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Kunstlichtindetuinbouw

Delaatstetijdiserindepraktijk
vandetuinbouweenduidelijk
hiernieuwdebelangstelling te
constaterenvoorbelichtingvan
plantenengewassen.Zelfszijn
inenkelegevallen installaties
aangebrachtvoorzogenaamde
assimilatiebelichting,o.a.bij
eenaantalplantenkwekersen
hierendaarookbijdeherfst-en
winterteeltvanchrysant.
Erlijkenmeerdereredenente
noemendiedithebbenkunnen
veroorzaken.Erkomeno.a.
steedsnieuwere,datwilzeggen
meerefficiënte,lampenterbeschikking,zoalsonlangsdehogedruknatriumlamp. Meerdere
firma'sbiedentegenwoordig
lampenaan,watresulteert in
concurrerendeprijsvorming.
Verhoudingentussendekostenfactorenvaneenteelt
verschuivensteeds,zoalsarbeidskostentenopzichtevan
energiekosten,investeringen
enhetrente-niveau,inflatieen
belastingdrukendeafzet-en
prijsomstandigheden. Deteeltbeheersingwordtsteedsperfecter,waardoorduurderecultuurmaatregelengeleidelijktot
economischrendabeletoepassingzullenkunnenwordengebracht.Ookdeverdergaande
specialiasatiegeeft inditopzichtnieuwemogelijkheden.En
tenslotteisermisschienook
weleengroepvanbedrijven
waaropallediepte-investeringenreedsgedaanzijnendiedus
nuaaneenbelichtingsinstallatietoezijn.
Inelkgevallijkthetgoedeen

aantalvandebelangrijkste
aspectenvanbelichting nog
eenspuntvoorpunttebesprekeninhetlichtvandenieuwste
ontwikkelingen.Hopelijkgeven
weopdezewijzebelanghebbendenenigegevensinhandenopgrondwaarvanoverhet
aanschaffenvaneenbelichtingsinstallatie beslistzoukunnenworden.Hetistenslotte in
hoofdzaakeenkwestievan
rekenen:watgaathetkostenen
welkeopbrengstvergroting zaal
daartegenoverstaan?
Hetlijkthetbesteeersteen
aantalpuntenafzonderlijkte
besprekenendaaraanvolgend
eenpogingtedoendesamenhangentussendeverschillende
onderwerpentepresenteren.

Algemeneaspecten

Allereerst eenpaaropmerkingen van algemene
aardover het gebruik van kunstlicht in de tuinbouw.

Hetjuiste gebruik van licht moet
geleerd worden. Het onderzoek
levert hiertoe veel gegevens,
maar in de praktijk zal men toch
dejuiste enmeest rendabele toepassing moeten vinden. Nogmaals, het onderzoek zal niet op
elke detailvraag een antwoord
weten.
LICHTLEREN GEBRUIKEN
Voor licht geldt, evenals voor elke andere cultuurmaatregel,dat het moeilijk isom er meteen
het optimaal juiste gebruik van te maken. Elke
ondernemerzalzelfmoetenlerenhoeonder zijn
omstandigheden,bijzijnteelten en met zijn bélichtingsinstallatie de beste resultaten bereikt
zullen kunnen worden. Dat geldt voor een klimaatregelaar, voor wortelbeperkende troggen
en ook voor lampen. Men is niet klaar met het
doenvandeaanschaffing alleen, Infeite begint
hetdanpas.
Het onderzoek heeft al wel veel gegevens over
het gebruik van licht en de werking ervan op
planten opgeleverd,waar evenalsvoor alle andere investeringen: het preciese gebruik ervaren, kleine trucjes en handigheden die de zaak
juist wel of juist niet rendabel moeten maken,
zullen indepraktijk zelf gevonden moeten worden.
Theoretische richtlijnen zijn bruikbaar om tot
eenbepaaldetoepassingswijzetekomen,zijvormen eenalgemene leidraad. Meer dan dat kan
hetonderzoek nietleveren.
Erkunnen indepraktijk eindeloos veel situaties
voorkomen,die allen van elkaar verschillen ten
aanzien van het gebruik van kunstlicht. Het
weer; gewassen; arbeidsorganisatie; kostenverhoudingen;gewenste groeibeïnvloeding enz.
zullen steeds weer aanpassing vereisen ten
aanzienvande economie van belichting en dus
de manier waarop het licht gebruikt moet worden Nooitzullenaldezesituaties tevorc-nin het
onderzoekbestudeerdkunnenwerden.Aldoendezal indepraktijk demeeste detailinformatie
moetenontstaan.

Licht iseen dure aangelegenheid
(ook voor het onderzoek) en het
onderzoek zal zich dan eerst buigen over een bepaald gebruik ervan, wanneer hiervoor een min
of meer verantwoorde belang, stelling bestaat.
LICHTEN ONDERZOEK
Ookvoorhetonderzoek islicht eenergdurefactor.Enbovendienheeft lichteenvrijwel eindelo, zegebruiksmogelijkheidbijdebeïnvloeding van
degroeiendeontwikkelingvanplanten. Hetonderzoek zalzichdus,omefficiënte redenen,pas
met meer nauwkeurigheid buigen over een bepaaldgebruikvanlichtwanneer gebleken is,dat
er indepraktijk min of meer verantwoorde belangstellingvooraanhetontstaanis.

Neembijvoorbeelddeontwikkelingvandebloeibeïnvloeding door Hotoperiodische belichting.
Wat isdaaralniet inbezuinigd nadatde methodeeerst inalgemenezinwerdaanbevolen. Door
deovergangvandagverlenging,via nachtonderbreking, naar cyclische nachtonderbreking is
het stroomverbruik ongeveer teruggebracht tot
1/8. Bovendienisdelichtsterkte aangepast aan
de verschillende gewassen en soms zelfs aan
rassen (enook zijnderassen aangepast aande
belichting!)zoals bij dechrysant. Hierdoor konden de investeringen aanzienlijk geringer zijn.
Eenverandering die nogversterkt is doordat in
dehogeremodernsekassenietsgrotere lampen
gebrui' ' kunnen worden, die per W goedkoper
zijn. Entenslotte zijn er dan nogde aanpassingen indeandere teeltomstandigheden en in de
keuze van de teeltperioden die een voordelige
inzetvanhetlichtmogelijkkunnenbevorderen.

Eriseenduidelijkhernieuwdebelangstellingvoordemogelijkhedenvanbelichting

In vergelijking met andere teeltmaatregelen, zijn de kosten van
belichten erg hoog. Vooralsnog
ziet het ernaar uit,dat de meeste
andere kapitaalsaanwendingen
voordeliger lijken dan de investering in lampen voor assimilatiebelichting. Vandaar dat pas
wanneer het zonder extra licht
niet mogelijk is om de gewenste
groeitekrijgen,aan een dergelijke belichting gedacht zal mogen
worden.

