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VOORWOORD
Verklarend plantenfysiologisch engewasfysiologisch onderzoek vereist het onder gecontroleerde
klimaatsomstandigheden kunnen opkweken van planten. Factoren als temperatuur,
luchtvochtigheid enlicht moeten onafhankelijk van elkaar kunnenworden gevarieerd.Aangezien
demeestestudiesop hetCABOwordenverricht metland-entuinbouwgewassen,ishetgewenst
datdegroeienontwikkelingvanindeklimaatkameropgekweekteplantenzoveelmogelijkovereen
komenmetdievandeinhetveldof indekasgekweekteplanten.Voordefactor licht betekentdit
dat de lengte van de lichtperiode, de hoeveelheid licht en de kwaliteit van het licht gevarieerd
moetenkunnenwordenomdegroeienontwikkelingvandeplantentekunnenbeïnvloedenenhet
natuurlijklichtklimaattekunnen simuleren.
In dit overzicht worden de verschillende lamptypen die voor dit doeleinde gebruikt worden of
gebruiktkunnenwordenvergelekenmetbetrekkingtotdeeffectendiedezelampenhebbenopde
groeienontwikkelingvanplanteninvergelijkingmetdaglichtofdaglichtaangevuld metkunstlicht.
Inde inleiding wordt een beknopte samenvatting gegeven over de rol van licht bij de groei en
ontwikkeling van een plant. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het natuurlijk lichtklimaat waarin planten in verschillende biotopen groeien. Een goede kennis van verschillen in
lichtklimaattussenverschillendebiotopenvormtdebasisvoor hetbegrijpenvan deoecologische
betekenisvandeverschillendeaspectenvanhetlichtklimaat hebbenvoordegroeienontwikkeling
vaneenplant.Dezekennisisook nodigomdevoor-ennadelenvanverschillende lampenende
meestgeschikte lampof combinatievanlampentekunnenbepalenomplanteninvolledigkunstlichtovereenkomstighunnatuurlijkontwikkelingspatroontekunnenopkweken.

INLEIDING

Licht iseenessentiële factorvoor de groei enontwikkelingvan planten. Enerzijdsfungeert licht als
energiebron voor de fotosynthese waardoor de synthese van van suikers en andere assimilaten
mogelijk is en anderzijds verstrekt het licht de plant belangrijke informatie over de omgeving en
het seizoen waarin zij groeit. Op grond van deze informatie kunnen, al of niet in combinatie met
andere omgevingsfactoren als temperatuur en nutriëntenaanbod, bepaalde morfogenetische
veranderingen of adaptaties in de plant optreden die belangrijk zijn voor het overleven van de
plant.

Fotosynthese is een fotochemisch proces dat wordt aangedreven door de energie van door
chlorofyl en carotenoiden geabsorbeerde fotonen in het golflengtegebied van 400 tot 700 nm
(figuur 1). Hoewelde energieinhoud vaneen400-nmfoton 1,75 maal hoger isdandievaneen700nm foton, maakt het theoretisch gezien voor de snelheid van de lichtreactie van de fotosynthese
niets uit of deze wordt aangedreven door een 400-nm foton of door een 700-nm foton. Het teveel
aan energie van kortgolvige fotonen dissipeert in de vorm van warmtestraling of fluorescentie
(Pearcy 1989). Indirect kunnenverschillen inbladtemperatuuralsgevolgvanabsorptievanfotonen
met eenverschillende energieinhoud welvan invloed zijnop defotosynthesesnelheid. Omdat fotosynthesewordt bepaalddoor hetaantalfotonentussen400en700nmdatwordt geabsorbeerd en
niet door de som van de energieinhouden van deze fotonen is het aantal fotonen de meest
geschikte maat waarin de hoeveelheid licht voor een fotochemische proces

kan worden uit-

gedrukt. Voor de fotosynthese wordt hiervoor vrijwel universeel het golflengtegebied van 400 tot
700 nm gebruikt met de aanduiding PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) en uitgedrukt in
^mol fotonen m"* s . Een andere vaak gebruikte maat is de energiehoud van het licht met
golflengten tussen 400 en 700 nm, uitgedrukt in W m"2 en aangeduid als PAR (Photosynthetic
Active Radiation). Nietalleenvanwege de aardvanfotochemische reacties, maar ook vanwege de
geringere afwijking van de quantumsensor dan de energiesensor voor verschillende golflengten
met betrekking tot de snelheid van de fotosynthese per hoeveelheid licht (tabel 1; Pearcy 1989),
verdient de quantumsensor de voorkeur bij het meten van licht ten behoeve van fotosynthese en
andere fotochemische processen. Lichthoeveelheden zullen hierom in dit overzicht voor zover
mogelijk worden weergegeven in ^mol m"2 s eventueel tussen haakjes gevolgd door de lichthoeveelheid inWm .

Studies naar deefficiëntie waarmeefotonen metverschillende golflengtenworden gebruikt voor de
C 0 2 fixatie hebben aangetoond dat weliswaar alle golflengten tussen 400 en 700 nm voor de
fotosynthese gebruikt kunnen worden, maar dat de efficiëntie warmee dit gebeurt niet voor elk
foton gelijk is. McCree (1972) bepaalde van 22 plantesoorten de quantumeffiëntie van de fotosynthese en vond voor alle soorten een vergelijkbaar actiespectrum (figuur 2). De quantumefficiëntie van licht met golflengten rond de 650 nm (rood licht) was hoger dan die van licht met
een golflengte rond de 450 nm (blauw licht). Deze actiespectra werden echter bepaald aan
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Figuur 1.Actiespectra C O , fixatie gebaseerdop

Figuur 2. Spectrale quantum efficiëntie
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Figuur 3. Gegeneraliseerd actiespectrum voor de fotosynthese
van radijsbladeren opgekweekt in afzonderlijke delen vanhet
PAR gebied (400-500 nm, 500-600 nmof 600-700 nm)vanverschiffende intensiteit (Tikhomirovetal. 1987). 1)50Wm* (geen
lichtverzadiging fotosynthese); 2) 200W m

(lichtverzadiging

fotosythese); 3) gegeneraliseerd actiespectrum gebaseerd op
metingenvan McCree (1972).
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Tabel 1. Photosyntheric rate per unit of light flux calculated for an 'average planf for light from
different sourcesand fordifferent unitsoflightfluxmeasurement. Valuesarenormalized to1.00forsun
and sky light. Adapted from McKree(1972b)

Light source
Sun and sky
Bluesky
High-pressure sodium vapor
Metal halide
Mercury vapor
Warm white fluorescent
Cool white fluorescent
Quartz-iodine
Range

PFD
f(i£ m-> s'')

PAR
(W m-')

