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INLEIDING
Zoalsbekendkunnenleliebollengedurende lange tijdbij lage temperaturenwordenbewaard.Hierdoor ishetmogelijkgewordendebloei teprogrammeren.
Zokanmenbijv.cultivar 'Enchantment'hetgehelejaardoor inbloeibrengen.
Voorbloei indemaandennovember totenmetjanuari zullengeremdebollen
moetenwordengebruikt.Dit zijnbollenvanhetvorige groeiseizoendienade
oogst totaandeplanttijd bij lagetemperatuur zijnbewaard.
Indewintermaanden isdehoeveelheid daglicht tegeringomdecultuur zonder
meer tedoenslagen.Dit lichttekortwordtveroorzaakt doordekortedaglengte,de lagelichtintensiteit endegewoonlijkhogebewolkingsgraad indie
maanden.Alsgevolgvandegeringe lichthoeveelheid ontstaatknopafstoting
(knopverdroging),waardoor detelers zonder specialevoorzieningen inde
wintermaandengeenkwaliteitsproduktkunnenafleveren.
OphetL.B.O.ishetverschijnselknopafstoting inproevennauwkeurig
onderzocht.Hetbleekmetbijbelichting tekunnenwordenbestreden.
Wegens debestaandeverscheidenheid inbedrijfssituatiesdoor tuinbouwkundige,technische eneconomischeverschillenkunnenhier slechts algemene
adviezenomtrentdebijbelichtingwordengegeven.Dezepublikatieheeftdan
ookalleen tendoel telatenzienwatdemogelijkheden zijn.Desgewenstkunnen
echterdoorhetL.B.O. endeVoorlichtingsdiensten adviezenvooreenbepaalde
situatiewordengegeven.
2.^DAGELIJKSELICHTPERIODE
De trekduur isafhankelijkvandetemperatuur indekas:hoehogerde
temperatuur,hoekorterde trekduur.Bijeenhoge temperatuur (25C)zullen
echter indewinter-periodemeerbloemknoppenwordenafgestotendanbijeen
lage (15C ) .De lengtevandedagelijkse lichtperiodeheeft echterde
grootste invloed opdeafstotingvandebloemknoppen.Behalvede lengtevande
lichtperiode endetemperatuur isookdehoeveelheid lichtperdagvanbelang,
d.w.z.hetproduktvande lichtintensiteit ende lengtevandelichtperiode.
Uitproeven isnl. gebleken,dateenbepaaldehoeveelheid lichtbeterover
eenlangeperiodekanwordengegeven daninkorte tijd7Ditvormde ookde
aanleidingproeven tenemenwaarbijde lelieplanten continu werdenbijbelicht.

3.BIJBELICHTINGSPERIODE
Hetspreektvanzelf,dathetalleenindelichtarmemaanden (november totenmet
februari)zinheeftdeplantenbij tebelichten.Het isgeblekendatde
bloemknoppengevoeligwordenvoor afstoting alszeeen lengtehebbenbereikt
van0,5 tot 1cm.Hetmeestgevoelig zijnzijechterwanneer zij 1tot3cm
lang zijn (kritiekeperiode);daarnaneemtdegevoeligheid voor afstotingaf.
Bijbelichting isdus slechtsnodigvanafhetmomentdatdeeersteknoppen
een lengtevanongeveer 0,5 cmhebbenbereikt,dat iswanneer debloemknoppenindekopvandeplant goed zichtbaarworden.Vóórdie tijd zittende
bloemknoppennogverscholen tussendebloemsteelblaadjes.Debovensteknoppenvandebloeiwijzedie laterwordenaangelegd,bereiken ookhunkritieke
periode opeenlatermoment.Daaromwordt continu bijbelichtvanafhet
momentdatdeeersted.w.z.deondersteknoppendekritiekeperiodebereiken.
Hetmomentdatdeeersteknoppengevoeligwordenvoorafstoting enwaarop dus
moetwordenbegonnenmetbijbelichting isafhankelijkvandetemperatuur in
dekas.Bijgebruikvangeremdebollenbreektdatmoment 6à7wekennahet
plantenaanbijeentemperatuurvan 13 à 15C,maarbijeenkastemperatuur
van 18Creedsna4à5weken.
Debijbelichtingwordt gegeven totdatdebloemenwordengesneden,watongeveer 4wekennahetbeginvandebijbelichting zalplaatsvinden.
Belichtmenkorter,danbestaatdekansopafstotingvandebovenstebloemknoppen.Bovendien looptmenhetrisicodatbijnavolgroeideknoppenalsnog
verdrogenofgaanknijpenopdevaas.Niet alleenvoorkomtmenmetbijbelichtingknopval,maarmenbevordertbovendiendekwaliteitvanhetgewas in
sterkemate,wat totuitingkomt ineenbetereblad-enbloemkleur eneen
stevigerplant.Hierdoor isdehoudbaarheid indewinterdanookveelbeter
geworden.
4.DETEMPERATUUR INDEKASENDETREKDUUR
Doorhet laterooitijdstip endenoodzakelijke (vereiste)duurvandebolbewaringmoetenvoorbloei indeperiodenovember totenmetmedio januari
geremdebollenwordengebruikt.Hetremmenvanbollenvanhet afgelopen
oogstjaar gebeurtbijrelatief lage temperatuur.Doordelangdurigebewaring
bij lagetemperatuur isde tijd tussenplantenenhet zichtbaarwordenvande
bloemknoppen sterkverkort.Binnenenkeledagennahetplantenkomenni.de
spruitenalbovendegrond.Bijdezesnellegroeivandespruitblijft,zoals
menzichkanvoorstellen,degroeivande stengelwortelszichtbaarachter.