LICHTISERGDUUR
Een tweede algemene opmerking is, dat belichten een erg dure maatregel is. Zowel de i n vestering zelf alsdegebruikskosten zijn vergeleken met alle andere maatregelen op het tuindersbedrijf erg hoog. Bij cylische belichting valt het
dan nog mee, maar assimilatiebelichting zal
zo'nf 2 0 , - p e r m 2 p e rjaar en meer kosten. En dat
is ongeveer evenveel als de totale jaarkosten
van bijvoorbeeld eenvolledige t o m a t e n - of k o m kommerteelt. En m e n vraagt zich dan af met
welke extra produktie dit bedrag terugverdiend
moet w o r d e n . Laat staan hoe er w i n s t te maken
zou zijn met zo'n investering. W e komen later
nog met cijfermatige berekeningen op dit probleem terug, maar nu is al w e l te zeggen dat de
meeste andere kapitaalaanwendingen voordeliger lijkendan de investering in lampen.
Assimilatiebelichtingvergteendermate investering,
datdit nogslechtsinspecialegevallenverantwoord is
Hetonderzoek heeftalveelgegevensverzameldoverhetgebruik vanlicht endewerking ervan

Voor elk teeltprobleem dat zowel zonder als met
licht opgelost kan w o r d e n , kan via een kostenberekening bekeken w o r d e n w a t het voordeligst
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is. Dit geldt o.a. voor problemen van groeisnelheid, van kwaliteit, van plantdichtheid,
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een bepaalde te w e n s e n groei in het geheel
niet mogelijk is zonder licht, zal aan belichting gedacht mogen w o r d e n . Dit geldt bij
voorbeeld inderdaad voor de bloeibeïnvloe-
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ding van daglengte-gevoelige planten. Maar,
goede bloei van bij voorbeeld tomaat k a n
de gehele w i n t e r door ook zonder licht verkregen w o r d e n , evenals een redelijke plantkwaliteit. In gevallen w a a r bijzondere eisen
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gesteld moeten w o r d e n aan het plantmateriaal
zou m e n met uitsluitend zonlicht in de w i n t e r
moeilijkheden kunnen hebben die onoplosbaar
zijn. Tot nu toe doet zich zoiets voor bij bij voorbeeld de bloei van Lilium Enchantment en van
gladiool. Trouwens, ook de kwaliteit van chrysanten-stekken w o r d t i n d e w i n t e r in Nederland
met de normale teeltregelingen onvoldoende
geacht. En,behoudens import uit meer Zuidelijke landen, zal de teelt ervan dus met kunstlicht
moeten plaatsvinden Hoewel, bewaring van in
de nazomer g e w o n n e n stek zou ook een oplos-

sing zijn, en dan zou w e e r een kostenvergelijking nodig zijn.

De plant reageert op verschillende manieren op licht. In grote lijnen onderscheiden w e vier lichtreacties: bloei; buiging naar het
licht toe; breedtegroei of strekkingendroge-stofproduktie. Elke
lichtinvloedkanopzijnbeurt door
verschillende factoren worden
veranderd in zijn effect. Bovendien zijn de vier genoemde reacties te beïnvloeden door de kleur
van het licht; de intensiteit van
het licht; de duur van de belichtingenhet moment.
Hoe dan ook, belichten is op het
oog vrijwel steeds gunstig. De
vraag is, hoe gunstig dan wel in
hetlichtvandetemakenkosten.
LICHT W E R K T I N G E W I K K E L D
De werking van licht op de plant is erg ingewikkeld. De plant heeft nl. meerdere lichtgevoelige
reactie-symptomen die elk voor zich door de
tuinder beïnvloed w o r d e n w a n n e e r hij begint te
belichten.
In het kort is de invloed van licht ongeveer als
volgt samen te vatten: Er zijn 4 Uchtreacties bij
planten (bloei, buiging;haar het licht toe, breedtegroei of strekking en droge-stofproduktie). Elk
van deze reacties wordt geregeld door de kleurmenging van de belichting (dus de lampsoort),
de intensiteit van het licht,deduur vande dergelijke belichting en het m o m e n t ten opzichte van
het zonlicht.
Bovendien w o r d t de sterkte van elke lichtinvloed
in zijn effect nog w e e r veranderd door bij voorbeeld de temperatuur, de bemesting, de CO 2 toediening, plantstadium en gewasdichtheid.
Bovendien ishet ineen kaszo,dat er altijd, tegelijk met het lamplicht, ook nog zonlicht aanwezig
is. Hierdoor w o r d t de invloed van het lamplicht
enigszins afgevlakt voor w a t betreft de bijzondere kleurwerkingen van de verschillende l a m pen Maar tijdens de meest donkere dagen m i d den in de w i n t e r is deze bijwerking van het natuurlijke licht niet al te sterk meer en dan treden
kwaliteitsverschillen tussen de lampen w e l
degelijk a a n d e d a g .
Hoe het licht zijn afzonderlijke invloeden op de
plant uitoefent is tot in vrij grote details bekend.
Het deel van deze informatie w a a r m e e de tuinder temaken krijgt zalhierna w a t uitvoeriger behandeld w o r d e n .
De werking van licht op een plant is erg ingrijpend Lichteffecten zijn altijd zeer duidelijk. Belichten is dus op het oog vrijwel steeds erg g u n stig De vraag is alleen: is het w e l gunstig genoeg, gezien de te maken kosten? Op deze vraag
zullen w e proberen zo goed mogelijk a n t w o o r d
te geven

Bij de beïnvloeding door fotoperiodische belichting heeft depraktijk de basisgegevens uit het onderzoek op
overtuigendewijze aangevuld
Lichteffecten zijn altijd zeer duidelijk! Onder: pootbare tomateplanten in de winter. Boven: pootbare tomateplantenindezomer

De plant en het licht

Met behulp van lichtenergie
maakt de plant suikerachtige
stoffen. Deze leveren de nodige
caloriën voor de ademhaling en
de groei. De energiehoudende
stoffen die niet voor de ademhaling worden gebruikt, bepalen de
groeisnelheid en de kwaliteit van
deplant:deproduktie:
GROEI
De groei van de plant hangt af van de fotosynthese,dit isde koolzuurassimilatie. Deplant
groeit van C02en licht. Door deop het blad vallendelichtenergievastteleggen,maaktdeplant
suikerachtige,energierijke stoffen. Deze stoffen
zijn de noodzakelijke voeding voor de energievoorziening van deplant. Deze stoffen (suikers)
leverenbijdegroeivandeplant de nodige caloriën.
Ominleventeblijvenzijnercaloriën nodig voor
de ademhaling. Er zijn caloriën nodig voor de
groei van nieuwe organen, zoals stengels met
bladerenenbloemenenvoordewortels. Enverderzijnzenodigvoor het reservemateriaal inde
voorraadorganenzoalsknollen,bollenenvruchten. Een groot deel van de energie-houdende
stoffendiedeplant uit het licht maakt, blijft dus
bewaard tijdens de groei en een kleiner deel
wordtmeteenverbruiktvoor energielevering via
de ademhaling. Wat dan overblijft van de assiniilatieproduktenbepaaltdegroeisnelheidende
kwaliteitendusdeproduktievaneengewas.Het
overschot, de droge-stofproduktie, zal zo groot
mogelijk moetenzijnendaar islichtbijnodig.