1.00
0.98
1.06
1.0
1.01
1.02
0.99
1.04
8%

1.00
0.93
1.14
1.02
1.03
1.01
0.97
1.15
22%

Photometric
(lux)
1.00
1.14
0.80
0.80
0.78
0.65
0.67
1.14
49%
(uitPearcy 1989)

bladerendiezichindaglicht oflichtvanTL-buizen + gloeilampenhaddenontwikkeld enwaarvan
de pigmentsamenstelling was aangepast aan het betreffende lichtspectrum. Lichtenthaler etal.
(1980)toondenaandatdehoeveelheidchlorofyl encarotenoidenenderatiovandezepigmenten
in een blad afhankelijk isvan de lichtkwaliteit waarin het blad zich heeft ontwikkeld. Zij vonden
meerchlorofyl encarotenoiden inbladerenopgekweekt inroodlichtdaninbladerenopgekweekt
inblauw licht. Roodlicht induceerde devormingvan"schaduwtype" chloroplasten enblauwlicht
die van "zontype" chloroplasten. Schaduwtype chloroplasten onderscheiden zich van zontype
chloroplastendoor hetbezitvanmeergrana,eenhogergehalteaanchlorofyl encarotenoidenen
eenlagere Hill-actfviteit.Tikhomirov et al. (1987) construeerdeneenactiespectrum voor defotosynthese dat gebaseerd was op een drietal actiespectra voor de fotosynthese gemaakt voor
bladerenvan planten opgekweekt in blauw (400-500 nm), groen (500-600 nm) of rood (600-700
nm)licht,d.w.z.zijgebruiktenvoorhetblauwe,groeneenrodedeelvanhetspectrumbladerendie
optimaal warenaangepast aan het betreffende deelvan hetspectrum. Ditactiespectrum vande
fotosyntheseweekduidelijk afvanhetgegeneraliseerde actiespectrum op basisvandemetingen
vanMcCree (1972) (figuur 1).HetactiespectrumvanTikhomirov etal. (1987) (figuur3),gemaakt
voor radijsplantenopgekweekt inblauw,groenof roodlicht meteenintensiteitvan50Wm"2,laat
eenhogereefficiëntiezienvoorblauwdandeactiespectravanMcCree.Radijsplantenopgekweekt
indezelfdelichtkwaliteitenmaarmeteenvoordefotosyntheselichtverzadigende intensiteit (200 W
m"2)vertoondezelfseenmaximalequantumeffiëntievoor blauwlichtfotonen. Hetvoorkomenvan
zontypechloroplasten (hogere Hill-actfviteit) inblauw-licht planten enschaduwtype chloroplasten
in rood-licht planten,zoals waargenomen door Lichtenthaler et al. (1980), zou hiervoor eenverklaring kunnen zijn. Niet voor alle planten leidt de lichtkwaliteit waarbij de planten worden
opgekweekttoteenveranderinginhetfotosynthetischactiespectrum.Tarweplanten(Tikhomirovet
al. 1987), noch rijstplanten (Inada 1977) vertoonden bij opkweek in blauw of rood lichtveranderingen in quantumefficiëntie voor blauw en rood licht zoals die door Tikhomirov et al. (1987)
werdenwaargenomeninradijs.Dezetegenstrijdigeresultatengevenaandatplantesoortenkunnen
verschillen indematewaarinzij zich kunnenaanpassenaanveranderingen inlichtkwaliteit.Voor
niet-adaptieve soorten met een optimale quantumefficiëntie in het rode deel van het spectrum
betekentditdatlampendiehunmaximaleemissietussen600en700nmhebben, zullenresulteren
indehoogstefotosyntheseengroeisnelheidvandeplant.

Hetlichtverzadigingsniveau vandefotosynthesewordtvoor bladerenvaneenC3plant bereikt bij
een instralingsniveau van ongeveer 460 ^mol m"2 s"1 (100 W m"2) (Gaastra 1959). Voor een
gesloten gewas met meerdere lagen bladeren boven elkaar wordt ook bij maximale zomerse
daglichtintensiteiten (1600-1700^mol m"2 s"1,350-370Wm"2) geenlichtverzadigingvandefotosynthesebereikt (Acocketal. 1978).Behalvedelichtintensiteit isookdedaglengte bepalendvoor
detotaledagelijksefotosynthese.DehoeveelheidgefixeerdC0 2 perdagwordtinbelangrijkemate
bepaald door de daglichtsom (de integraal vanalle lichtintensiteiten gedurende delichtperiode).
Ter illustratie: de gemiddelde daglichtsom, gebaseerd op de gemeten globale straling (300-3000
nm)gedurendedejaren1951-1980indeBiltenmetdeaannamedat45%vandezestralingtussen

de400en700nmligt (PAR), varieerdevancirca82Jcm"2indecembertotcirca837Jcm2in juni.
Bij een gemiddelde daglengte van 7,7 uur in december en 16,3 uur in juni betekent dit een
gemiddelde lichtintensiteit per uurvan respectievelijk 30 en 143W m"2. Voor een kas meteen
doorlaatbaarheidspercentage van70%bedragendezewaardenrespectievelijk 21en100Wm"2.
Bovengenoemde waarden kunnen als een goede richtlijn worden beschouwd voor
lichtintensiteitendieineenklimaatkamergerealiseerdmoetenkunnenwordenomplantenmeteen
rgelijkbaregroeisnelheidtekunnenkwekenalsinhetveldof indekas.Hetisvrijwelonmogelijk
om in klimaatkamers het dagelijks verloop inlichtintensteit te simuleren waar op zonnige dagen
maximum intensiteiten van circa 1700 /imol m s (370 W m"2) worden bereikt. Dergelijke
intensiteiten kunnen inklimaatkamers alleenworden bereikt door gebruik te makenvanspeciale
metaalhalogeen of xenonlampen. Eendergelijke belichting is veel te duur voor een standaard
klimaatkamer en wordt alleen toegepast voor speciale doeleinden. Xenonlampen worden
bijvoorbeeld toegepast in het onderzoek naar de effecten van zure regen op hellingbossen in
gebergten, waar het voorkomen van schadelijke gassen zoals ozon gekoppeld is aan hoge
lichtintensiteiten endatwordt uitgevoerd inspeciaalvoorditonderzoek gebouwdeklimaatkamers
bijhetGesellschaftfürStralen-undUmweltforschunginNeuherbergbij München.
Nietalleendehoeveelheidlicht,maarookdelengtevandedagelijkselichtperiodeendespectrale
verdelingoflichtkwaliteitvanhetlichtzijnbelangrijkvoordegroeienontwikkelingvandeplant.De
kwaliteit van het daglicht wordt nauwelijks beinvloed door bewolking of door de stand van de
aardetenopzichtevandezon.Alleenwanneer bijzonsopgangof -ondergangde invalshoekvan
de zonnestralen kleiner dan 10 graden wordt zijn er duidelijke veranderingen in lichtkwaliteit
waarneembaar. Demeestopvallendeveranderingeninlichtkwaliteit tijdensdeochtend-en avondschemeringzijn eenrelatievetoename indede hoeveelheden blauw enverrood licht (Hugheset
al. 1984,figuur4).Veranderinginlichtkwaliteittreedtookopalsgevolgvanabsorptievanbepaalde
delenvan hetdaglichtspectrum door bladerenvanplanten.Hierdoor ontvangen planten ofdelen
vaneenplantdiegroeienindeschaduwvanandereplantenof bladeren (vegetatie-schaduw) licht
met eenandere spectrale verdeling dan planten of bladeren die aan direct zonlicht of neutrale
schaduw (schaduw als gevolg van muren e.d.) staan blootgesteld (Smith 1986). Vegetatieschaduwbevatrelatief meerverroodlicht,omdatdebladpigmentenvoornamelijk lichtabsorberen
metgolflengtentussen400en700nm(vergelijkfiguur5AenBentabel2).Vanwegedezenatuurlijkeveranderingen inlichtkwaliteitdiegecorreleerdzijnaanhetbeginofeindevandelichtperiode
ofdeaanwezigheidvanandereplanten,ishetevolutionairgeziennietverwonderlijkdatdemeeste
effectenvan lichtkwaliteit opdegroei enontwikkelingvanplantenworden bepaalddoor derelatieveveranderingenindehoeveelhedenblauw,roodenverroodlicht(zieblz. 6).
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Figuur 4. Lichtkwaliteitsverdeling daglicht gedurende op 7juli 1981 in Leicester gemeten als de fotonenflux per 10 nm
en uitgedrukt als percentage van het totaal aantal fotonen tussen 400 en 800 nm. Destippellijnen geven de tijdstippen
van zonsopgang en-ondergangaan. (Hughesetal. 1984).