Vooreenoptimaleontwikkelingvandenieuwewortelsmoetdespruitgroeidoor
middelvaneen lagere temperatuurwordenafgeremd zodat zicheengoedwortelstelselkanvormenvoordatdebloemknoppen zichtbaarworden.Ondanksdesnelle
groeivaneengewasY a n geremdebollenmoetmen,zoalsgezegd,rekenenopeen
tijdsverloopvan61 7 weken totaanhet zichtbaarwordenvandebloemknoppen.
Gedurende deze 'voorkweekperiode'verdienthetnamelijk aanbeveling dekastemperatuur op 13à 15°Ctehouden.Een temperatuurbeneden 13Cwordt ontradenomdathetaantalbloemknoppendanwordtgereduceerd endeplantendan
teslapworden.Dooreentemperatuurvan 18Ckandeperiodevanafplantentot
bloeiwordenverkort;erwordtdanechtereveneens afbreuk gedaanaande
kwaliteitvanhetgewas.
Tijdensdebijbelichtingsperiodemoet indeIteseentemperatuurvan 18Cworden
aangehouden,alsmen indewinterperiodedrietrekkenwilrealiseren.
Eenverhogingvandekastemperatuur totmaximaal 20Cistoelaatbaar inde
laatste tweewekenvoordebloei.
Indieperiode zijndeknoppenmeteenlengtevanmeerdan3cmveelminder
gevoeligvoorbloemknopafstoting.
Indienmenvoorbloeibeginfebruarigebruikmaaktvanzgn.versebollen,dient
menerrekeningmee tehoudendatdevoorkweekperiodebijnormaaldaglicht+
tweeweken langerduurt.Uiteraard kanmendeperiodeverkortendooreen
hogerekastemperatuuraantehouden.Dekansopkortereplantenneemt danwel
toe.Debijbelichtingsperiode iszowelbijeengewasvangeremde alsvangekoeldebollengelijk,nl.vierweken.
Genoemde teeltaanwijzingenbetreffendedevoorkweekperiode geldenvooralbij
vollegrondsteelt.Bijbakkenteeltkandegroeiindeperiode tussenplanten
enopkomstdesgewenst ineenkoelcelplaatsvinden.Door eenmogelijkbetere
wortelontwikkeling kanindatgevalde temperatuur indekas tijdensdevoorkweekperiodewathogerzijn.Afhankelijkvandeomstandigheid ofgeremdeof
vroegebollenzijngebruikt envande temperatuur indekas zaldevoorkweekperiodedantenminste 4wekenbedragen,waarnametbijbelichtingmoetworden
begonnen.
Bijeendergelijkevormvanbakkenteeltbehoeftminderrekening gehouden
tewordenmethetfeitdatdeontwikkeling tijdensdevoorkweekperiode
snellerverlooptdooreengemiddeldhogerebuitentemperatuur eneenlangere
bewaringvandebollen.