Eenplant kan 24 uur per dag drogestof produceren. Eenplant behoeft niette rusten. Hoehoger de
lichtintensiteit en hoe langer de
belichtingstijd, des te meer drogestof toename. Continu licht
geeft de hoogste produktie.
Steedssterkerlichtgeeft ookmeer
drogestofproduktie maar in afnemende mate. Vele uren zwakker
6

licht geven daarom meer drogestofproduktie dan dezelfde lichtenergiegegeveninkortere tijd.
DROGE-STOFPRODUKTIE
De droge-stofproduktie is groter naarmate een
plantmeerenergievanhetlichtontvangt. Hogerelichtintensiteit geeft meer droge stof, langere
belichtingstijd geeft eveneens meer droge-stofproduktie. In het algemeen kan hierbij bovendien worden vastgesteld,dat een plant niet behoeft te „rusten". Het energie-bindende principe wordt nooit vermoeid. Een belichting mag
dusbest24uurperdagwordenvolgehouden(tekening 1) Dedroge-stof toenamezalmeer worden met elk uur dat de belichting langer duurt,
totdat continue belichting tenslotte een maximale opbrengst geeft. Natuurlijk moet bij
daglengtegevoelige gewassen wel rekening
worden gehouden met de beïnvloeding van de
bloemaanleg, maar ook deze gewassen zullen
onder continu licht de hoogste produktie leveren
Sterker licht geeft, evenals meer uren licht,
meer droge-stofproduktie, maar in afnemende
mate Verdubbelde intensiteitgeeft nooit dubbel
zoveelgroei endat isbij een dubbel aantal uren
wel het geval (tekening 2). Hoge intensiteiten
zijndusrelatief onvoordeligzolangmen nog niet
24uurperdagbelicht.
Het is voor de droge-stofproduktie beter veel
uren zwak licht tegevendan in korte tijd dezelfdeenergie inhogere intensiteit aan tewenden.
Dit punt speelt mee bij verrolbare installaties.
Hoebelangrijk dezeafnamevandewerking van
sterk licht istenopzichtevan zwakker licht, kan
ook worden geconcludeerd uit het verschil tussen zomer en winter. Indezomer is er 10 * zoveellichtperdag,maar degroei isslechtsongeveer 3xzogrootalsindewinter.

Wanneer we aanvullend lamplicht geven, dan zou het het
mooiste zijn, wanneer w e dit aan
het steeds wisselende daglicht
zoudenaanpassen.Heteffect van
aanvullend lamplicht is sterk af-

hankelijk van de dan aanwezige
sterkte van het zonlicht. Het
grootste effect van lamplicht leverendenachtelijkeurenop.
ZON+LAMPLICHT
Hetgrootste nuttige effect van belichting wordt
dus bereikt bij zeer gelijkmatige lichtsterkte,
overdegeheleperiodevan24uur.Voordesituatieineenkasvolgtuitdezeopmerking overigens
eentamelijk ingewikkeld rekenprobleem.Gedurendeeer .antalurenvandedagzalerwel (gratis) een hoeveelheid zonlicht beschikbaar zijn,
maar de intensiteit van dat zonlicht is niet
constant. Deintensiteitvanhetzonlicht verloopt
overdagvanuurtot uur enverandert met debewolking en isvan dag tot dag dus verschillend.
Heterbijgegeven lamplicht zouaandezewisselingen van het natuurlijke licht moeten worden
aangepast.
Het aanvullende lamplicht zal wel altijd extra
stofproduktie geven, maar hoeveel dat precies
zalzijn hangt af van de sterktevan het zonlicht
opelk moment (tekening 3). Devraag of belichtenoverdagrendabelzalzijn, isdanook moeilijk
te beantwoorden. Opdonkere dagen isde werking van de belichting nog wel redelijk. Ook 's
morgens vroeg en 's middags is het zonlicht
zwak en zal er wel een goede produktieverbetering kunnen worden bereikt. Verder zal een
zwaardere belichting nog bij feller zonlicht kunnen worden gebruikt dan een zwakkere. Het
grootste effect per gebruikte kW/u, zal kunstlicht toch echter altijd in de nachtelijke uren
opleveren.

Veelvan het in de kas ingestraalde licht gaat verloren voor de
plant. Hoge dichte gewassen geven de minste lichtverliezen. De
energievastlegging isdanook het
grootst.
LICHTVANGST
Doorlichtoptevangenkandeplanteendeelvan
de energie in dat licht chemisch vastleggen in
energierijke stoffen. Maar de plant moet dan

Afbeelding I.:
Gelijke meeropbrengst.
(aantal uren licht)

Afbeelding 4.

echter nietalt e hinderlijk, zoals w e juist hebben
vastgesteld. Bij de meeste lampen w o r d t tegenwoordig t r o u w e n sw e l degelijk, naast d e , , l i c h t " opbrengst, ook de kleurverdeling en de energieopbrengst vermeld.

produktie

(2 x)

(3 x)

24 uur/dag
Belichtingstijd
(4 x)

Bijelkeuurmeerlicht,neemtde droge-stofproduktie
ingelijkematetoe
Afbeelding 2.:
Afnemende meeropbrengst.
(meer lampen of grotere lampen)
:fl;

: M i ïBÖÖ.HOÖflfiï
,260,
225 1
•175 Ipro100 duktie

^rtir

'B"-A"
Er gaat ook licht verloren:
d e e l A - valt naastde planten,
deel B- dringt door het gewas,
deel C-wordt weerkaatst,
slechtsdeelD- schemisch werkzaam.

200

300

400 (Watt)

(lx)

I2x)

(3x)

(4)4

zijn dus gevoelig voor de richting van licht. De
standdie bloemen, bladeren en stengels aannemen, zijn een evenwicht tussen de w e r k i n g van
dezwaartekracht en dievan het licht.
Planten staan rechtovereind, dit w i l zeggen: ze

Bijsteedsintenser licht,neemtdedroge-stofproduktieeveneenstoe,maarinafnemende mate

groeien van de aarde af. Ze zijn dus z w a a r t e -

Afbeelding 5.:
Buiging van een plant naar het licht.

krachtgevoelig. Hoe sterker het licht is,hoe m i n der de plant zich van de zwaartekracht zal
aantrekken.
éénzijdig licht

Afbeelding 3.:
Combinatie vanzonlicht »kunstlicht.

2)

K R O M M I N G V A N PLANTEN
Planten richtenzich opdezon of op een lamp; ze

Veelvanhet ingestraalde licht gaat verloren voor de
energievastlegging

)

100

Planten richten zich naar het
licht, wanneer de kleur blauw in
dat licht aanwezig is. De plant is
ook constant in beweging. Een
naar een lamp gekromde plant
ondervindt daarvangeen nadelen
voorzijngroeienproduktie.

Ergveel licht is er niet nodig voor dit verschijnsel
van het richten van de plant. De reactie is zeer
gevoelig. Zelfs een klein lampje op meters afstand kan e1 invloed uitoefenen. Maar dit is a l -

•O

..= 6s
''zu o
meerzijdig licht

leen het geval w a n n e e r d e kleur b l a u w in het
licht zit. Andere kleuren,zoals rood en geel, bezitten deze w e r k i n g niet. Deze gevoeligheid berust op een heel ander p i g m e n t dan het groene
chlorophyl. t e r w i j l de hoeveelheid licht hierbij

ronbcl
Iopbrencst lomolicht i^
800u. dag
1800a nacht

eigenlijk nietvan belang is.
18.00a

Inzonlicht en in het licht van alle lampen die nu
in gebruik zijn, zit voldoende blauw licht om een

•één etmaal-

sterke richtingsinvloed te hebben op planten.
De plant blijft voor het richtingkiezen lange tijd
Gedurende de nacht heeft men het maximale effect
van kunstlicht

Eenplantbuigtzichnaarhet licht; bijmeerzijdig licht
groeitdeplant rechtop

w e l eerst het licht opvangen. Het in een kas i n -

wanneergewone lampen worden
gebruikt

gestraalde licht kan voor de plant verloren gaan
(tekening 4). Er kan licht op de grond terecht kom e n , naast de plant. Bladeren weerkaatsen ook

LICHTKLEUR

eendeelvan het licht en er zal een deel door het

Inprincipe iserdusvoor het proces van de ener-

blad heengaan, omdat bladeren niet geheel

giebinding sprake van kleurgevoeligheid bij de

lichtdicht zijn. Alleen bij hoge, dichte gewassen

plant. Er is een verschil in nuttigheid tussen de

zijn de lichtverliezen klein. Een dik en vol blad-

kleuren. Maar deze verschillen zijn betrekkelijk

pakket is gunstig voor de lichtvangst en in zo'n

klein. Groen licht is iets minder w e r k z a a m , maar

g e w a s kan de energievastlegging dan ook groot

eigenlijk is alle zichtbare licht nuttig voor de

zijn.

energiebinding door de plant.