Figuur 5. Spectrum daglicht boven (A) en onder (B)
een dicht bladerdek. N is de fotonenflux tussen 400
en800nm. (Smith 1986).
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LICHTALSJAARGETIJDEKLOK
In gematigde streken vertonen temperatuur en daglengte een seizoensafhankelijk patroon
gedurendedeloopvaneenjaar. Dejaarlijksevariatie indaglengte op eenbepaalde dagvanhet
jaar isechterveel geringerdandievandetemperatuur enisdaarom eenbetrouwbaardere maat
om seizoensafhankelijke processente sturendandetemperatuur. Fotoperiodische regulatievan
debloeiineengrootaantal plantesoortenendebladvalvanloofbomeningematigde strekenzijn
hiervangoedevoorbeelden.Hierdoorissynchronisatievandebloeivandeafzonderlijkeindividuen
vaneenplantesoort mogelijk (eenvoorwaarde voor kruisbestuiving), evenalssynchronisatievan
energetisch dure processen zoals bijvoorbeeld zaad- en vruchtvorming aan perioden met de
hoogste lichtintensiteit. Ook bladval en knoprust in de herfst in verband met de naderde
winterperiode zijn processen die behalvedoor detemperatuur ook in belangrijke mate doorde
daglengtewordengereguleerd.Sindsdeontdekkingvandefotoperiodiciteit doorGarnerenAllard
(1920) iser zeerveelonderzoek gedaannaardebiologische klok bij plantenende mogelijkheid
deze met licht te beïnvloeden. Dit onderzoek heeft mede geleid tot de ontdekking van het
fytochroom (zie blz. 6) en de functie die dit pigment heeft bij het waarnemen van dag- en
nachtlengte door de plant. Bloeiïnductie bij korte-enlangedag plantenvindt alleen plaats alsde
daglengte respectievelijk eenminimumaantalurenlicht peretmaaloverschrijdt (dekritischedaglengte) of minder isdande kritischedaglengte. Deinductievande bloeivaneenkortedagplant,
zoals bijvoorbeeld de chrysant, tijdens perioden met korte dagen kan worden voorkomen door
verlenging van de natuurlijke korte dag met behulp van kunstlicht of door gedurende de lange
donkerperiode hetgewaséénofenkelemalentebelichten(nachtonderbreking),waarbijlichtintensiteitenvan0.025-0.15 Wm"2 voldoendezijn (Cockshull 1984).Roodlicht (660nm) ishiervoor
het meest effectief, maar vanwege de lage prijs en eenvoudige installatie worden voor nachtonderbrekingenindekasofinhetveldmeestalgloeilampentoegepast.Toepassingvankunstlicht
voor de bloeiïnductie van langedag planten tijdens perioden met korte dagen door middelvan
dagverlengingof nachtonderbreking zijn minder goed mogelijk envereisenook eenhogerelichtintensiteit,hetgeenduidtopeengroterebehoefteaanassimilatenvoordebloeidandieindekorte
dagen geproduceerd kunnen worden. In tegenstelling tot het actiespectrum voor nachtonderbreking bij kortedagplanten vertoont dat voor nachtonderbreking en dagverlenging van
langedagplanteneenoptimumvoorlichtmeteengolflengterondde710nm(Deitzer1984).

EFFECTENVANLICHTKWALITEITOPGROEIENONTWIKKELING VANPLANTEN

Demeesteexperimenten met betrekkingtot effectenvanverschillende kleurenlicht op planten zijn
verricht met geëtioleerde kiemplanten en met lage intensiteiten gekleurd licht. Omdat kiemplanten
voor de eerste fase vam hun groei reservestoffen uit het zaad gebruiken, kunnen
fotomorfogenetische experimenten worden uitgevoerd met lichtintensititeiten beneden het
lichtcompensatie punt van de fotosynthese, zodat waargenomen morfogenetische veranderingen
onafhankelijk zijnvanverschillen infotosynthese. Deze experimenten zijn zeerwaardevol voor het
bestuderenvande rolvanspecifieke lichtreceptoren indefotomofogenesevandeze planten,maar
moeilijk te extrapoleren naar sitaties waarbij planten langdurig worden opgekweekt in hogere
lichtintensiteiten van verschillende spectrale samenstelling. In het laatste geval is het moeilijk om
aan te tonen of effecten van een lichtbehandeling op de groei en ontwikkeling van een plant
uitsluitend een gevolg zijn van een verschil in lichtkwaliteit, en dus per definitie het resultaat van
fotomorfogenese, of dat deze effecten mede of uitsluitend tot stand zijn gekomen door verschillen
in fotosynthese tijdens de verschillende lichtbehandelingen die van invloed zijn geweest op de
groei van de plant. In discussies over fotomorfogenese versus fotosynthese wordt over het
algemeendefotosynthese beschouwd alshet procesdat deenergie ende bouwstenen levert voor
degroeivande plant enwaarvande snelheidwordt bepaald door de hoeveelheid fotonen met een
golflengte tussen 400 en 700 nm die door de plant wordt geabsorbeerd. De fotomorfogenese
bepaalt daarentegen het ontwikkelingspatroon van een plant enwordt hoofdzakelijk bepaald door
de spectrale verdelingvan het licht inhet golflengtegebied van 400tot 800 nm, met namedoor de
hoeveelheden blauw, rood en verrood licht. De tot dusver beste methode om langdurige fotomorfogenetische experimenten te verrichten waarbij het licht van verschillende spectrale samenstelling tevens nodig is voor de fotosynthese van de planten, is die waarbij de PPFD constant
wordt gehouden terwijl relatieve hoeveelheden fotonen in het 400-700 nm golflengtegebied verschillen (Warrington & Mitchell 1976, Morgan & Smith 1981). De aanname die hierbij wordt
gemaakt is dat in dit golflengtegebied ieder foton evengoed gebruikt kan worden voor de fotosyntheseendatde planten bij gelijke PPFDongeacht de spectrale samenstelling daarvan dezelfde
groeisnelheid zullen vertonen. Metingen van McCree (1972) en Tikhomirov et ai. (1987) hebben
aangetoond dat dit niet geheel juist is (zie het fotosynthetisch actiespectrum, figuren 1,2 en 3),
tenzij de planten bij langdurige blootstelling aan een bepaalde lichtkwaliteit de
pigmentsamenstelling van hun bladerenaandeze lichtkwaliteit aanpassen (Tikhomirov et al.1987,
figuur3)

Op grond van een groot aantal experimenten, waarvan de meeste met geëtioleerde kiemplanten,
wordt aangenomen dat de fotomorfogenese van planten wordt gereguleerd door een drietal fotoreceptoren: fytochroom, blauwlicht/UV-A receptor en UV-B receptor. Al naar gelang het
bestudeerde proces werken deze receptoren onafhankelijk of samen bij het tot stand komen van
defotomorfogenetische respons.