5.BOLMATENGESCHIKTVOORHETFORCERENENAANTALTREKKENPERSEIZOEN
Welkebolmaatvooreenbloeiperiodemoetwordengebruikt,wordthoofdzakelijk
bepaald doorhetgestelde doel.Indienmennamelijk zwareplantenmetveel
bloemknoppenper stengelwenst,moetmenbollenvanmaat 14-16gebruiken.Ook
bij intensievebelichting isdekansopknopafstotingechter groternaarmate
het aantalknoppenperbloemstengelgroter is.Bovendienkanbijgebruikvan
eengroterebolmaatminderdichtwordengeplant.Overhetalgemeenwordtvoor
gewassendiebelicht zullenwordenmeergebruik gemaaktvandebolmaat 12-14
danvandemaat 14-16.Indienderemmingvandebollenechterheeftplaatsgehadbij+0C,wordt tercompensatievandereductievanhetaantalbloemknoppenbijdeze temperatuurmeestal tochbolmaat 14-16gebruikt.
Inde inleiding isreedsgesprokenoverdebloeiprogrammeringbijlelies.
Daar zoweldeduurvanhetforcerenbijeenbepaalde temperatuur (trekduur)
alsdeduurvandeperiodewaarindeplantenmoetenwordenbijbelichtvaststaat,kanmenvan tevorenbepalenwanneerdebijbelichtingmoetwordengegeven.Zokanmetenig rekenwerkeenplanwordenopgesteldvoordebroeiwaarbij
eenbepaaldebelichtingsinstallatie voorverscheidene,elkaar opvolgende
trekkenkanwordengebruikt.Hetgebruikvanverplaatsbarebakkenbiedtnaar
onzemening organisatorisch geziendebestemogelijkheid debelichtingsinstallatieoptimaal tebenutten.Deplanten indebakkendieeerstondernormale
lichtcondities uitgroeienkunnennamelijkophetvereistemoment indekasruimtemetdelampeninstallatiewordengeplaatst.
Hieronder isalsvoorbeeld eenbroeiplanmet5trekkengegeven,gebaseerd op
gebruikvanbakkenbijeentemperatuurvan 15Centoepassingvaneentemperatuurvan 18Ctijdensdebelichting,waarbijeventueeleentemperatuurverhoging totmaximaal 20Ctijdensde 2ehelftvandebelichtingsperiode is
toegestaan.
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Bij trek 1wordtgerekend opeengemiddeld hogerebuitentemperatuur inde
maand september zodatdevoorkweekperiodemet 1week isverkort.Omdatde
bollenvoor trek3A langbewaardworden,isgerekend opeensnelleontwikkeling tijdensdevoorkweekperiode.
Alsmenvoordederdetrekgeengeremdebollen totzijnbeschikkingheeft,
kangebruikwordengemaaktvanvroeg gerooidebollen.Ermoetdan,zoalsuit
de tabelblijkt,rekeningwordengehoudenmethet feitdatdegroeivanhet
gewas totaanhet zichtbaarwordenvandebloemknoppen tragerverlooptdan
bijgeremdebollen.Hetalternatiefvangekoeldebollenbijdederde trek
leidtertoedatdebijbelichtingsperiodenvande2een3de treknietgeheelop
elkaaraansluiten.
Het ismogelijkditprobleemgedeeltelijkop tevangendoordevoorkweekperiode
vande3de trek teverkorten.Datkanwordenbereiktdoorhet latenvoorspruitenvandebollenen/ofdoorhetaanhoudenvaneenhogerekastemperatuurna
hetplanten.Dekansblijftbestaandatdekwaliteitvanhetgewasminder goed
isdoorheteerderrooienenspruitenendehogerekastemperatuurnahetplanten.Indienmogelijkheid Bisgekozenengeenteelt-verkortendemaatregelen
zijngenomen,moetendebollenvoorde4etrekomeenjuiste opeenvolging
vandebelichtingsperioden tekrijgen+2weken laterwordengeplant.