Bladeren zijn meestal groen. Dit is een gevolg

In elk geval is het verschil in lichtkleurmengsel

van het feit,dat het groene licht iets moeilijker in

tussen allerlei lampen zo onbetekenend, dat

de kleurstoffen van het bladw o r d t gevangen. De

speciale plantenbestralingslampen, door h u n

voornaamste kleurstof (het pigment chlorophyl)

speciale prijs,w e l nooit rendabel zullen k u n n e n

vangt blauw en rood licht beter dan groen licht.

w o r d e n gemaakt. Het is het goedkoopste w a n -

Erblijft dusgroen licht over en dat is de kleur die

neer gewone, voor algemene verlichtingsdoel-

w e zien.

einden o n t w o r p e n lampen w o r d e n gebruikt.
Deze lampen w o r d e n in de folders natuurlijk

Allezichtbarelichtisgunstig voor
de energiebinding door de plant.
Dure speciale lampen zijn onrendabel; het is het goedkoopste

vaak aangeprezen op grond van h u n lichtopbrengst-gehalte ten opzichte van onze m e n s e n ogen, maar het gaat natuurlijk o m de kleurwaarde van het lamplicht t e n opzichte v a n het
„ p l a n t e n o o g " (het groene blad). Dit verschil is

erg soepel.Zodra de ene lichtbron uitgaat, zal de
plant zich w e e r op de volgende gaan richten.
Wanneer er in het geheel geen licht is, zal de
groei precies rechtop zijn, namelijk tegen de
zwaartekracht in. Daarom komen kiemende
plantjes altijd naar de oppervlakte, ook al zijn
zediep gezaaid.
Op vertraagde f i l m s is te zien, dat planten doorlopend enigszins staan te w i e b e l e n . Ook is het
bekend, dat de stand van de blaadjes op en neer
gaat;vooral tussen dag en nacht. Planten v e r a n derendus steedsvan stand en houding.
Een naar een lamp gekromde plant ziet er raar
uit, omdat het voor ons een „ n i e t n o r m a l e " houding is. Maar het is hoogstwaarschijnlijk geheel
onschadelijk voor groei en produktie. De a f w i j kende stand zal t r o u w e n s bijna nooit blijvend
zijn (tekening 5). Overigens, reeds met een relatief klein correctie-lampje aan de andere zijde
v a n het g e w a s zal het krommingseffect k u n n e n
w o r d e n voorkomen.

Lichtenvorm
VORM
Licht beïnvloedt de vorm van de
plant. Planten die zonder licht
groeien worden dun en sliertig
met kleine blaadjes. Door belichtingmetnatuurlijk of kunstlicht is
het uiterlijk van de plant te beïnvloeden. Dat geldt voor de duur
en het tijdstip van de belichting,
maar ook voor de kleur van het
licht. Blauw en rood licht werken
ongeveer gelijk. Er is echter een
lichtkleur dieonzeogen niet kunnen waarnemen, vèr-rood, maar
de plant wel. Deze lichtkleur
werkt als „geconcentreerd donker". De plant wordt er lang en
dundoor,metkleineblaadjes.
Plantendie in het donker groeien,bij voorbeeld
aardappelscheuten in een kelder, zien er heel
anders uit dan een gewas op het veld. Te diep
zaaien, te langafgedekt houden nade kieming,
geeft witte sliertige plantjes met miezerige
blaadjes. Deze donker-vorm zou de normale
vormvandeplantkunnenwordengenoemd.
Zogezienisdeplant,zoalswij diekennenalsgewas,eenafwijkendevorm.Dieafwijking invorm
ontstaat door debelichting. En het doet er niet
toeof dit nuzonlicht of lamplicht is. Samenvattend kanworden gezegd dat onder invloed van
lichteenplant:
• Bladeren ontwikkelt en dat deze bladeren
groenzullenworden.
• Kortestengels maakt endat deze stengels dik
enstevigworden enerookvaakzijstengels ontstaan.
• Kleurstoffen maakt zoals de paarse kleurstoffen en dekleur in de schil van o.a.de tomatenvrucht.
Al deze vormbepalende gevolgen van een belichting berusten op één enkel systeem in de
plant. Het is inwerkelijkheid maar één lichtgevoelige eigenschap. De verschijnselen hangen
dus met elkaar samen, ook wat hun onderlinge
hevigheidbetreft. Hoesterker het licht,hoekorterdestengel, hoedikker destengel,hoe breder
de bladoppervlakken, hoe ingewikkelder de
vorm van de bladeren, hoe meer kleurstoffen,
er\z.
Niet alleen blauw licht werkt op deze vormveranderingen, zoals bij de kromming van de
planten naar het licht toe,maar ook roodlicht is
werkzaam. Hoe sterker het blauwe of het rode
licht hoe korter de plant zal zijn. De som van
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rood en blauw licht samen bepaalt de werking
vande lichtsterkte voor de vormverschijnselen
vandeplant.
Tot zover is het verhaal eenvoudig. Maar er is
nog een eigenaardige aanvulling gevonden
(schema A). Er is namelijk een lichtkleur met
precies de omgekeerde werking. Deze kleur is
vèr-roodofnabij-infrarood. Het isdierode kleur,
diedooronzeogen niet meer kanworden waargenomen. Deze kleur werkt op de plant ongeveer als „geconcentreerd" donker. Als een
blauw/rode lichtsoort ook vèr-rood bevat is de
lichtwerking zwakker dan vande zuiver blauw/
rode straling. De plant blijft dan — bij een bepaalde intensiteit van het licht — verhoudingsgewijs telang Dit isvooral het geval met gloeilampenlicht enook met het natuurlijke zonlicht.
Alleen sommige TL-lampen bevatten zeer weinigvèr-rood.

NACHT
De plant reageert niet direct op
donker, want alshet licht is weggenomen, blijft de plant nog enige tijd — zij het geremd —
doorgroeien.Eindigenweeën belichtingechtermetvèr-rood licht,
dan zal de donker-start van de
plant sneller ingaan;eindigen we
de belichting met rood-blauw
licht, dan zal de (geremde) groei
in de nacht langer doorgaan. De
plant wordt daarbij wat gerekt. Nachtonderbrekingen met
rood/blauw lichtwerken gunstig
ophetuiterlijk vandeplant.
Het is intussen bekend geworden hoe dit ,,tegenwerkings-systeem" vanvèr-rood werkt. Dit
werkingsprincipe heet rood-vèr-rood antagonistischsysteem.
Nadateenrood/blauwe bestralingwordt beëindigd,blijftdegroeivandeplant nogenigetijdgeremddoorgaan. Het isalsof deplant niet direkt
weet, dat het licht isuitgegaan. De eerste uren
volgendopgroeiremmendlichtblijftdegroeigeremd. In de nacht komt de strekkingsgroei
slechts langzaam en geleidelijk op gang. De
werking van vèr-rood berust er nu op, dat de
rood/blauwe nawerking door het vèr-rood ongedaan wordt gemaakt. Zodra vèr-rode bestraling wordt beëindigd, begint de plant op volle
,,donker"snelheid te strekken. Deze „donker"start-werking isvollediger naarmatede straling
voor eengroter deel uit zuiver vèr-rood bestaat
(schema B).Maar natuurlijkookhet omgekeerde
isgeldig:naarmatewedebelichting beëindigen

Schema A.