Demeest bestudeerde enquamoleculaire structuur enfysiologische werking bestonderzochtefotoreceptor isfytochroom. Fytochroomiseenbichromatisch pigment,d.w.z.eenpigment
datintweevormenvoorkomtdiedoorlicht inelkaar kunnenwordenomgezet.Absorptievanrood
lichtdoor derood-lichtabsorberendevormvanfytochroom (Pr) leidt totdevormingvandefysiologisch actieve en verrood-absorberende vorm van fytochroom (Pfr). Omdat het absorptiespectrumvan beidevormenvanfytochroom elkaartendeleoverlappen (figuur 6),zijn inhetlicht
altijd beide vormen van fytochroom in de plant aanwezig. De maximum verhouding van
Pfr:(Pfr+Pr) die kanworden bereikt door belichting van het pigment met monochromatisch rood
licht met eengolflengte van ca. 660 nm is ongeveer 0,86 (Vierstra &Quail 1986). De minimum
Pr:(Pfr+Pr) ratiodiekanwordenbij belichting metverroodlicht meteengolflengtevan730nmis
ongeveer0,14. Behalverood enverrood lichtwordenookblauweneendeelvanhetUV-lichtdoor
fytochroom geabsorbeerd (figuur 6). Dit maakt hetvaak moeilijk eenblauwlicht- of UV-licht effect
opeenplanttoeteschrijvenaaneenspeciale blauwlicht of UV-Blicht receptor. Fytochroom stelt
planteninstaatdeverhoudingrood:verrood vanhetlichtwaarinze groeienwaarte nemenenop
basishiervantalrijke processenzoals bijv.veroudering,apicaledominantie,stengelstrekking,etc.
te reguleren. De grootste veranderingen in fytochroom evenwicht treden op binnen het traject
waarin de rood:verrood verhouding van het licht in het natuurlijk lichtmilieu varieert (figuur 7;
Smith1982).
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Figuur 6. Invitroabsorptiespectrumvanfytochroom geïsoleerduithaverkiemplanten (Smith 1986).

Op de tweede plaats onderscheidt men de blauwlicht/UV-A receptor of cryptochroom,
waardoor de plant instaat islicht in het golflengtegebied van320tot 500 nmwaarte nemen.De
exactemoleculaire structuurvanditpigment is onbekendenopgrondvande groteverschillenin
actiespectratussendediverse beschrevenblauwlichteffecten inplanten (figuur8) ishetvrijweluitgeslotendat ereen universele blauwlichtreceptor in planten voorkomt (Senger &Schmidt 1986).
Flavoproteinen wordenals de meestwaarschijnlijke kandidaat voor de perceptie van blauw licht
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gezien.Erzijngeenaanwijzingendatdeblauwlicht-receptoreenbichromatische receptor isenom
deze reden wordt algemeen aangenomen dat de blauwlicht-receptor niet is staat is relatieve
veranderingen in lichtkwaliteit waar te nemen op de manier zoals fytochroom dit voor rood en
verroodlicht kan.Deblauwlicht-receptorwordt danook meergezienalseenpigmentdatdeplant
informatieverschaft overdeabsolutehoeveelheid blauwlicht ("photonirradiancecounter"oflichtintensiteitsmeter).Indiendeblauwlicht-receptor, zoalsvoorgestelddoor Mohr (1986),samenwerkt
metfytochroom danzouden planten in staat informatie tekrijgenoverdeverhouding blauw:rood
lichtwaaraanzijstaanblootgesteldenzouookdezeratio inlichtkwaliteit eenrol kunnenspelenin
defotomorgonese.
Dederde en minst bekende fotoreceptor isde UV-B receptor (280-320 nm). Het aantal
specifiekeUV-Beffectenopplanteniszeerbeperkt enhetisdaaromallerminstzeker of eenUV-B
receptorinalleplantenvoorkomtenwelkeroldezefotoreceptorspeeltindefotomorfogenesevan
planten.IneenaantalplantesoortenisdebetrokkenheidvaneenUV-Breceptoraangetoond bijde
inductie en synthese van anthocyanen (Beggs et al. 1986). In de meeste gevallen is voor
anthocyaansynthese echter ookblauwen/of roodlicht noodzakelijk. Dezewaarnemingenhebben
Mohr et al. er toe gebracht eentheorie van pigmentsamenwerking bij de fotomorfogenese van
plantenopte stellen.Volgensdezetheorie komen bepaalderesponsenvanplanten op roodlicht,
geabsorbeerddoorfytochroom,slechtsofbetertot expressiealsookblauwof UV-Blichtdoorde
blauwiicht- of UV-B-receptor is geabsorbeerd. Een voorbeeld van een dergelijke respons is de
anthocyaanvorminginSorghumvulgare (Mohr1987).
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Figuur 7. De relatie tussen de rood :verrood ratio (R:FR)vanhet
licht en hetfytochroom evenwicht. Degearceerde blokken geven
de waargenomen R:FR ratio's onder ecologisch belangrijke
omgevingscondities weer (Smith 1982).
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Figuur8.
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Blue (BVUV-A light action spectra
(physiological action in arbitrary units, a.u.) demonstrating the diversity of B/UV-A responses: (a)
Photoiropism fhynmym (Lipson el al. 19841. |t>)
Light-induced ibsorbance change ILIAC) (Widell
el al. 1983), (c) Hair whori formation Aeeiabulana
(Schmid. 1984). (d) Pholoreacnvation of nitrate
reductase (Roldan and Butler. 1980). let Germination of spores or Plens vittata (Sugai el al. 1984).
( 0 Pentheaal formation in Celaiuwspora rettculi'
ïpora(Inouc and Wataube 1984). (g) Formation of
5-amtnolcvulimc and (Oh-hama and Senger 1978).
(h) Photoiropism in Avena. 10 degrees, and 10 0
degrees (Shropshire Jr. and Withrow I9S8). (k)
Respiration enhancement in Seeneaesmui. (Brinkmann and Senger I978al. (I) Inhibition of indole
acetic acid (Galston and Baker 1949). (ml Chloroplast rearrangement in Funana (Zurzycki 1967). (nl
Conical fibre reticulation in Vaucrteria (Blatt and
Bnggs 1980). (o) DNA-photoreactivation (Saitoand
Werbin 19701. Ip) Loss of carbohydrate inChlorella
(Kowellik andSchänzie 1980).(q)Carotenogenesis in
Seuroipoea(DeFabo el al. 1976).

