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Naar een optimaal lichtspectrum in de sierteelt

Lichtevent, 1 februari 2023

Anja Dieleman en Stefan van den Boogaart

Planten nemen hun omgeving waar via licht:

 Lichtintensiteit

 Daglengte

 Richting van het licht (direct – diffuus)

 Warmte (planttemperatuur)

 Lichtspectrum

Licht: de belangrijkste productiefactor
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 Voordelen van LED belichting:

● Hoge efficiëntie (tot ~ 3.7 µmol/J)

● Weinig stralingswarmte 

● Snel aan/uit te schakelen, dimbaar

● Specifieke golflengtes (lichtkleuren)

 Effecten op fotosynthese zijn beperkt

 Biedt mogelijkheden om gewas te 
sturen: vooral interessant voor 
siergewassen!

Overstap van SON-T naar LED:
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Rood licht (600-700 nm)

 Efficiënt in de fotosynthese

 Sturing plantvorm via R/FR verhouding

Blauw licht (400-500 nm)

 Remt strekking van stengels en bladeren

 Pigmentgehaltes en kleur

 Stimuleert huidmondjesopening

Effecten lichtkleuren
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Groen licht (500-600 nm):

 Strekking, bladstructuur

 Gevoeligheid menselijk oog

 Scouting, gewaswaarnemingen

Verrood licht (geen PAR, 700-800 nm)

 Sturing plantvorm en bloei via R/FR 
verhouding

 Gevoeligheid voor ziektes

Effecten lichtkleuren
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 In chrysant veel belangstelling voor LED belichting

 Vrees voor te korte takken in de winter

 Kan dit opgelost worden met spectrum?

Spectrumproeven chrysant: taklengte
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7RGB        RB     Compensatie Laag FR   Hoog FR     EOD FR   Dynamisch

Pina colada
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Toepassing in Perfecte chrysant
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 Van belang voor 
keuze lichtinstallatie

 Intensiteit: lager 
dan 20 µmol/m2/s?

 Duur: korter dan 30 
minuten?

 Periode: alleen 
eerste twee weken?

Kan chrysant toe met minder EOD verrood?
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 Onder belichting overmatige rek geconstateerd

 Is dit op te lossen met aangepast spectrum?

 Anthurium is schaduwplant – effecten verschillen 
van zonminnende gewassen

Plantkwaliteit anthurium
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Strekking te sturen met lichtspectrum

11Nieves Garcia e.a.

Voorbeelden effecten lichtspectrum op siergewassen uit recent onderzoek

Stefan van den Boogaart

Dank aan financiers Kas als Energiebron, gewascoöperaties, LED-leveranciers 
en andere betrokkenen!
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Lelie: groot effect verrood bij Oriëntals (kwantitatieve lange-dag plant)
Kasproef Plant Lighting i.s.m. Delphy IC (2020-2021)

• Tot wel 12 dagen verschil in trekduur 
tussen de twee kleurenspectra!

• 6 µmol/m²/s verrood voldoende om 
vertraging te voorkomen

• Eerste weken laag licht voldoende 
(25 µmol/m²/s PAR), want plant haalt 
energie dan nog uit bol. Maar, ook in 
die eerste fase in de kas wel lange 
dag met 6 µmol/m²/s verrood! 

• Bij LA’s weinig verschil tussen de 
twee lichtspectra

Lelie: demoproef aandeel wit licht  
Kasproef Plant Lighting i.s.m. Delphy IC (2021-2022)

• Twee proefkassen waarin drie teelten 
zijn uitgevoerd

• Spectrum (aandeel witte LED) geeft 
weinig verschil in plantrespons

• Lelie goed te telen onder LED

• Klimaatsturing volgende uitdaging: 
hoe fossielvrij telen met behoud 
topkwaliteit lelie? 
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Lisianthus: effecten verrood en timing belichting 
Klimaatkamerproeven Plant Lighting