Lichtkleur en vorm.

blauw

rood

vèr-rood

Lichtmengsels * e n - vèr-rood..

Boven: Blauw en rood licht maken de plant stevig;
vèr-rood licht werkt als geconcentreerd donker, de
plantwordtdunengerektmetkleineblaadjes.
Onder:Blauwenroodlicht tezamen bepalendewerking van de lichtsterkte op de vorm; in combinatie
met vèr-rood blijft de plant verhoudingsgewijs te
lang.Dewerkingvanhetblauw-rodelichtwordt verzwakt

met zuiverder blauw/rood licht, zalde geremde
groeiindenacht langerdoorgaan.
Natuurlijk zal de meest gedrongen groei optreden, wanneer het licht gedurende de gehele
nachtaanblijft Maar men kanookzeer gunstige
vormbeïnvloeding verwachten, door bij voorbeeldelke4uurenigeminutenflink sterk lichtte
geven (schema C).Daarbij isdanwel een tamelijk zware installatie nodig, maar met zeer beperkt stroomverbruik.
«
Nachtonderbrekingen, vooral met blauw/rode
straling,werkenzeergunstigopdevorm van de
plant. Lampen met veel vèr-rood in hun lichtmengsel,dusmeer dan inzonlicht, moetenvoor
Het toepassen van verschillende daglengten om de
bloei te beïnvloeden is een veelgebruikte teeltmaatregel

SchemaB.
kleur aanhet beginvan

SchemaC.

de nacht.

15min.
Ç\f V v <
blauwofrood ^ % | | L £ y
i

dag

«

i

15min.,
ver-rood
»

j

dag

winterdag

nacht

,2r

nacht

nacht

nacht
winterdag
Nachtonderbreking,met
rood en/of blauw

Boven:Nadatdeblauw-rodebelichting isuitgeschakeld,blijftdeplantnogenigetijddoorgaan. De strekkinginhetdonkerkomt slechtslangzaamopgang.
Beneden: Een periode van vèr-rood licht voor de
nacht laatdeplantdirect overgaan in de „donker-situatie"waarbijeengerektevorm ontstaat

Boven:'sNachtstreedtstrekking op.
Beneden: Door nachtonderbreking met rood/blauw
licht blijft de plant meer gedrongen: devorm wordt
beter

Chrysanten met scheuten die in volkomen donker
zijngegroeid

gedrongen groei w o r d e n uitgeschakeld als het
nog dag is (b.v. gloeilampen en natriumlampen).
Bevat de lampstraling relatief minder vèr-rood
dan zonlicht, dan moet de kunstmatige belichting pasw o r d e n beëindigd als het reeds nacht is
geworden (b.v. TL-lampen en kwik- en kwikjodidelampen). Samenvattend mogen w e zeggen,
dat een plant er meer „ b e l i c h t " uitziet naarmate:

van de plant zullen de effecten v a n dagverlen-

altijdw e l enigverschil in rekking van de planten

ging van nachtonderbreking en van cyclische

onder natrium- en k w i k l a m p e n , maar in groeika-

• De lichtintensiteit hoger is
• De nacht korter is
• Er meer nachtonderbrekingen w o r d e n gegeven
• Het licht minder vèr-rood bevat, vooral aan het
einde van de lichtperiode.
De regeling van de daglengte-gevoelige bloei
van sommige gewassen is een bijzonder geval
van vorm-beinvloeding door het licht. Het bloei-

belichting voor zichzelf kunnen spreken.

mers zoudit verschil veel groter w o r d e n . Er zou-

Een volgend onderwerp in verband met het ge-

den in een groeikamer altijd enige blauwe k w i k -

bruik van kunstlicht in de tuinbouw i s d e g r o e i k a -

lampen moeten w o r d e n toegevoegd.

mer. Planten in een groeikamer ontvangen

GROEIKAMERS
In een groeikamer groeien de
planten bij kunstlicht. Economisch gezien komt deze manier
van plantenteelt nog niet in aanmerking. De keuze van de lichtkleur is in groeikamers erg belangrijk, om de gewenste vorm
vanplantentekrijgen.

Er is globaal beschreven hoe de vier belangrijkste licht-reaktie systemen van de
plant functioneren. Het gevoeligste principe iskromming van de plant naar het licht
toe. Heel zwak blauw licht veroorzaakt
deze kromming. D e lichtwerking op de
vorm van de plant begint bij zwak licht;

DAGLENGTE
Sommige planten zijn dag-lengtegevoelig. Dit is een bijzondere
vorm van vorm-beïnvloeding
door licht. De lengte van de donkere periode speelt daarbij een
belangrijke rol.Wezullenhier niet
allemethodenvan bloeiregelende
belichting nogeensbeschrijven.

geen, of zeer geringe hoeveelheden zonlicht; ze

maar deze invloed wordt steeds sterker tot

groeien dusgeheel bij kunstlicht.

bij zeer hoge lichtintensiteiten. Alleen be-

Onder de huidige Nederlandse economische

hoeft het licht voor dit effect niet continu

verhoudingen lijkt de groeikamer als methode

t e worden gegeven, vooral niet w a n n e e r

niet van belang. Een volledige beschrijving van

erweinig vèr-rood in zit.

de inrichting en het gebruik ervan lijkt dan ook
op dit moment niet ter zake.

De bloeibeinvloeding

Er is echter w e l één bijzonder aspect dat de

voelige plantensoorten berust op hetzelfde

van daglengte-ge-

moeite van het noemen w a a r d is. De w e r k i n g

systeem als de vormwerking van het licht.

van de verschillende kleuren op de v o r m van de

Het berust op het zogenaamde b l a u w / -

plant kan namelijk in een groeikamer a f w i j k e n

rood-vèr-rood systeem.

regelingssysteem is precies op dezelfde manier
gevoelig voor licht als de andere vormreacties
van de plant. De bloei reageert precies zo op' de
kleur, op de intensiteit en op de w e r k i n g v a n
nachtelijke belichting en dus ook op het vèr-rode licht,aIßde vorm van de plant.
Alleen speelt bij de regeling van de bloei de
lengte van de donkere periode een bijzonder
sterke rol. En dat is bij de l e n g t e / b r e e d t e groeiregeling w a t minder.

ten opzichte van die in de kas. Het voornaamste

V o o r d e assimilatie, de droge

verschil is,dat rode (of gele) straling niet de ge-

van de plant, zijn niet zo zeer intensiteit

drongen groei behoeft te geven van blauw licht.

of kleur van belang, maar eigenlijk uitslui-

Rood licht werkt namelijk alleen dan verkortend,

tend de door de plant opgenomen energie,

zoals blauw, indien ook de andere kleuren aan

dusde hoeveelheid licht.

Het lijkt niet zinvol nog eens alle methoden w e l ke ingebruik zijn bij de bloeiregelende belichting
te beschrijven. Op grond v a n w a t gezegd is ter
verklaring van de w e r k i n g van licht op de vorm

veelkleurige zonlicht. A l l e e n op erg donkere

stof-produktie

deplant w o r d e n gegeven. Lampen met erg é é n kleurig rood licht zullen in een groeikamer dus
lange planten opleveren.
In de kas ontstaat dit probleem niet, w a n t er is
altijd ook — naast het rode lamplicht — het
winterdagen zou het groeikamer-effeetook in de
kas kunnen optreden. Hierbij gaat het dus speciaal om natriumlampen. Er is, ook in een kas,

Elk reactiesysteem moet dus op zijn eigen
manier worden belicht. En dat kan niet,
w a n t het betreft één en dezelfde plant.
De totaalwerking van licht op de plant
zal later worden besproken. Maar dan
tevens in samenhang m e t de andere kasomstandigheden.