Invergelijking met hetaantalbeschrevenexperimentenovereffectenvanlichtkwaliteitopdefotomorfogenesevan geëtioleerde planten, Iser slechts zeer weinig bekend over effecten vanlangdurige belichtingvan planten met kwalitatief verschillend fotosynthetisch actief licht. Toch zijn er
opgrondvandit beperktaantalstudieswelenigeconclusies tetrekken meteenzekere matevan
algemenegeldigheidvoordemorfogenesevanplanten.Derood:verroodverhoudingvanhetlicht,
bepaaldalsdefotonfluxtussen655en665nmgedeelddoordietussen725en735nm,heefteen
groot effect op de apicale dominantie en stengelstrekking. Een afname van de rood:verrood
verhouding in het licht stimuleert de stengelstrekking en remt het uitlopen van zijscheuten.De
matevan stengelstrekking op eenafname in rood:verrood licht is sterk afhankelijk van de soort
plant en de hoeveelheid fotosynthetisch actief licht of blauw licht. Smith (1982) heeft voor een
aantal wilde plantesoorten aangetoond dat de snelheid van stengelstrekking als reactie op een
afnameinrood:verroodratiovanhetlichtwordt bepaalddoor delichtkwaliteit waaraandeplanten
inhunnatuurlijke standplaats staanblootgesteld,d.w.z. delichtkwaliteit waaraande plantenzich
gedurende de evolutie genetisch hebben aangepast. Schaduwtolerante planten, zoals bijv.
Mercurialisperennis enTeucrium scorodonia diezijn aangepastaanhet groeien indeschaduw
vanbomen,reageren met eenveel kleineretoename instengelstrekking bijeenverlagingvande
rood:verrood ratio van het licht dan schaduwmijdende planten als Scenecio vulgaris en
Chenopodium album (figuur 9). Het adaptief voordeel van beide Strategien is duidelijk. In het
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bosmilieuishetzinloos omals kruidachtigemet bomenomlichtteconcurrerenendaartoezoveel
mogelijkassimilateninstengelgroeiteinvesteren,terwijl ineenkruidachtigevegetatiede plantdie
het snelst zijn bladeren boven zijn buurplanten weet te krijgen meer licht voor fotosynthese kan
onderscheppen.

S«n«)CK>vuig»«
Ch»ftO0O(*ium»«bum

o

\

Chamacnenoncngututobum ."v *

O 06 -

CircMaluiauana

?:
S 3 004

ES
S Î .002

r

I

Ma*cunsfcspsvanrai

02

04

06

08

PfMP

' ' 9 ' ° " Relationship between estimated phytochrome photoequilibhum (Pfr/P, »>,) and extension growth, (a) Shows the detailed data for the
C. atbum seedlings in Fig. I I . (b) Similar data for a range of herbaceous seedlinp, normalized at •>, - 0.7. Note that all the species letted displayed
a linear relationship between » , and citciuion growth rale, but that the slopeof the line wasmuch greater Tor shadeavoiding, than for shade tolerating
species. From Smith (1912).

Inhet natuurlijk lichtmilieu is eenverlaging van rood:verrood licht als gevolg van beschaduwing
doorandere planten gekoppeld aaneenverlagingvande hoeveelheid fotosynthetisch actief licht
(PPFD).Inzo'n situatie kaneentoename in stengelstrekking zowel een reactie zijn op eenveranderinginlichtkwaliteit (rood:verroodratio)alsinlichtkwantiteit (PPFD).MorganandSmith(1981)
hebben echter aangetoond dat bij gelijkblijvende PPFD de rood:verrood ratio van het licht
bepalend is voor de snelheid en matevan stengelstrekking. Chenopodium albumplantenopgekweektinlicht meteengelijkePPFDmaarmetverschillende rood:verroodratio'svertoondengeen
verschil invers-of drooggewicht (aanwijzingvoor gelijkefotosynthesesnelheden bij gelijkePPFD
vanverschillendelichtkwaliteit),maareentoenameinstengelstrekkingenstengelgewichttenkoste
vande hoeveelheid bladgewicht (hetaantal bladerenbleef constant) (figuur 10).Uit experimenten
van McLaren en Smith (1978) en Morgan en Smith (1981) bleek dat stengelstrekking niet onafhankelijk isvandePPFD.Stengelstrekking inRumexobtusifolius werdalleengestimuleerddoor
eenverlaging van de rood:verrood ratio als de planten in voldoende hoge PPFD waren opgekweekt (McLaren enSmith 1978).MorganenSmith (1981)toonden aandat ook in Chenopodium
album de matevanstengelstrekkingalsreactieopeenverlagingvanderood:verrood ratiominder
was in plantendie groeiden ineenlagere PPFD.Delaatsgenoemdeonderzoekers suggereerden
dat in vegetatieschaduw de hoeveelheid blauw licht bepalend is voor de uiteindelijke matevan
stengelstrekking bijverlagingvanderood:verrood ratio.Dezeveronderstellingwordt ondersteund
door de waarneming van Ritter et al. (1981) die vonden dat de mate van stengelstrekking in
Chenopodium rubrumin neutrale schaduw (verlaging PPFD zonder verandering in lichtkwaliteit)
werdbepaald door dehoeveelheid blauw licht. Bovengenoemde waarnemingenondersteunende
fotoreceptor samenwerking inde fotomorfogenesezoals voorgesteld door Mohr (1986, 1987) en
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de rol van de blauwlicht receptor als lichtintensiteitsmeter (Smith 1986). Bovengenoemde resultatensuggererendatde matevan eenfotomorfogenetische groeirespons wordt bepaald doorde
hoeveelheid assimilaten die voor deze groeirespons beschikbaar is. Verschillen in lengtegroei
tussendezelfde plantenvandicht op elkaargroeiendeakkergewassenaanderandeninhet midden van het gewas, tussen rand- en middenplanten in een kastablet en tussen planten in
noord/zuid of oost/west georiënteerde rijenplanten (Kasperbauer 1971, Kasperbauer etal.1984)
kunnenookverklaardwordenopgrondvangemetenverschilleninrood:verrood ratiowaaraande
plantenopverschillendeplaatseninhetgewasstaanblootgesteld.

F k l 1 0 EffectofrcdIR>-f.r-red(FR)pholonr i l »(OonpUntgrowth. That C)mofo**m albumKcdhnpwntfrownin4|ro»lhchimben«hier,
ü,h.qu.»ly«»h.n. cnopy.bu« keep-n,lightqu.nl.ly for pho.oiyn.houconst.nl.Unpubtaheopho.ogr.pt,t.k«nb, O.C.Mor,.n.I9«„)Lococr.
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EFFECTEN VAN VERSCHILLENDE LAMPTYPEN OP DE GROEI EN ONTWIKKELING VAN
PLANTEN.

