: 
50  29,0 39,1 0,7 4,6 -2,5 37,1 58,8 95,9 75,8 b 18,0 

7 R+B+FR (10/5/10)  
PSS: 0.71, PFD: 
25  28,8 38,7 0,7 4,5 -2,9 29,7 55,2 84,9 87,0 c 18,3 

8 R 660 
PSS: 0.71, PFD: 
50  29,2 40,1 0,7 4,8 -2,1 37,1 56,1 93,2 64,2 a 18,0 

9 3dg R+B + 4 dg R+B+FR PSS:, PFD: 50  29,9 40,4 0,7 4,7 -2,4 51,1 41,1 92,2 75,1 b 18,3 

10 Geen belichting - 29,5 40,2 0,7 4,7 -2,9 38,2 56,4 94,6 83,2 c 18,0 

 p-waarde (<0.05)  0,785 0,177 0,891 0,239 0,264 0,084 0,236 0,394 <0,001 0,092 

 LSD  n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 6,7 n.s. 
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Bijlage 6. Verslag brainstorm tulp 03 mei 2016 

 

Doel brainstorm: De ideale tulp in een zo energiezuinig en kostenefficiënt mogelijk 

teeltsysteem. 

 

De vraag wordt opgeworpen welke zaken zijn nodig om verdere stappen in de teelt te maken. 

Lichtkleur en bladspreiding is opgelost, maar dit blijkt in relatie tot bladkiep een doodlopende 

weg. Door Bert Karel wordt opgemerkt dat er met betrekking tot zweters twee knoppen 

overblijven (mechanische) ontvochtiging en teeltsnelheid. Jan Mantel merkt op dat dit onder 

de symptoombestrijding valt en dat de diepere oorzaak van het ontstaan van zweters nog niet 

boven tafel is. Alex Buis vult aan dat we het belichtingsonderzoek gestart zijn met het 

uitgangspunt dat in maart eigenlijk alles vanzelf gaat. Dit is toen in proef (2014/2015) ook 

aangetoond. Bert Karel merkt op dat je zweters hebt bij bewolkt weer (weinig licht) en hoge 

RV. Op het gebied van belichting is er waarschijnlijk op intensiteit te besparen in relatie tot 

trekduur: korte trekduur een hogere intensiteit dan bij een lange trekduur. Mogelijk is cyclisch 

belichten ook een goede besparende maatregel. 

 

Zou de dieperliggende oorzaak toch transporteerbaarheid Ca2+ kunnen zijn in een specifieke 

teeltfase? Dan zal dus de drijvende kracht achter verdamping centraal moeten staan: 

dampdrukdeficit (VPD). Onderzoek met infrarood toonde fors positief effect aan, maar bleek 

niet betaalbaar. Hierdoor is wel geleerd dat planttemperatuur en uitstraling in de nacht heel 

belangrijk is. Schermen moeten tijdig dicht zijn, op heldere winterdagen al rond 15:00 uur. 

Niels Kreuk uit behoefte naar een overzicht (literatuuronderzoek) waarbij alle voorgaande 

onderzoek aangaande bladkiep op een rijtje wordt gezet. 

 

Bert Karel merkt op dat luchtbehandeling via buitenluchtaanzuiging niet voldoende is om RV 

op specifieke momenten onder controle te houden. Hoe ontvochtigen: technisch zijn er 

mogelijkheden genoeg, economisch is een ander verhaal. Op dit punt is het belangrijk om 

aansluiting met lopend onderzoek PPO te zoeken. Govert Trouwborst noemt dat het centrale 

idee van het lopende PPO-onderzoek is om uit te zoeken wat de minimale verdamping van 

een tulp moet zijn om een goede tulp te krijgen. 

 

Nogmaals wordt duidelijk behoefte uitgesproken om een samenvatting van alle onderzoek 

aan bladkiep te hebben. Waar staan we nu? Wat hebben we al gedaan? O.a. bemesting / RV / 

IR-stralers / Ca2+ in de bol / belichting. 

 

Dennis Medema doet voorstel om een cursus HNT voor tulpenbroeiers te starten. De cursus 

zou dan in november moeten starten beginnen met focus op klimaat. 

 


