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Een veelkleurige blik op LED belichting

LichtEvent 2020, Bleiswijk

Anja Dieleman, Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw

▪ Licht is de belangrijkste productiefactor

▪ Gebruik natuurlijk licht zo goed mogelijk!

● Diffuus kasdek, AR coating, reinigen

▪ Als er weinig zonlicht is: belichting

● Jaarrond productie

● Productkwaliteit

Licht Event: licht en (LED)belichting
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▪ Sterke toename in areaal en intensiteit van belichting

▪ SON-T nog meest gangbaar, toenemende interesse in LED.

Trends in belichting
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▪ Onder SON-T: warmte overschot, vooral onder gesloten schermen

● Ramen open: verlies aan CO2

● Productkwaliteit en gewasontwikkeling

▪ LEDs hebben aantal voordelen:

● Hoge efficiëntie (tot ~ 3.1 µmol/J)

● Weinig stralingswarmte

● Snel aan/uit te schakelen, dimbaar

● Specifieke golflengtes (lichtkleuren)

LED belichting
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▪ Ontwerp van duurzame teeltsystemen op basis van LED belichting

▪ Randvoorwaarden: productie, productkwaliteit en gewasgezondheid

▪ Begrip van onderliggende fysiologische processen

▪ In interactie met overige klimaatfactoren (temperatuur, CO2, RV) en 

teeltstrategie (plantdatum, vruchtdunning, watergift, ..)

▪ Effecten van gewas, ras en herkomst

▪ Veredeling en vermeerdering betrekken

▪ Ontwikkeltraject en zoektocht

Uitdaging: inpassing van LED belichting
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Kassen Daglichtloze teeltsystemen

Met toenemende belichting wordt verschil steeds kleiner

Productiesystemen
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▪ Vanaf 2007 (praktijk)proeven

▪ Productie bij LED en SON-T 

vergelijkbaar

▪ Klimaat aanpassen (temperatuur)

▪ Effecten op gebruik van CO2 en water

▪ Conclusie: tomaten telen onder R/B 

LEDs is prima mogelijk

Eerste toepassingen LEDs: tomaat
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▪ 2016/2017

▪ “Syndroom”

▪ Spectrumproeven

▪ Aangepast spectrum 

in “Perfecte roos” 

▪ Wat goed is voor

ene gewas, hoeft

dat niet te zijn voor

een ander gewas

Echter: in rozenteelt bleek het een uitdaging
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▪ Kasafdeling met 14 tafels van 4 x 1.8 m, koeling en schermen

▪ Boven iedere tafel: Philips dynamic productiemodules (B, W, R, FR)

▪ LEDs kunnen geprogrammeerd worden – intensiteit en spectrum

▪ Winterse omstandigheden nabootsen: 80% lamplicht, 20% zonlicht

Spectrumproeven in het IDC-LED
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Hoog aandeel rood licht: minder bladschade door trips

Weerbaarheid chrysant tegen trips
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Effect van spectrum
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Pimento
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Keuze spectrum voor “Perfecte chrysant” 
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▪ Winterlichtkas: hoge lichttransmissie

▪ Maar: 10% van weinig licht is nog steeds weinig

▪ Belichting noodzakelijk: winterteelt met 200 µmol/m2/s LED

▪ Welk lichtspectrum te kiezen?

Naar een LED belichte komkommerteelt
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▪ Qwerty en Hi-Power

▪ Reeks behandelingen:

● R/B

● Toevoeging G

● Toevoeging FR

● Wit/FR

▪ Vroege productie

Komkommers in het IDC LED
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Komkommers in het IDC LED

Wit FR

RhB

Qwerty
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Effect lichtspectrum op:

▪ Strekking

▪ Bladstand

▪ Lichtonderschepping

▪ Fotosynthese

▪ Vruchtzetting en abortie

▪ Assimilatenverdeling

Fysiologische processen
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Gecombineerde effect op productie:

▪ Vervangen van deel R/B door wit en 

verrood: positief voor productie

▪ Keuze spectrum voor winterlichtkas

bepaald

Effect op productie
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▪ Langere stengels