Effecten van een bepaald type lamp op de groei en ontwikkeling van een plant zijn het best
waarneembaar wanneer lampende enigelichtbron zijn, maar kunnen ook optreden alsgevolgvan
bijbelichting van planten in kassen (Barker et al. 1989). Morfogenetische reacties van planten in
kassendieworden bijbelicht met kunstlicht zijnveel moeilijker te interpreteren,omdat in dergelijke
experimenten de hoeveelheid daglicht en hierdoor ook de spectrale verdeling van het licht sterk
varieert. De keuze van lamptypen voor belichting van planten in klimaatkamers is vrij beperkt.
Verreweg het meest toegepast worden de TL- of fluorescentiebuis, metaal halide lampen (bijv. de
HPIlampen van Philips) enhogedruk natriumlampen (bijv.de SON-Tlamp van Philips), al of niet
in combinatie met gloeilampen voor aanvulling van het aandeel verrood licht dat vrijwel ontbreekt
in het emissiespectrum vande eerder genoemde lampen. Factoren die een belangrijke rol spelen
bij de keuze van een bepaald lamptype zijn de efficiëntie waarmee electrische stroom in fotosynthetisch actieve straling (400-700 nm) wordt omgezet, de maximale lichthoeveelheid die kan
worden bereikt, de spectrale verdeling van het licht in vergelijking met zonlicht, de hoeveelheid
warmtestraling,de levensduur enconstantheidvanlichtemissievandelampende mogelijkheid tot
regelenvan de lichthoeveelheid en -verdeling inde klimaatruimte. Voor zeer speciale doeleinden,
zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van lichtintensiteiten die de maximale zonlichtintensiteit midden
op eenzomersedagevenaren (ongeveer 1700^mol m"2 s"1 PPFD,370Wm"2 PARof 100.000lux)
kunnen speciale metaalhalogeenlampen of xenonlampenworden gebruikt, maar deze lampen zijn
duur in aanschaf en vereisen een bijzondere installatie met speciale voorzieningen om
warmtestraling envrijkomende gassen als ozon aftevoeren.Tabel 2 geeft een overzicht van een
aantal belangrijke eigenschappenvandemeest gebruiktelamptypen.

Diverseonderzoekers hebbenindeafgelopendecenniade groeienontwikkelingvan verschillende
planten opgekweekt in licht van verschillende lampen of combinaties van lampen vergeleken om
tot de juiste keuze van lampen voor klimaatkamers te komen zodat de planten opgekweekt in de
klimaatkamer qua groei en ontwikkeling zoveel mogelijk overeenkwamen met die in hetveld of de
kas.Tibbits et al. (1983) hebben in klimaatkamers de groei van sla,spinazie, mosterd entarwe in
o

licht van een viertal lampen en combinaties daarvan bij een PPFD van 320 of 700 ^mol m"' s"
onderzocht. De gebruikte lampen en lampcombinaties waren: metaalhalide lampen, hogedruk
natrium lampen, metaalhalide lampen + tungsten halogeen lampen (1:1 geïnstalleerd vermogen)
en metaalhalide + hoge druk natrium lampen (1:1 geinstalleerd vermogen). Na een groeiperiode
van 29dagen (sla, spinazie en mosterd) en57 dagen (tarwe) werd bij geenvan de plantesoorten
een abnormaal groeipatroon waargenomen. Wel werd bij spinazie, sla en mosterd gevonden dat
de mate van hypocotylstrekking groter was bij gebruik van hogedruknatriumlampen dan die bij
gebruik van metaalhalide lampen of metaalhalide + tungsten halogeenlampen. Tibbits et al. concludeerden dat ereenduidelijk negatief verband bestond tussen de hoeveelheid blauw licht de de
hypocotyllengte. Sorghum bicolor, Glycine max,Lolium perenne en Trifolium repens opgekweekt
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inlichtvanmetaalhalide +tungstenhalogeen (2:3of5:2geïnstalleerdvermogen),metaalhalide +
hoge druk kwik jodide + tungsten halogeen (3:2:1 geinstalleerd vermogen) of hogedruk
kwikjodide +tungstenhalogeen (3:2geinstalleerdvermogen) bijeen PARniveauvan140of60W
m"2 (ca. 640 of 275 /xmol nr 2 nr 1 ) vertoonden eveneens geen abnormale groei en morfogenetischeverschijnselen (Warringtonetal. 1976).Warringtonetal. concludeerdenopgrondvan
hunexperimentendatnormalegroeienontwikkelingvanplantenonder uitsluitendkunstlichtgoed
mogelijk isindiendespectraleverdelingvandegebruikte lampenof combinatiesvanlampenuitgebalanceerd is,d.w.z.met betrekkingtot derelatieve hoeveelheden blauw,roodenverroodlicht
redelijkovereenkomenmetdievandaglicht.Lampcombinatiesdietenopzichtvanhetdaglichtverrijktwareninhet rodeof blauwedeelvanhetspectrum resulteerdenbijdezelfde plantesoortenin
verschillen in droge stofverdeling tussen blad en stengel en beïnvloedden dezijscheutvorming
(Warrington&Mitchell1976).

Tabel2. Lichtintensiteit en spectraleverdeling vanzonlicht op eenonbewolkte en bewolkte dag injuni,van schaduwlicht
onder een eikeboom en van licht van een aantal verschillende lamptypen. Voor de TL 58Wbuis werd de lichtintensiteit
bepaald op 50 cm onder het lampplafond van een klimaatcel met in totaal 168 van deze lampen. De intensiteit van de
overige lampen is gemeten op 50 cm afstand van een enkele lamp. Lichtintensiteit en spectrale verdeling werden
bepaald met een LICOR LI-1800 spectroradiometer.

LICHTBRON

PPFD1

PAR2

BLAUW3

GROEN4

ROOD5

Zon (onbewolkt)

1670

364

20,3

26,5

27,7

25,4

0,73

1,15

Zon (bewolkt)

168

37

21,0

26,1

25,8

27,1

0,82

1,27

Zon (onder eik)

96

22

29,5

24,7

16,9

28,2

1,74

0,72

TL58Wkleur 84

371

80

17,9

40,4

37,7

4,4

0,48

8,39

HPI-T

333

73

16,9

57,7

18,4

7,0

0,92

2,18

SON-T

333

68

6,4

57,0

28,9

7,7

0,22

2,70

21

4,2

3,4

14,6

31,8

50,2

0,11

0,72

Gloeilamp

1

Photosynthetic Photon Flux Density:fotonen flux 400-700nm (^mol m' 2 s' 1 )
Photosynthetic Active Radiation:energieflux 400-700nm (Wm"2)
3
Fotonen flux 400-500nm (%vanfotonen flux 400-800nm)
2

4
5

Fotonen flux 500-600nm (%vanfotonen flux 400-800nm)
Fotonen flux 600-700nm (%vanfotonenflux 400-800nm)

6

Fotonen flux 700-800nm (%vanfotonen flux 400-800nm)