Lichtenergie en installaties
I n de twee voorgaande hoofdstukken i s i n het k o r t
beschreven hoeeenplant reageert oplicht. Het
isdaarbij duidelijk geworden dat vooral de hoeveelheid en de intensiteit van het licht voor de
groeibepalendzijn.Nugaan wenahoeveel licht
demoderne installaties geven. Eenjuist gevoel
ten opzichte van het begrip „energie-hoeveelheid" is belangrijk, of we nu over lichtsterkte
spreken of over verwarmingscapaciteit. Dit
soort berekeningen kan een idee geven van de
extragroei-mogelijkheden met lamplicht.

Metdeterm geïnstalleerd vermogen,geven we de „ z w a a r t e " van
de installatie aan. Deze drukken
we uit inWatts per vierkante meter. Bij lage waarden zullen we
zijn aangewezen op gloeilampen
of TL. Bijzwaardere installaties is
eenkeusuit meer lamptypen mogelijk.
Om aan te geven hoe groot een belichtingsinstallatie is, wordt meestal het geïnstalleerdvermogenopgegeven.Erzalb.v. 40 W / m 2
geïnstalleerd zijn als er één 40 W gloeilamp is
opgehangen per m 2 en ook als er één 400 W
kwiklamp gemonteerd werd per 10 m2. In deze
twee gevallen ishet stroomverbruik per m 2 per
branduurongeveergelijk.Eriseenklein verschil
ten nadele van de kwiklamp, omdat het
overschakelapparaat enige stroom verbruikt.
Voor een400Wlamp isdit extra verbruik ongeveer30W.
Hoezwaarder een installatie is,hoe meer keus
menzalkunnenmaken uitdebeschikbare lampsoorten. Wil men b.v. 5 W / m 2 installeren, dan
zaldatnietgoedkunnenmetgrote lampen.Indit
gevalismenverplichttekiezentussenTL-buizen
of gloeilampen. Wil men 50 W / m 2 installeren
dan kan dit zowel met gloeilampen (grote en
kleine), met TL-buizen, als ook met hogedruk
kwik-, kwikjodide- en natriumlampen. Dekeuze
zal bepaald moeten worden op grond van de
ophangmogelijkheden; de prijsverhoudingen;
van de soort plantreaktie die men beïnvloeden
wil en de sterkte waarmee men dat wil kunnen
doen.

verse soorten lampen verschillend.
Gloeilampen hebben in verhouding tot het stroomgebruik een
lage lichtopbrengst; hogedruk
kwikjodide- en natriumlampen
zijn veel efficiënter. Een installatie met b.v. 100 W / m 2 aan
gloeilampen is daarom ongeveer
gelijk aan een installatie met 35
W / m 2 hogedruk natriumlampen.
Het zal in het algemeen zo zijn, dat de grotere
modernelampen eenhogere efficiënie hebben.
Dat wil zeggen dat een groter deel van de verbruikte elektrische stroom wordt omgezet in
licht. Gloeilampen zetten slechts ongeveer
8-10 %van de electrische energie om in lichtenergie; bij TL-buizen is dit al 18-20 % en de
nieuwe hogedruk kwikjodide- en natriumlampengevenomstreeks28%..
Doorhetverschil inefficiëntie zal,om eenzelfde
hoeveelheid lichtenergie te krijgen, b.v. een installatie met 100W / m 2 aan gloeilampen ongeveer gelijk gesteld kunnen worden met 35
W / m 2 hogedruk natriumlampen. Het geïnstalleerdvermogenzegtduslangnietalles. Desoort
lampspeeltzekereenbelangrijkerol.

Doordeverschillen inefficiëntie tussendelampsoorten zal steeds berekend moeten worden
hoeveel lampen en per m 2 nodig zijn. Ook zal,
voorzover men keus heeft, nagegaan moeten
worden hoedeverhoudingtussen de aanschaffingsprijs (dus rente en afschrijving) en het
stroomverbruik ligt.
Bijdit punt speelt ook de lamp-veroudering een
rol.Teneerstegaat deene lamp langer meedan
de andere en ten tweede gaan sommige lampsoorten tijdens het ouder worden steeds minder licht uitstralen.Omeenbepaalde lichtsterktetekrijgenmoeteenzodanigaantallampenopgehangen wordendat men,rekening houdende
met deze lichtopbrengstvermindering, gemiddelddegewenstelichtsterktezalhebben.

Denuttige energie-opbrengst die
we via lampen verkrijgen is maar
eendeel"an detotale energie die
de lamp levert. Er gaat veel licht
verloren,hoewel door middel van
reflectors nog zoveel mogelijk
energie wordt „gericht". Toch is
het zo,dat zelfs bij de modernste
installaties de nuttige lichtenergienog slechts 10-15% is van de

Door middel van reflectoren wordt het licht zoveel mogelijk gericht; toch gaat een aanzienlijk deel van de
lichtenergie verloren
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De energie-opbrengst, dat wil
zeggen dat deel van de gebruikte
elektrische stroom dat wordt
omqezet in licht, is voor de di10 .

,:Jl

veer zeggen, dat lampen zeker zo hoog boven de
planten moeten hangen als de afstand is van
lamp tot lamp. Hangen de lampen op 3 * 3
m uiteen, dan moeten ze dus ook 3 à 4 m hoog
'/O

hangen. Dit hangt w a t van de v o r m van de re-

X

flector af, maar steeds zal een grotere afstand
samen moeten gaan met een grotere hoogte.
Gezien de hoogte van de huidige kassen bete-

(rand )

planthoogte

(rand)

kent dit o.a , dat met een 4 0 0 W lamp eigenlijk
niet minder dan ca. 2 0 W / m 2 geïnstalleerd zal
kunnen w o r d e n , nl. 4 * 5=2 0 m 2per lamp bij een

Voldoende overlappende s t r a l i n q is nodiq

lamphoogte van ca.4 . 5 0 m. Enmet dit soort gro-

voor egale l i c h t s t e r k t e .

te lampen heeft m e n dus, mede gelet op de rela-

( A l t i j d randeffect).

tief hoge lichtopbrengst, eigenlijk altijd te m a ken met een nogal zware belichting. W i l m e n
minder intensief belichten, dan zal gekozen

Onder de lamp isde straling het grootst enverzwakt naarmate verderop wordt gemeten. Om dit randeffect
wegtewerken,moetendelampenopdejuistafstandenhoogteworden opgehangen

moeten w o r d e n uit kleinere lampen van een a n der principe, of de kas zou nog aanzienlijk hoger
moeten zijn.

TABEL 1. LICHTENERGIE VERKREGEN MET
EEN INTENSITEIT VAN 7,5 W / m ; WANNEER
DELAMPEN EENAANTAL UEN BRANDEN.
Belichtingsduur

Lichtenergie
2,5 J / c m J
20 J / c m '
30 J/cm 2
60 J / c m !