Tengevolgevandezekeuzekanminderoptimaalgebruikwordengemaaktvande
belichtingsinstallatie.
Uithetbroeiplanblijktdatdeverschillende plantensetsnaelkaarmetdezelfde lampeninstallatiekunnenwordenbijbelicht indiendebollenomdevier
àvijfwekenwerdengeplant.Indemeestegevallen zullendeplantenvande
eersteenvandevijfde trekgeenvierwekenbehoeven tewordenbijbelicht;
de lichtintensiteit isindieperiodenvaakgrootgenoeg ombloemknopafstoting tevoorkomen.Alsde lichtcondities slechtworden,kunnendeplanten
echter alsnogwordenbijbelicht.Ookzalhetvaaknietnodig zijndeplanten
vandeeersteenlaatste trekcontinu tebelichten.Doordebetrekkelijkgunstigedaglichtsituatie indieperioden zalvolstaankunnenwordenmet eenbijbelichting gedurendedenacht.Ookishetmogelijk indieperiode de lampen
volledig tebenutten enev.dekostenteverminderendooreengrotereplantdichtheid tenemenendanookoverdagbijbelichting tegeven.Menkanerop
rekenendatdoorgaansmet ééninstallatie zekerdrie trekkengedurendeéén
winterperiode inbloeikunnenwordengebracht.Voor 3trekkenvan500m lelie2
plantenheeftmendan 1500m kasoppervlaknodig,waarvan telkens 1/3 deel
kanwordenbelicht.Indien inbepaalde jarenvannovember totenmet februari
moetwordenbijbelicht,omvatde totalebelichtingsperiode 120dagen.
6.DE BELICHTINGSRUIMTE
Debijbelichting iseennoodzakelijke ondersteuning enaanvullingvanhet
daglicht.Daarommoetenkassenwordengebruikt die zoveelmogelijkdaglicht
toelaten.De lichtomstandigheden verschillenvankas totkas;daarom gelden
dehieronder gegevenadviezenstellignietvoor allekassen.Afhankelijkvan
de teeltwijze zalde technische inrichtingvanderuimtewaarinde lampen
komen tehangenverschillen.Bijbakkenteeltkunnendeplantenonderde lampen
wordengeplaatst.Voorhetgevenvanbijbelichting kanbijeenteelt inbakkeneenkasruimtepermanentmet lampen zijngeïnstalleerd.Deplantenvan
deverschillende trekkenwordendirectnaelkaar indezepermanentebelichtingsruimte gebracht.Permanentwildus zeggendatde lampennietverplaatst
wordennaareenandereruimte.Bijdevollegrondsteeltmoet debijbelichting
bij iedere trek ineenanderekasruimtewordengegeven.Inditgeval isde
belichtingsruimte semi-permanent tenoemen.Voor eenvolgendebijbelichtingsperiodemoetni. degehele installatie (lampen+bekabeling)ofmoetenalleen
de lampenwordenverplaatst.Hetkomtvoordatookbijde teelt inbakkende
lampenwordenverplaatstnaar eenruimtewaar eveneensbakken zijngezet.In
datgevalwordt echterhetvoordeeldatderoeelijkheid totverplaatsingvan