7

Fotonen flux ratio 400-500nm :600-700 nm
Fotonenflux ratio655-665nm :725-735 nm

3

VERROOD6

B:R7

RiFR8
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Abnormalemorfogenetischeverschijnselentijdensdegroeivanplanteninkunstlichtwordeno.h.a.
alleenwaargenomen bij hetgebruikvanlampenmet eensterkafwijkende spectraleverdelingten
opzichte van daglicht. Experimenten met sla kiemplanten die werden gekweekt in het vrijwel
monochromatische geel/oranje licht vanlagedruk natrium lampen hebben aangetoond datdeze
kiemplanten voor een normale morfogenese een absolute behoefte aan blauw licht hebben
(Thomas&Dickinson 1979).Bijgebrekaanblauwlichtvertoondendejongeslaplantjeseenovermatige hypocotylstrekking. Een onderzoek van Lampe & Blom (1985) toonde aan dat er geen
morfogenetische verschillenenslechts minimaleverschillen inchemischesamenstellingoptraden
tussen slaplanten opgekweekt inlicht van hogedruk kwik lampenof licht van hogedruk natriumlampen.Integenstellingtotdelagedruknatriumlamp bezithetemissiespectrumvandehogedruknatrium lamp wel enig blauw licht, hetgeen kennelijk voldoende is voor een normale fotomorfogenesevandeslaplant.Deblauwlichtbehoeftevarieertechtersterkperplantesoort.Hierdoor
kunnensommigeplantenzondermorfogenetischeproblemengekweektwordeninlicht metweinig
blauw licht zoals dat van hogedruk natrium lampen, terwijl andere soorten meer blauwlicht
vereisenenbetergroeien inlichtvanmetaalhalidelampenof eencombinatievanmetaalhalideen
hogedruknatriumlampen.CatheyenCampbell (1979)vondennauwelijksenigverschilingroeien
ontwikkeling van een negental plantesoorten in licht van lage- of hogedruk natriumlampen. Zij
gebruiktendezelampenechteralsaanvullingvanhet natuurlijkedaglicht indekasgedurendede
winterperiodedatwaarschijnlijk voldoendeblauwlichtbevattevooreennormaleontwikkelingvan
deplanten.OverhetalgemeenwordenTL-buizenvanwegehunbeterekleurbalansdandemetaalhalideof hogedruk natrium lamp (zietabel2), hun geringe warmteproductie enhun gelijkmatige
lichtverdeling beschouwdalsde meestgeschikte kunstlichtbronvoor deopkweekvanplantenin
klimaatkamers(Downs&Hellmers1975).EenvergelijkendonderzoekvanCatheyetal.(1978)naar
degeschiktheidvaneenaantalsoortenTL-buizen toondeaandat erover hetalgemeen nietveel
verschillen in groei en ontwikkeling optraden endat de "cool white" en "warmwhite" typen het
meestgeschiktwarenendevoorkeurverdiendenbovendespeciale (endaardoor duurdereenin
minder uitvoeringenverkrijgbare)TL-buizenontwikkeldvoor plantengroeizoalsbijv.degroluxTLbuis.
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EFFECTENVANLICHTKWALITEITOPBIOCHEMISCHEEN FYSIOLOGISCHEPROCESSEN
Integenstelling tot hetaantal beschreven effectenvanlichtkwaliteit opgroei enmorfogenesevan
planten, is er slechts weinig bekend over effecten van lichtkwaliteit op de fysiologische enbiochemische processen die leiden tot deze

veranderingen in groei en morfogenese.

Fotomorfogenetischereactiesvanplantenwordengeacht onafhankelijk tezijnvanveranderingen
infotosynthesesnelheid. Hoewel tussen 400en700 nmalle golflengten gebruikt kunnenworden
voor de fotosynthese is het onmogelijk om zonder in vivo fotosynthesemetingen een morfogenetische reactie van planten, opgekweekt in licht met een gelijke PPFD maar met een
verschillendespectraleverdeling,methonderdprocentzekerheideenfotomorgenetischerespons
tenoemen.OpbasisvanmetingenvanMcCreeenanderen(zieblz.3) isimmersgeblekendatde
efficiëntie waarmee licht van verschillende golflengte voor de fotosynthese wordt gebruikt niet
gelijk is (figuren 1en3).Roodlicht (600-700 nm)wordt indemeestegevallenefficiënter gebruikt
voor de C0 2 fixatie dan de golflengten binnen het 400-700 nm gebied. Niet alleen de effiëntie
waarmee C0 2 wordt gefixeerd, maar ook de verdere assimilatie van het gefixeerde C0 2 wordt
beïnvloeddoordespectraleverdelingvanhetlicht.Belichtingvaninwitlichtopgekweekteplanten
metblauw lichtleidt bijeengelijkblijvende PPFDbinneneenpaarminutentot eenverhogingvan
het aandeel gefixeerd C0 2 dat wordt gebruikt voor de synthese van aminozuren en organische
zuren enbij langere blootstelling ook tot eentoename in eiwitsynthese (Voskresenskaya 1979).
Roodlichtdaarentegenleiddetot eentoenameinhet koolhydraatgehalte indeplanttenopzichte
vanwitlicht (Voskresenskaya 1979).DezelfdeeffectenwerdenookwaargenomendoorWarrington
enMitchell (1976) inSorghum bicolorenGlycine max opgekweekt in rood- of blauw-verrijktlicht
tenopzichtevaneenuitgebalanceerddaglichtspectrum (witlicht).KowallikenRuytershebbenveel
onderzoek gedaan naar de effecten van blauw licht op het koolhydraatmetabolisme van dealg
Chlorella. In deze alg stimuleert blauw licht de ademhaling (Kowallik 1982) en de synthese of
activatie van een aantal sleutelenzymen van het koolhydraatmetabolisme, zoals o.a.
fosfoënolpyruvaatcarboxylase,pyruvaatkinaseenhexokinase(Ruyters1987).
Naast effecten vanlichtkwaliteit opde relatieve hoeveelheden gefixeerd C0 2 dieworden
gebruiktvoor desynthesevankoolhydratenofeiwitten,isdespectraleverdelingvanhetlichtook
vaninvloedophettransport endeverdelingvangevormdeassimiiatenindeplantenalsgevolg
hiervanop deontwikkeling engroeivandeverschillende organenvaneen plant. Roodlicht stimuleert de knop- en zijscheutontwikkeling bij een groot aantal plantesoorten (Mor et al.1980,
Casaletal.1987),eeneffectdatookverkregenkanwordendoordezeknoppenmetcytokininente
behandelen (Mor et al. 1981). Zowel rood licht als cytokininen vergroten het vermogen vande
knopassimiiaten naarzichtoetetrekken (desinkactiviteit). Deactiviteitvaninvertase,hetenzym
dat betrokken is bij desplitsing van hettransportsuiker sucrose in hexoses die gebruikt worden
voor het cellulair koolhydraatmetabolisme, speelt mogelijk eenbelangrijke rol bijderegulatievan
desinkactiviteit vaneenplanteorgaan.Stimulatievaninvertaseiswaargenomenzowelalsgevolg
van rood licht (Zouaghi 1976) als nabehandeling met groeiregulatoren (Morris 1982).Stimulatie
vanstengelstrekkinginPhaseolusvulgaris inrood-verrijktlichttenopzichtevanblauw-verrijktlicht
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(Maas 1989) of door toediening vanauxine (Morris &Arthur 1984) was eveneens gecorrelleerd
meteentoenameininvertaseactiviteit.
Beëindiging van de lichtperiode met een 5 minuten durende puls gloeilamplicht
(voornamelijkverroodlicht) remdehetuitlopenvanokselknopen intomatenplanten (Tucker1975).
Insojabonen leiddedezelfde lichtbehandeling tot eenremmingvan het assimilatentransport naar
dewortels vande plant,waardoor zichaandewortelsvandeze planten ook minderwortelknolletjes ontwikkelden danaan dievan plantendie 5 minuten rood licht aan het einde van dedag
kregen(Kasperbaueretal.1984).
Delichtafhankelijk openingvanhuidmondjesiseenvandebestbestudeerde blauwlichteffectenin
hogere planten.Zeiger (1984) vondendat de openingvande huidmondjes afhankelijk isvande
fotosynthese van de chloroplasten inde sluitcellen, maar dat zelfs onder rood licht verzadiging
voor de fotosynthese belichting met blauw leidde tot een nog verdere toename in de
huidmondjesopening. Paphiopedilum spp. planten die van nature voorkomen in voedsel- en
waterarme biotopen groeien, ook indien ze onder geconditioneerde omstandigheden worden
gekweektenvoldoendewaterkrijgenaangeboden,erglangzaam.Hetopkwekenvandezeplanten
onder blauw-verrijktlichtleiddetot eentoenameindestomatairegeleidbaarheid eneentoename
inCO»fixatie.Ineenperiodevan3tot4wekenhaddendeplanteninhetblauw-verrijktelichteen
50-70% hogerversgewichtbereiktdandeplantenopgekweektonderdaglicht (Zeigeretal.1985).
EentoenameinverdampingenCa