1 uur
8 uur
12uur
24uur

elektrische energie die de installatieverbruikt.
Niet al het licht dat uit een lamp komt is nuttig
voor de plant die eronder staat. Lampen stralen
nl. in alle richtingen hun licht uit. Het uit een
lamp komende licht zal dus voor nagenoeg de
helft omhoog stralen. Deze helft van het licht

TABEL 2. GEMIDDELDE ZONNESTRALING
PER DAG (NAALDWIJK, 1 9 7 1 / 1 9 7 4 ) VOOR
DE VERSCHILLENDE MAANDEN VAN HET
JAAR.

kan door een reflector w e l in de richting van de
plant gekaatst w o r d e n . Maar op het kaats-vlak
zal er altijd licht verloren gaan. Zelfs op een per-

Bij een te belichten oppervlakte
zal een randeffect optreden, dat
wil zeggen, voorbij de laatste
lampzaktdelichtsterkte geleidelijk af. Er zijn verschillende manieren om dit te omzeilen; het
areaal planten onder de lampen
wat kleiner houdenof de lampen
aande randenwat dichter opeen
hangen.

fecte spiegel gaat nog ongeveer 1 0 % licht verloren. Voor de meeste l a m p / r e f l e c t o r combinaties

Totale globale
straling

Zichtbaar licht

buiten
J/cmVdag

indekas
J/cmVdag

1845
1670
1070
700
275
180
224
400
950
1400
1830
1960

690
625
400
260
100
67
84
150
355
525
685
735

isde nuttige opbrengst vrij nauwkeurig bekend.
Dit geldt ook voor de inwendige reflectoren van
sommige lampen, zoals b.v. TL-F buizen. Het
maakt voor de reflectie-waarde van een oppervlak niet veel verschil of het materiaal spiege-

Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

lend is of m i n of meer w a t , d w z . diffus kaatsend In het algemeen kan gezegd w o r d e n dat
ca 3 0 % van het licht in de reflector verloren
gaat.
Vatten w e dit geheel samen, dan blijkt, dat de

Totaleglobale straling
buiteninfebr.

huidige moderne lampen nog slechts 1 0 a 15 %
is van de electrische energie die de installatie
verbruikt. Bij alle andere lampen is de nuttige

J/cm-'/dag
1-280
? 531
3-114
4-139
5- 92
6 312
7 280
8-155
9-511
10-250
! ' 512
12 63
13-289
14 408

15- 300
16- 660
17- 468
18- 132
19- 222
20- 228
2 1 - 171
22- 579
23 594
24 776
25- 442
26- 767
27-1048
28 557

DAG IN

Zichtbaar licht inde
kasir febr.
J / c m * /dag
1-105
2-200
3- 43
4- 52
5 35
6-117
7-105
8 58
9 192
10- 94
11-193
12- 24
13-106
14-153

15-113
16-248
17-176
18- 50
19- 83
20- 86
21- 64
22-217
23-223
24-291
25 166
26-288
27-394
28-209

randgebied wordt verhoudingsgewijs groter en
de lichtsterkte zakt ook verder. Het lijkt in dit gevalverstandig het planten-areaal kleiner te houden dan het van lampen voorziene oppervlak
van de kas. Dit is een maatregel die w e l nadelig
isvoor het rendement van de installatie, maar er
w o r d t zo een veel gelijkmatiger g e w a s verkregen.

nuttige lichtenergie bij de planten zelfs bij de

efficiëntie nog aanzienlijk minder.
TABEL 3. ZONNESTRALING PER
FEBRUARI (NAALDWIJK, 1973)

Naarmate lampen verder uiteenhangen zal het
randeffect van de installatie ernstiger zijn. Het

Eengoedeverdelingvan het licht
over het te belichten oppervlak
wordt bereikt door delampen op
de juiste afstand en hoogte te
hangen.

Ook de beïnvloeding van naastliggende g e w a s sen is bij hoger geplaatste lampen groter. En dit
speelt vooral w a n n e e r in de naburige kassen
daglengtegevoeligegewassen staan.
Het randeffect kan ten dele teniet gedaan w o r den door b v. de lampen van de randrijen w a t
dichter opeen te hangen en dan tevens ook w a t
lager. En ook door w i t t e , reflecterende w a n d e n
om het lampvak te plaatsen.
Wanneer het probleem van het randeffect zich
niet zou voordoen, dan zou m e n de lampen
steeds hoog kunnen ophangen. Als lampen te
hoog hangen is toch de lichtsterkte onder een

Als belichten degroei van deplanten beïnvloedt,

„ p l a f o n d " van lampen niet lager. De lichthoe-

dan ishet nodig alle planten van het g e w a s even

v e e l h e i d d i e n a a r beneden gestraald w o r d t is n l .

sterk te belichten De lampen behoren dus de

van de l a m p / r e f l e c t o r combinatie afhankelijk

bovenzijde van deplanten egaal te bestralen. Bij

en is dus steeds gelijk, ook als de lampen zeer

lampen diedicht bijeen hangen isdit w e l het ge-

hoog hangen. Bij te laaghangende lampen is

val Maar ver uiteen geplaatste lampen geven

alleen de verdeling van het licht over de opper-

ongelijke oppervlakte-belichting als ze niet hoog

vlakte van de kas ongelijk, maar bij elkaar blijft

genoeg worden opgehangen. M e n kan onge-

het evenveel licht.
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De zwaarste lichtinstallaties die
momenteel worden aangelegd
hebben een geïnstalleerd vermogen van 70 W a t t / m 2 . De
lichtsterkte die hiermee wordt
verkregen heeft een waarde van
ongeveer 2500 lux per m 2 . In een
uur betekent dit een stralingsenergie aan zichtbaar licht van
2,5joule/cm 3 .

veelnatuurlijk licht,datweer met
lampenniettegenop kunnen.
Het enorme verloop in lichtenergie van de zomer

* ...

Ifc»

naar de w i n t e r is nog eens aangegeven in tabel
2. Er is 's zomers elke dag ongeveer 1 0 * zoveel
licht als 's w i n t e r s ( 1 8 0 0 : 180). In de w i n t e r maanden (november, december, januari) komt
er gemiddeld nog geen 1 0 0 J / c m 2 / d a g zonlicht
indekasbinnen.
Hiermee vergeleken is de lamplicht-hoeveelheid die w e met de zware assimilatiebelichtingen kunnen geven beslist aanzienlijk (zie tabel

Hoeveel licht geeft een lampeninstallatie ten
opzichte van het zonlicht?
De zwaarste installaties voor assimilatiebelichting die tegenwoordig aangelegd w o r d e n , bestaan uit 4 0 0 W hogedruk-gasontladingslampen en deze w o r d e n gemonteerd op een areaal
vanca. 6 m 2 p e r l 3 m p ( 2 > < 3 m ) . In dit geval is dus
ca. 7 0 W / m 2 (400 W / 6 m 2 ) geïnstalleerd vermogen aanwezig. Met een gemiddeld nuttige
lichtopbrengst (b.v. een kwikjodidelamp) van
rond 11 % is dan ca. 7,5 W / m 2 lichtintensiteit
beschikbaar. Deze lichtsterkte komt overeen
met ca.2 5 0 0 lux.
Wanneer een lichtsterkte van 7,5 W / m 2 een uur
lang aanblijft vertegenwoordigt dit een stralingsenergie aan zichtbaar licht van 2,5 j / c m 2 .
(Zie voor langere belichtingstijden de gegevens
in tabel 1 ). Voor andere installaties is eenzelfde
berekening te maken aan de hand van de gegevens behorende bij elke l a m p / r e f l e c t o r c o m b i natie.