debakkenbiedtnietvolledigbenut.
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6.1.Depermanente belichtingsruimte
Dezevormvanbijbelichtingheeftdevolgendevoordelen:
a)Vooralbijeengunstige liggingvanderuimtedievoorbijbelichting zal
wordengebruikt,zullendekostenvoor electriciteits-leidingen enaanleg
lagerzijndanwanneer semi-permanentebelichtingsruimtenwordeningericht.
b)Deallereerstegroei,d.w.z.totdespruitenenigecm'sbovendegrond
komen,kanbijvoorbeeld bijeentemperatuurvan+ 13Cineenwillekeurige
bedrijfsruimte,bijvoorbeeld eenkoelcel,plaatsvinden.
c)Gedurendedevoorkweekperiode,d.i.deperiodewaarindeplantennogbij
daglichtwordengeteeld,kunnenzijineenanderekas staandandiewaarin
debelichtingsinstallatie isaangebracht.Tijdens dezeperiodekaneenlage
kastemperatuur,bijv. 15C,wordenaangehoudenomdekwaliteit,vooralde
stevigheidvandeplanten tebevorderen.Dit isnatuurlijk ookmogelijk
bijeenvollegrondsteelt alsvoordeverschillende trekkenverschillende
afdelingenwordengebruiktwaarinkanwordenbijbelicht.
d)Indiende teeltduurvaneentrekuitloopt,heeftmenbijbakkenteeltmeer
uitwijkmogelijkhedenvoordevolgende trekdanbijvollegrondsteelt.
Indienditfeit tijdigwordt gesignaleerd zoudegroei indekoelcelreeds
kunnenwordenafgeremd.
e)Depermanentebelichtingsinstallatie kanoptimaalwordenbenutdoorregelmatigde legebakken tevervangendoorbakkenmetplanten.Alsooknogop
verschillende tijdstippenwordt geplant,kannogmeergespreidebloei
wordenverkregenwatbijeenvollegrondsteelt door laatbloeiendeplanten,
grondontsmetting e.d.vaakmoeilijkeris.
Denadelenvanbakkenteelt zijndekostenvoor aanschafvanbakkenen
grond endehogere arbeidskostendiehetplantenvandebollenenhetverplaatsenvandebakkenmetdehandmet zichmeekunnenbrengen.
6.2.De semi-permanente belichtingsruimte
Hierbijmoetdeinstallatie (armaturenenkabels ofalleendearmaturen)voor
iederevolgende trekwordenverplaatst.Er zijntweemogelijkheden:
menverplaatstde lampenstukvoor stukmetdehand ofmenverplaatst dehele
installatiemetbehulpvanrails.Vooral alshetaantal lampen talrijk is,kan
medeuithetoogpuntvanarbeidsbesparing enookwegens degeringerebekabelingskosteneenrailsysteemvoordeelbieden.Zowelmet alszonder railsysteem
vindthetvoorkwekenvandeopeenvolgende trekken inverschillendekasafdelingenplaats.Voordrie trekken zalmen,omuitwijkmogelijkheden tehebben
(ingevalvanverlatebloei),moetenkunnenbeschikken overdrieafdelingen.
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Schema voor vollegrondsteelt
perioden.