• Lisianthus = kwantitatieve 
lange-dag plant

• Telen zonder verrood 
resulteert in een forse 
teeltvertraging (10 dagen 
trager) en kortere stelen

• Zonder verrood is het 
moment van belichten 
belangrijk voor teeltduur

• Wit licht toevoegen aan de 
belichting gaf geen 
teeltversnelling

*stoppen met belichten 1 uur voor zon-onder
**starten met belichten bij zon-op

Lisianthus: vertaling klimaatcelproeven naar proefkassen
Kasproeven Plant Lighting i.s.m. Vertify (2021-2022)

• 3 proefkassen
• Hybride (start met SON-t)
• Hybride (start met LED)
• Full-LED

• 3 teelten van sept 2021-april 2022

• Ook in een kassituatie blijkt dat 
lisianthus prima onder LED is te 
telen, mits het juiste spectrum 

• Teeltsnelheid was hetzelfde 
tussen de hybride en full-LED
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Kalanchoë: effecten belichting (korte-dag plant)
Klimaatkamerproeven Plant Lighting

• Telen onder full-LED kan goed onder 
winterse omstandigheden

• De planten waren zelfs zonder 
remmiddelen van goede kwaliteit

• Iets meer blauw dan de standaard 6% 
helpt plantkwaliteit

• UV kan gebruikt worden om op 
compactheid te sturen, maar de golflengte 
luistert vrij nauw 

• Sommige rassen hebben verrood licht 
nodig om doorwas te voorkomen

• Lange dag na minimaal 4 weken korte-dag 
kan ongestraft

Gerbera: effecten belichting (korte-dag plant)
Klimaatkamerproeven Plant Lighting
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• Bij beide rassen is het 
effect van een lage 
lichtsom (groene lijn) 
zichtbaar

• Bij Kimsey is de 
daglengte en lichtsom 
bepalend. Korte dag en 
hoog licht produceren 
meer stelen

• Bij Rich is alleen de lichtsom bepalend. Is 
Rich geen korte-dag plant? Uit nadere 
analyse bleek van wel. Maar lange-dag 
gaf groter bladmeer
lichtonderschepping

KD LL
LD LL
KD HL
LD HL
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• Twee proefkassen (geen zuiver vergelijk van alleen het lichtspectrum!)
• ‘Reguliere teelt’ met SON-t
• Energiebesparende teelt met LED

• Dynamisch dimbaar
• Max gebruik daglicht met PAR-perfect screen
• Laatste 8 weken opkweek 12 uur daglengte i.p.v. 15 uur
• Geen minumumbuis als geen warmtevraag, behalve dag van gieten

Phalaenopsis: Demoteelt Phalaenopsis duurzaam geteeld
Kasproeven Plant Lighting i.s.m. Delphy IC (2021-2022)

Phalaenopsis: Demoteelt Phalaenopsis duurzaam geteeld
Kasproeven Plant Lighting i.s.m. Delphy IC (2021-2022)

• Zelfde plantgewicht
• Bovengrondsgewicht onder LED wat lager (door tragere bladafsplitsing)
• Ondergrondsgewicht onder LED wat hoger
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Alstroemeria: effecten daglengte en verrood op bladkwaliteit
Klimaatcelproeven Plant Lighting

• Twee klimaatcellen (12 & 18 h/d 
daglengte)

• Per klimaatcel spectrum met en 
zonder verrood

• 18 h/d belichten geeft iets meer 
bladschade

• Maar blijft zeer beperkt t.o.v. praktijk

• Verrood heeft weinig tot geen effect 
op productie en bladkwaliteit

Optimaal gebruiken van spectrum in sierteelt:

 Hét ideale lichtspectrum bestaat niet.

 Het optimale lichtspectrum hangt af van het gewas, ras, klimaat, 
eisen van de klant en het bedrijf

 Huidige energiecrisis: versnelde overstap naar LED

 Laat je goed informeren om de juiste keuze te maken!

Conclusies
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Contact:

anja.dieleman@wur.nl

stefan@plantlighting.nl

Vragen en discussie
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