opnamedoortomateplantenopgekweekt inTLlicht

tenopzichtevanplanteninhogedruknatriumlichtwerddoorTremblayetal.(1988)toegeschreven
aaneenhogerestomataire geleidbaarheidvande huidmondjesvande planten inhetTLlichtals
gevolgvan hetgrotere aandeel blauw licht inhet emissiespectrum vandeTLbuis invergelijking
metdatvande hogedruk natriumlamp.Deopnamevan nitraat,ammonium,sulfaat, calciumen
kalium de assimilatie van nitraat, ammonium-en sulfaat door wortels van het graan (Zolotaya
rannyaya) was hoger in planten gekweekt in blauw dan in rood licht (In 1964).Dein het blauwe
licht gekweekte plantenvertoonden ookeenhogerewortelademhaling.Opgrondvandezeresultaten suggereerde Indat blauw licht hettransport vanassimilaten naar dewortels vandit graan
stimuleerdewaardoorzeover meerenergiebeschiktenvoordeopnameenassimilatievanionen.
Activatievannitraatreductasedoorblauwlichtisgevondeninalgenenhogereplanten.Hetnitraatreductase-complexbevateenriboflavine,waardoordirecteabsorptievanblauwlichtmogelijkis en
waardoorhetenzymgeactiveerdkanworden(zieRuyters1987enreferentieshierin).
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CONCLUSIES
Demeesteplantesoortenkunnenzondergrotemorfogenetischeproblemengedurendelangeretijd
of gedurende huncomplete levenscyclus in uitsluitend kunstlicht wordengekweekt. Hetalofniet
optredenvanmorfogenetische afwijkingen tenopzichtvanplanten inhetveld issterkafhankelijk
vande bestudeerde plantesoort of cultivar, maar ook vanandere omgevingsfactoren alstemperatuur en nutriëntenaanbod. Veel plantesoorten groeien zonder problemen inlicht van hogedruk
natriumlampen,van metaalhalidelampen of een combinatievandeze beidelampen.Het nadeel
vanbeidelampenishunafwijkende spectraleverdeling (hetmeestelichtwordt geëmitterdineen
paarnauwegolflengtegebieden) tenopzichtvandaglicht (continuspectrum) engezienhetfeitdat
gelijkmatigheid en regelingvande intensiteit over oppervlak en hoogte inde klimaatkamer met
dezelampenveelmoeilijkerterealiseren isdanmetTL-verlichting.Vanwegehunbeterespectrale
verdelingenbeteremogelijkheden voor eenregelbaregelijkmatige belichtingvandeplantenverdienendeTL-buizendevoorkeuralslichtbroninklimaatkamers,hoewelzij inenergetischopzicht
minderefficient zijndanmetaalhalide of hogedruknatriumlampen.Dehoeveelheidstroomdiein
fotosynthetisch actieve straling wordt omgezet bedraagt voor TI-buizen, metaalhalide en
hogedruknatriumlampen respectievelijk 20,21,4 en25%. De maximale lichtintensiteit die bijgebruik van normale daglichttype TL-buizen in een klimaatkamer kan worden bereikt bedraagt
ongeveer370^molm"2s"1 (80Wm"2)opeenhalvemeteronderhetlichtplafond.Doorgebruik
temakenvandezogenaamde"veryhighoutput"(VHO)typeTL-buizenkunnenbijtoepassingvan
eengoed buizenwisselschema (noodzakelijk vanwegede invergelijking met de normaleTL-buis
snellere terugloop in lichtafgifte) lichtintensiteiten gerealiseerd worden van ruim 700
A*molm"2s"1 (ca. 150W m"2) (Downs & Hellmers 1976), hetgeen voldoende is om zomerse
daglichtsommen in de klimaatkamer te kunnen realiseren. Omdat zowel metaalhalide lampen,
hogedruk natrium lampen en TL-buizen vrijwel geen verrood licht uitstralen verdient het de
voorkeur om alsaanvulling opdezeverlichting gloeilamplicht te geven,hoewel dit nietvoor alle
onderzochteplantesoortentoteenverbeteringvandegroeienontwikkelingleidt.Deaanwezigheid
vangloeilampen in een klimaatkamer heeft nietalleenalsvoordeel dat hierdoor het spectrum in
morfogenetische zin meer op dat van zonlicht lijkt, maar het maakt ook fotoperiodische experimenten mogelijk zoals bijvoorbeeld nachtonderbreking om bloei van korte dag planten te
voorkomen of einde van de dagbelichting met verrood ter voorkoming van zijscheutvorming.
Gloeilamplicht is ook noodzakelijk om het natuurlijke lichtmilieuvan schaduwplanten te kunnen
simuleren in een klimaatruimte. Als vuistregel voor de hoeveelheid gloeilamplicht wordt door
Downs & Hellmers (1975) eenaandeel van 30%van het geïnstalleerd lampvermogen genoemd.
Voor de simulatie vanvegetatieschaduw is echter eengroter aandeelverrood nodig. Morgan&
Smith (1978) gebruikten voor de simulatie vanvegetatieschaduw bij een achtergrond belichting
vanzes 40WTL-buizen in het meest extreme geval gebruik vanveertig 150Wgloeilampen(96%
van het geïnstalleerd vermogen) waarvan het licht werd gefilterd door een waterfilter en een
infraroodfilter omzoveelmogelijkwarmtestralingwegtefilteren.Eenanderemogelijkheid omde
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hoeveelheid verrood licht in een klimaatcel met witte TL verlichting te vergroten is de toepassing
vanspecialeverrood emitterende fluorescentiebuizen (Deitzer etal. 1979).
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