in 3 kassen met data voor planten

Het is gebaseerd op een voorkweektemperatuur

en een temperatuur

van 18 C tijdens

de belichtingsperioden

en

bijbelichtinga-

van 13-15 C (witte
(gearceerde

balken)
balken)

7DEBELICHTINGSINSTALLATIE
Debijbelichtingheeftalleeneennuttigeffectalseenrelatiefgrotehoeveelheid lichtwordt gegeven.Daarommoethetgeïnstalleerdevermogen globaal50
2
Wattperm bedragen.
Bijhetinrichtenvaneenkasruimtevoorbijbelichtingmoetmenrekeninghoudenmethetvolgende:
a)Hoegroterhetoppervlakmetplantendatmoetwordenbelicht,hoekleiner
het aantal lampendatperoppervlakte-eenheidnodig is.Aanderandenvan
eenbeplant oppervlakmoetennamelijkverhoudingsgewijsmeer lampenworden
gehangenomdeplantenopdieplaatsennogvoldoende lichttegeven.
b)Bijeengrootbeplant oppervlakisdehoeveelheid lichtdiegelijkmatigvan
allekantenopdeplantenvaltveelgroter.
c)Delichtverdeling overhettebelichtenoppervlakmoetzogelijkmatigmogelijk zijn.Ditismindernoodzakelijk alsdelampen "bewegend"zijn
(zieafb.2enparagraaf12).
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8.LAMPTYPE
Om tekunnenbepalen ofeenbepaald lamptypegeschikt isvoorbijbelichtingvan
de cultivar 'Enchantment'zijndevolgende gegevensvanbelang:
a)Het golflengte-gebied,oókwelhet spectrale gebied genoemd,waarinde
lichtuitzending (=emissie)vande lampplaatsheeft.Alle lampenmet een
lichtuitzending indeverschillende golflengtenvanhet zichtbarestralingsgebied zijngeschikt.Men spreektdanookvan lampenmet eenminofmeer
continuspectrum.Gloeilampenkunnenvoordezevormvanbijbelichtingniet
wordengebruikt.
b)Meestalwordtdeuitgestraaldehoeveelheid lichtvan lampenopgegevenin
lumenof lux,omdatdetoegepaste lamptypendoorgaansvoorverlichtingsdoeleindenworden gebruikt endaarbij deooggevoeligheid belangrijkis.
Voordetuinbouw isditechterminder geschikt omdatdeplant andersdanhet
oogreageert opde ingestraaldehoeveelheid energie.Het isdus zaakeventueeldevoordeverlichting gebruikelijke eenhedenomterekenen inenergie2
eenheden,bijv. inmilliwatts pervierkantemeter (mW/m) .
Hetelectrisch opgenomenvermogenvande lampwordtuitgedrukt inWatt's.
Hetenergiegebruikvandelampen (niet teverwarrenmetdeeerder genoemde
uitgestraalde energievande lamp)ishet aantalWatt's (VoltsxAmpèren)
vermenigvuldigd methet aantalbranduren enwordt inkilowatturen (KWh)
weergegeven.
Voorhetgebruik zijn lampenmet eengrootvermogen (1000en2000Watt)
minder geschiktdandiemet eenkleinvermogen (400Watt)omdat eengelijkmatige lichtverdeling indekasmetkleine lampenbeter isteverwezenlijken.
Meestal isdekashoogte alonvoldoendeomsterke lampenopdegewenstehoogtetekunnenophangen.
c)Indienslechts lux-waardenopgegeven zijnmoetvoordeomrekeningvan lux2
waarden inmW/m dezg.conversiefactorvande lampbekend zijn.Deconversiefactor isafhankelijkvanhetgolflengte-gebiedvandelamp.
d)Hetrendementvande lampd.w.z.datdeelvandetoegevoerde electrische
energiedat in "zichtbare straling"wordtomgezet.Eenzogrootmogelijk
deelvanhetelectrischvermogenmoet in"zichtbare straling"wordenomgezet.
e)Deuitvoeringvan lampenarmatuurmoet zokompaktmogelijk zijnopdatzo
weinigmogelijkdaglichtwordtonderschept.
f)Het lichtsterkteverlies tijdenshet gebruikvande lamp.Het spreektvanzelfdathetaantalbranduren (=levensduur)vandelampvanbelangis.
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Voor lichtsterkteverliesenvervuilingvande lampenreflector tezamen,wordt
somseendepreciatiefactor opgegeven.
Voordebijbelichtingvan leliestomenzodevolgende soorten lampeninaanmerking:
a)hogedruk-kwiklampen,bijv.HPLN,HPLRN,HLRG.,HP/T (decodering isafhankelijkvanhet fabrieksmerk).
b)Hogedruk-kwikjodide-lampen (HPI/T).
c)Hogedruk-natrium-lampen (SON/T).
DeaanduidingTwil zeggendatdebetreffende lampbuisvormig is;sommigevan
deze lamptypenzijnnamelijk ookinballonvormverkrijgbaar.Demeesteervaring isopgedaanmetdehogedruk-kwikjodide-endehogedruk-natriumlampen.
