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Plant Lighting BV

• Team:

• Dr. ir. Sander Hogewoning, Dr. ir. Govert Trouwborst, ir. Stefan van den Boogaart & 

ir. Andre Krause, Ing. Gido Sam-Sin, Dr. Alex Boonman

• Expertise o.a.:

• Fotosynthese, verdamping en CO2

• Plantreacties op lichtkleur

• Lichtbronnen (o.a. LED) en stuurlicht

• Phenotyping

• Wij doen onderzoek voor:

• Tuinders & veredelaars

• Toeleveranciers

• Kennisinstituten, overheden en belangenorganisaties

Missie: Vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktijk-innovaties

Wetenschap

Praktijk



Inhoud

• Introductie: Licht en plantresponses

• Voorbeelden effecten lichtspectrum op gewassen:

• Komkommer

• Tulp

• Lelie

• Kalanchoe



Planten zijn van nature aangepast aan zonlicht
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3 June 2010 clear sky 19.45h (373 umol/m2s)
3 June 2010 clear sky 21.00h (63 umol/m2s)
3 June 2010 clear sky 22.05h (6 umol/m2s)

• Weinig verschil in daglicht-spectrum zonnig en bewolkt weer (links)
• Weinig verschil over de seizoenen
• Tijdens schemering verandert het daglicht-spectrum (rechts) → bevat 

informatie voor de plant

Kleurenspectrum daglicht



Spectrum zonlicht versus groeilampen
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Wavelength (nm)
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Natural sunlight

High pressure sodium
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Wavelength (nm)

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Natural sunlight

White LED 

spectra zijn zo geschaald dat de hoeveelheid PAR (400-700 nm) gelijk is.
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Natural sunlight

Fluorescent tubes Cool white

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Natural sunlight
LED Red & Blue
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Licht: Assimilatie & Plantsturing

1. Licht→fotosynthese→productie=assimilatielicht

2. Licht→signaal over de omgeving van de plant=stuurlicht

• Signaal wordt afgegeven via lichtspectrum-gevoelige pigmenten: de 
fotoreceptoren (fytochromen, cryptochromen, fototropinen, UVR8, ….)

• Prikkeling van die fotoreceptoren beïnvloedt hormoonhuishouding plant

• Hormoonbalans reguleert allerlei processen

→ Met stuurlicht kun je dus de hormoonbalans sturen



Stuurlicht beïnvloedt via de fotoreceptoren de hormoon-
balans in planten. Dat beïnvloedt weer vele processen:

• kieming

• morfologie van blad en stengel (o.a. vertakking, strekking)

• verdeling assimilaten, 

• groeirichting (fototropisme)

• detectie en reactie op buurplanten (shade-avoidance)

• circadiaans ritme (ingebouwde klok)

• perceptie lichtintensiteit

• huidmondjesopening

• bloei-inductie 

• afrijpsnelheid

• veroudering

• bladkleur



Wat zijn belangrijkste voor- en nadelen van LED?

• Voordeel: 

• energiebesparing. Tot 47% t.o.v. SON-T bij spectrum met voornamelijk rood (660 nm)

• keuze in kleurenspectrum om te sturen op gewasresponses

• meer controle over klimaat door ontbreken nabij-infrarode warmtestraling (nb dat is geen verrood!)

• Nadeel: 

• forse investering

• er ontbreekt nog veel kennis over effecten kleurenspectrum op gewasrespons

• leren omgaan met gevolgen van ontbreken nabij-infrarode warmtestraling



Voorbeelden van effecten kleurenspectrum op gewassen



Komkommer 16 dagen na uitplanten zaailingen

Lichtspectrum (LEDs) Lengte (cm)

100% blue 17.7

100% red 6.5

30% blue/70% red 5.5

• blauw licht staat juist bekend om planten compact 
te houden 

• Maar bij 100% blauw kan respons precies 
andersom zijn!

• Waarschijnlijk vanwege de verschillende betrokken 
fotoreceptoren: Fytochroom overschaduwt 
cryptochroom-respons bij afwezigheid rood.

Ongepubliceerd onderzoek Hogewoning en van Ieperen (2008)



Tulpenbroei

• Tulp haalt z’n energie uit de bol. Maar licht is wel belangrijk als signaal!

• Teelt in meerdere lagen: lichtspectrum erg belangrijk

• Met lichtspectrum kan je o.a. sturen op lengte, bladkleur, en open vouwen blad



Tulp gebroeid onder LED Rood-Blauw met of zonder verrood

• Geen verrood: blad vouwt niet over volle lengte uit

• Hoe meer verrood, hoe beter blad uitvouwt (tot een zeker optimum)

• Maar: hoe meer verrood, hoe bleker de bladkleur. Dat is dan weer

niet wenselijk. Per ras een optimaal ‘recept’ te overwegen bij tulp.

RB RBFr



Diameter blad als maat uitvouwen bij een aantal cultivars

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

Onderzoek Plant Lighting i.s.m Proeftuin Zwaagdijk 2015-2017



Gevolgen slecht uitvouwen blad bij hele teelt onder LED groot!

LED RBFR 50 PFD                      LED R 50 PFD

Onderzoek Plant Lighting i.s.m Proeftuin Zwaagdijk 2015-2017



Leliebroei

• In tegenstelling tot tulp wel fotosynthese nodig

• Maar in de eerste teeltweken nog weinig lichtonderschepping. Dan haalt lelie nog zijn

meeste energie uit de bol.

• Dat maakt voorbroei in meerdere lagen interessant: 

• Meer productie bestaande kasoppervlakte door eerste teeltweken in meerdere lagen te doen

• Meer controle over teelt

• Geen warmteinput nodig begin teelt en koeling beperkt mits niet te hoge lichtintensiteit vereist

• Lukt teelt met voorbroeifase? Hoeveel licht is nodig? Welk spectrum?

Lelie ‘White heaven’ eerste 5 weken in de kas. Foto per teeltweek. Proef Plant Lighting 2015-16. 



Lopende proef met lelie

• Voorbroei 3 weken in klimaatcel Plant Lighting en daarna teelt in proefkas Delphy IC

• 5 proefrondes achter elkaar. Per proefronde 6 verschillende belichtingsstrategieën.

• Die 3 weken voorbroei op een teelt van 10 tot 12 weken heeft groot effect! Het 

lichtspectrum geeft tot wel 10 dagen verschil in trekduur en 15 cm verschil in taklengte. 



Kalanchoe (korte-dag plant): Controle over bloei met stuurlicht

Bijbelichting in kas: SON-T         LED RB         LED RBFr LED RB + Fr EOD

Bron: Hogewoning SW, Trouwborst G, Pot CS, Eveleens BA, Dueck TA. 2015. Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
Plant Lighting B.V., Bunnik. 35p

Dit was bij 12.5 uur nachtlengte. Bij 14 uur nachtlengte bloeiden alle behandelingen normaal. 



Concluderend

• LED biedt prachtige kansen door controle over lichtspectrum

• Begin niet zomaar aan grootschalige inzet LED zonder eerst kennis te hebben genomen

van de mogelijke effecten. Ook per ras kan de respons verschillen!

• Bij aanvulling bestaande SON-T met LED (hybride): Hoe hoger het aandeel LED, hoe 

groter de mogelijke effecten van de verandering in spectrum en warmtebalans.
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