▪ Betere lichtonderschepping: groter, vlakker en meer blad

▪ Hogere fotosynthesesnelheid, meer productie

▪ Bladkwaliteit, lichtere vruchten

Effecten van verrood licht (vervanging PAR)
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▪ Teelt van half september – maart 2020

▪ Redelijk constante productie in de wintermaanden

▪ Teeltstrategie bij drie plantdichtheden

Resultaten winterlichtkas
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▪ Opvallende fysiologische verschijnselen: 

● Guttatie

● Planten met gedrongen groei

● Veel nagroei vruchtjes en scheuten uit 

‘schone’ bladoksels

▪ In hoeverre speelt verdamping hierin een rol?

▪ Verbeteringen in de teelt mogelijk door 

teeltstrategie aan te passen op (LED) 

belichting: ontvochtiging, belichtingsduur, 

dunningsstrategie, ...

Opmerkelijke zaken winterlichtkas
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▪ Aubergines onder 7 lichtspectra geteeld

Opkweekfase:

▪ Verschillen in stengellengte, bladstand en bladkwaliteit

▪ Behandelingen met verrood bloeien eerder

LED licht bij andere gewassen: aubergine
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Productie 11 september t/m 9 oktober in kg/m2

LED licht bij andere gewassen: aubergine
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Behandeling Beyonce Tracey

RWB 2.9 2.7 a

RWB UV 3.3 2.7 ab

RWB FR 4.2 3.8 c

RWhB FR 4.2 3.8 c

RWB+FR 5.5 4.5 d

RWhB+FR 5.0 4.4 d

WIT 3.3 3.3 b

+92% +66%

+45% +41%

▪ Teeltfase: problemen met bladkwaliteit

▪ Plantbalans minder goed, abortie van 

jonge vruchtjes

▪ Lage fotosynthesewaarden: rol van 

belichtingsduur?

▪ Uitdagingen in de teelt van aubergine 

onder LED licht: lichtspectrum, 

belichtingsduur, watergift

Uitdagingen aubergines onder LED
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▪ Bladponsjes genomen als biotoets

▪ Meeldauwinfectie minder als extra 

verrood wordt gegeven

▪ Gevoeligheid voor spectrum hangt af 

van type schimmel: FR schakelt afweer 

via de salicylzuur route aan (tegen 

biotrofe schimmels, zoals meeldauw), 

maar verlaagt afweer tegen 

necrotrophe schimmels via jasmonzuur

route zoals botrytis. 

Plantweerbaarheid echte meeldauw
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▪ Areaal en intensiteit belichte teelt neemt (verder) toe

▪ Omschakeling naar LED belichting nodig:

● Behalen energiedoelstellingen

● Realiseren gewenste klimaat

▪ Gewas is te sturen met lichtspectrum

▪ Telen met LED is een systeemverandering

▪ Nodig: opnieuw leren telen

▪ Eerst juiste keuze spectrum, dan

klimaat- en teeltstrategie aanpassen

Stand van zaken (LED) belichting
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▪ Optimalisatie lichtspectra: 

● Basis is goede lichtbenutting voor productie

● Aandeel wit licht voor arbeid en scouting

● Richting dynamische lichtpectra: gedurende de dag en 

verschillende fasen in de teelt

● Effecten gewasgezondheid, natuurlijke vijanden en bestuivers

meenemen

▪ Dichten van het “gat” tussen fundamenteel onderzoek (Arabidopsis, 

fotoreceptoren) en toepassing in de praktijk

Ontwikkelingen in de toekomst
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▪ Het “ideale” spectrum voor alle gewassen/alle rassen bestaat niet

▪ Keuze juiste spectrum belangrijk

▪ Laat je goed informeren: lampen, systemen, rassen, ervaringen.

▪ Is een systeemverandering: consequenties voor groei, CO2

benutting, warmte en waterverbruik

▪ Houd rekening met de werkbaarheid en gewasgezondheid

▪ Er is heel veel mogelijk en nog veel te leren!

Van belang bij keuze voor LED belichting
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Vragen en discussie
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