Vooralde400Watt-uitvoering vanhet laastgenoemdelamptype (SON/T)isdoor
zijngrotestralingsintensiteit enhethogerendement zeergeschikt gebleken
voorbijbelichting enwordt indepraktijkmetsucces gebruikt.Somswordtde
kleurvanhet lichtvandeSON-lamphinderlijk gevonden.Omde oogstrijpheid
beter tekunnenbepalenwordendelampen tijdenshet snijdenvandebloemen
uitgeschakeld.
9.BIJBELICHTINGSINTENSITEIT ENDAGELIJKSE BELICHTINGSPERIODE
Het isgeblekendatvoor debestrijdingvanbloemknopvaleencontinuebelichtingvan24uurperdagveelgunstiger isdaneendagelijksebelichtingvan
16uur.Indieneencontinuebelichtingvan24uurperdaggedurendedebijbelichtingsperiodevan+4wekenwordt aangehouden,kanmet een lichtintensiteit
van7500à8000mW/m wordenvolstaan.Zowerden indedonkerewintervan
1974/1975methogedruk-natriumlampen engenoemde lichtintensiteit eneen
continuebelichting zeergoederesultatenbehaald.
Indiendedagelijkse lichtperiode 16uurbedraagtmoetde lichtintensiteit,
2
exclusief de intensiteitvanhetdaglicht 10.000à 11.000mW/m zijn.
Dezewaardengeldenvoor demaandendecember enjanuari,demaandenmetde
geringstehoeveelheid daglicht.Indezeperiodekanbijeendergelijk lichtniveaueen temperatuurvan 18Cwordenaangehoudenwaardoor delampen inéén
seizoenoptimaalkunnenworden gebruikt.Bij lagere lichtintensiteiten dan
hier aangegeven zaltervoorkomingvanknopafstoting zowelde temperatuur als
deplantdichtheid moetenwordenverlaagd.
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10.OPHANGHOOGTEENONDERLINGEAFSTANDVANDEARMATUREN
Voor eengoedebenuttingvanhet licht iseenafstandvanminstens 250cmtussenlamp.(onderkantreflector)engrondoppervlaktevereist.Voorbakkenteelt
moetenkassenwaarin eenrailsysteem zalwordenaangebrachtminstens eengoothoogtevan300cmhebben.De lichtverdelingwordtgelijkmatiger indiendeafstand tussendeplanten endelamp groter is.Bijgeringe ophanghoogtekunnen
plaatselijke afwijkingenvanhet lichtniveau enigszins gecorrigeerd worden
door specialereflectorenaan tebrengen.Sommigereflectorenhebbenechter tot
gevolgdatdehoeveelheid lichtrecht onderdelamphetkleinstis.
Opwelke onderlinge afstand dearmaturenmoetenhangen,isbijhogedruknatriumlampenafhankelijkvandeophanghoogte,deafmetingenvandekas endevereis2
telichtintensiteit.Bijeengemiddelde intensiteitvan 7500mW/m (l/i3300lux)
zal indegebruikelijkekastypen inhetongunstigste gevaleenonderlingeafstandvanongeveer 250cmnodig zijn.Aanderandenvandekasmogendelampen
tenhoogsteopeenafstand van 125cmvandewandwordengehangen.
Omdejuiste lichtintensiteit opderandstrokenvanhet tebelichtenoppervlak tekrijgenheeftmendevolgendemogelijkheden:
1)De lampendichterbijdewandenhangen.
2)Het gebruikvan 'bewegende installaties'(zieblz. 13en17).
3)Minderbollenopderandstrokenplanten.Het ismogelijk delichtintensiteit aanderanden tevergrotendoor tegendeglaswandwitplasticaante
brengen.Ditmagniethoger zijndan 100cmvanaf degrond,anderswordt
teveeldaglichtonderschept.
11.AANTALPLANTENPERM 2
Algemeenkanworden gestelddatbloemknopafstoting ontstaatdoor eenlichtte2
kort.Menkandus stellendathetaantalbollenpernettom afhangtvandegewasontwikkeling,bijbelichtingsintensiteit envandeperiodewaarindebloei
plaatsheeft.Degewasontwikkelingwordtbepaald doordebolmaat.
2
Bijeenlichtintensiteitvangemiddeld 7500mW/m eneen continuebijbelichting
2
kunnenpernettom 70bollenvandemaat 14-16wordengeplantbijdeteelt
voorbloei indecember enjanuari;vanmaat 12-1475stuks envandemaat
10-1280stuks.Voorbloei innovember eninfebruari totbeginmaartkunnen
2
dezeaantallenmet5stuks/m wordenverhoogd omdatde lichtomstandighedendan
ietsgunstiger zijn.Indezeperiodenkanmenechterookmet een lagerelichtintensiteitvolstaan.Hetweghalenvaneenaantal lampen isechtermeerwerk
dandebollendichterplanten.
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12. 'BEWEGENDE'INSTALLATIES
Zoals reeds indeparagraaf overbelichtingsruimten isuiteengezet,kunnenwel
ennietverplaatsbarebijbelichtingsinstallaties wordenonderscheiden.Bijde
eerstgenoemdekunnendearmaturenmetbekabelingwel enbijde tweedenietnaar
eenandereafdelingwordenovergebracht.
Er zijn zowelwelalsnietverplaatsbare installatieswaarbij de lampen (aan
rails)automatisch,periodiek overeenbepaalde afstandheenenweerbewegen.
Tijdenshetbijbelichten staande lampendusniet stil,maarde lichtbundel
schuiftheenenweeroverhet tebelichtenoppervlak.De installaties dievan
eendergelijkmechanisme zijnvoorzienworden 'bewegend'genoemd.
Devoordelenvan 'bewegende'en 'verplaatsbare'installaties zijn:
1)hetperiodiekbewegenvandelampenheftdepleksgewijzeverschillen in
lichtintensiteit dieontstaandooreenvaste lampopstelling enhetonderlingehoogteverschil vandeplanten,op.
2)Inderichtingwaarinde lampenzichbewegenkaneenarmatuurafstand van
325 tot340cmworden aangehoudenwaardoor indezerichtingminderarmaturennodig zijndaninderichting loodrechtdaarop.Bovendienkan inde
"beweegrichting"deafstand tussenglaswand en laatste (c.q.eerste)armatuurgroter zijnomdatde lampperiodiek (1keerperuur)op 1meter afstand
vandeglaswand staat.Ditsysteemwordtnog interessanterbijgrotetebelichtenoppervlakken (zieafb.3,blz.19).
3)Doorhetperiodiekbewegenvande lampenwordtvoorkomendatdeplantendoor
schaduwplekken (ziepunt 1)kromgroeien.Daarommoetvooralbij eenniet
beweegbare installatiede lichtverdeling altijd zogelijkmatigmogelijk zijn.
Het spreektvanzelf datde lichtverdeling inderichtingwaarinde lampbeweegt doordegroteonderlinge afstandvandelampenonregelmatig is.Het
effectdaarvanwordt echterafgezwaktdoordatde lampenperiodiek overeen
afstandbewegendiegelijk isaandehalve afstand tussen2lampen.Opdie
manierkrijgen alleplaatsenuiteindelijk evenveellicht.
Hetnadeelvanbeweeg-enverplaatsbare systemen isdateenrailsysteemmoet
worden aangeschaft en ingevalvaneenbewegend systeemooknogeenelectromotormet toebehoren.
Bijeenbewegend systeem zoalsvanafb.3kanper lampeenbrutokasopper2
vlaktevan8,5 m wordenbelicht.Degrootte xsuiteraard afhankelijkvan
hetkastypedat immersdeverdelingvanhetaantal lampenoverderuimte
bepaalt.
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13.OPMERKINGEN
Hetbijbelichtenvan leliesvergteengroteinvesteringomdat:
a)Bijdeteeltindewintermaandenvoorhetovergrotedeelgebruikmoetwordengemaaktvan langdurigbewaardebollen,wat reedseengrotekapitaalinvesteringvraagt.
b)Indemeestegevalleneenhoge electrischeaansluitwaardenoodzakelijkis
(transformatorhuisje).Bovendien zalmeestaleen (nieuwe)aanvoerkabelnaar
debelichtingsruimtemoetenworden aangelegd.
c)De investeringskostenvoor lampenmet toebehorenrelatiefhoogzijn.
d)Destroomkostenhoog zijn.Insommigegevallenkan inoverwegingworden
genomendeelektriciteit zelf op tewekkendoormiddelvaneengenerator,
waarbijdevrijkomendewarmtekanwordenbenutvoorverwarming (total
energy).Hetbenuttenvandezewarmte ligtvoordehand omdat immers
tijdensdebelichting eenhogerekastemperatuurmagwordenaangehouden.
Alshetaggregaat opeengunstigeplaatswordtopgesteld,kanermogelijk
opkabelkostenwordenbespaard.
Vaneenbeschouwing overdekostenvanbijbelichtingkanwordenverwezen
naar "Bedrijfseconomische aspectenvanhetbijbelichtenvanLilium
'Enchantment' ,geschrevendoorC.O.N,deVroomenenL.A.J.M,vandeRotten,
uitgavevanhetLandbouw-Economisch Instituut teDenHaag indeserie
Mededelingen enOverdrukken (ophetmomentvanverschijnenvandeze
Praktijkmededelingnog 'in druk').
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Een 'beliegende ' en verplaatsbare
voor de
. i

installatie
semi-permanente

belichtingsruimte
vollegrondstee
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91 SON/T-lampen (400 Watt).
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