1;bijvoorbeeld 2 4 uur =6 0 J / c m 2 ) . Zelfs ten opzichte van de 150 J / c m 2 zonlicht gemiddeld per
dag in de kas in februari is deze hoeveelheid

*&m

x

De zwaarste installaties voor assimilatiebelichting
diewetegenwoordig hebben,levereneenaanzienlijke hoeveelheid licht, vergeleken met de natuurlijke
lichtstralinginde wintermaanden
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niet tegenop te w e r k e n . Maar dat is ook niet noVergeleken met de zonlichthoeveelheden op de
afzonderlijke dagen van februari komt de l a m p lichthoeveelheid nog w a t gunstiger uit. Voor
15 van de februaridagen van 1973 kan de l a m p lichtenergie de helft of meer zijn v a n het zonlicht (dagen met maximaal 3 0 0 J / c m 2 globale
totale straling buiten).
Wat een en ander betekent voor de groei van de
planten zal in de volgende bijdrage nader uiteen

gelijkse stralingen, gemiddeld per maand (tabel
2) en per dag (tabel 3). De gebruikte omrekeningsfactor ( 3 / 8 ) is slechts een schatting o m
het rekenvoorbeeld te kunnen geven. De soort
hebben opdezeverhouding alle enige invloed.

De stralingshoeveelheden van de lampen k u n nen vergeleken w o r d e n met de hoeveelheden
zonlicht die dagelijks dekas inkomen.
Hierbij dient bedacht te w o r d e n , dat de zonnestralingsoijfers, zoals deze door De Bilt en
Naaldwijk gepubliceerd w o r d e n , de straling buiten aangeven. Het kasdek houdt van het buitenlicht zeker w e l een kwart tegen. In de t w e e d e
plaats betreffen deze stralingscijfers de totale
straling (licht en w a r m t e s t r a l i n g samen). Het
licht isdaarvan maar ongeveer de helft. V a n w e ge deze t w e e afwijkingen in de meteo-gegevens, ten opzichte van de notatie van de lampenergie, is het nodig die gegevens met 1 / 4 te
verminderen (kasdek) en dan door 2 te delen
(de helft is licht) Dat w i l zeggen, de meteocijfers zijn ongeveer gelijkwrfarriig wanneer ze
met 3 '8 worden vermenigvuldigd. In de tabellen
7 ? r ' ;:-;dere ':•. .i:keninq vermeld voor rie da-

maart krijgen w e dan ineens vier keer zoveel
licht als in de w i n t e r en daar valt met kunstlicht
dig,w a n t dan groeit allestoch w e l goed.

kas, de zonnestand en de bewolkingsgraad

De stralingscijfers zoals deze
door de Bilten Naaldwijk worden
gepubliceerd zijn niet zonder
meer te vergelijken met de stralingshoeveelheden van lampen.
De meteo-cijfers moeten voor
een goede vergelijking met 3 / 8
worden vermenigvuldigd.

lamplicht nog redelijk veel. Maar in oktober en

De hoeveelheid licht die we met
een zware assimilatiebelichting
verkrijgen, is vergeleken met het
natuurlijk zonlicht in de winter,
aanzienlijk. Dat geldt voor de
maanden november t / m februari. Indeoverige maanden iserzoBij een laag geïnstalleerd vermogen zijn we aangewezenopgloeilampenof TL

w o r d e n gezet.

Groeienkwaliteitonderlamplicht

De groei neemt toe met toenemende lichtintensiteit; drie maal
sterker licht geeft ongeveer 1,5
maal meer groei. We zien dit uitgedrukt ingrafiek 1.
Indezebijdrage zalwat naderworden ingegaan
opdelichtafhankelijkheidvandegroei.Dit soort
informatie lijktvanbelang,omdat men hiermee
meergevoelkankrijgenvoordewaardevan een
belichting.Niet alleeninverbandmetde kosten
welkeverbondenzijnaanbelichting,maar meer
nogmethetoogopdenodige aanpassingen van
andereteeltomstandigheden.
Reeds eerder zagen we dat de groei langs een
kromme lijntoeneemt met toenemende lichtintensiteit.Infiguur 1 iseenvoorbeeldvoordit verband getekend. De kromming van de lijn is zodanig, dat driemaal sterker licht ongeveer 1,5
maal meer groei oplevert. Dit blijkt nader uit
tabel I. Intabel Izijn de berekeningen aan vier
punten van de lijn uit figuur 1 weergegeven.
Die vier punten A, B, C en D zijn zo gekozen,
dat elk volgend punt steeds bij 3 maal meer
licht te vinden isdan het vorige. De erbij behorende groeiwaarden blijken dan steeds ongeveer 50 % hoger te zijn. Als het licht 9 maal
sterker wordt zal de groei circa 2 1/4 maal
groterzijn,enz.
Grafieken als van figuur 1 worden verkregen
door verschillende lichtsterkten constant te
houdenener dan gedurende een vaste tijd, bij
voorbeeld een uur, planten onder te zetten.
Langsdeonder-asvandefiguurbehorendusintensiteitentestaan.Maar het isooktoegestaan,
de met deze lichtsterkten per uur gegeven
lichthoeveelheden te noteren. Deze laatste
notatieisinfiguur 1 gekozen,waardoordegegevens van figuur 1 direkt vergeleken kunnen
worden met die van figuur 2, die op lichthoeveelhedenperdagbetrekkinghebben.

In de praktijk hebben we te makenmetwisselende lichtsterkten.
We hebben dagen met meer en
minder licht. Het blijkt nu, dat
meer energie per uur bij constante intensiteit, minder gunstig is

dan vergroting van energie bij
wisselende intensiteit en dagverlenging.Grafiek2beeldtdit uit.
In een kas zal de zonlichtintensiteit steeds
veranderen.Elkuurvandedagisde lichtsterkte
anders.Ookdelichthoeveelhedentussen dedagenzijn verschillend,vooral ook tussen zomerenwinterdagen.Indezomer iserzowat 10xzoveellichtperdagals'swinters.Hetisechter niet
zo, dat de zomerse lichtintensiteiten 10 maal
zo hoog zijn. Er komt in de zomer vooral ook
zoveel energie binnen omdat de dagen nagenoeg 2 maal zo lang zijn. Dit wil zeggen, dat
de lichtintensiteiten ongeveer 5 maal hoger
zullenzijnbij 10maaldeenergiehoeveelheid.
Omdewisselende lichtsterkten goedte kunnen
beoordelen op hun groeiwaarde moeten we
eigenlijk de lichthoeveelheden van alle afzonderlijke uren van de dag bepalen. Daarna kan
worden nagegaan,aan de hand van gegevens
alsinfiguur 1,welke groei elk uuropleverde. Al
de afzonderlijke uur-groeiwaarden samen gevendanhetdagtotaal.
Figuur2geeft hetgroeiverloop weerzoalsdat in
de loopvan eenjaar zal zijn opdagen met verschillende instraling. De lichthoeveelheden
langsdeonder-asvandezefiguurzijndushetresultaat zowel van de intensiteiten als van de
daglengtenopdeverschillende data.De lichtafhankelijkheidslijn van de groei in grafiek 2 is
steiler daninfiguur 1. Eensteilere lijn betekent
dat de verwerking van verhoogde energie door
deplant beter is.Bij meer licht blijft degroei in
datgevalredelijkertoenemen.Meer energie per
uur bij constante intensiteiten van figuur 1,
werkt dusminder gunstigdandevergroting van
deenergiebijwisselende intensiteit en dagverlenging.Devorm van de lijn infiguur 2 iszodanig,datdegroeiongeveer 1,5maaltoeneemt bij
verdubbeling van de energie (in figuur 1 moest
voor dezelfde groeitoename de energie 3 maal
toenemen) Voorfiguur 2zijndegegevens weer
verwerkt intabel II.Dagverlenging enwisselende lichtsterkte zijn dus nuttig voor een goede
lichtefficiëntie. Over het verschil tussen deze
tweefigurenkunnenwenogwatdoorrekenen.

Wekunnendegroeigegevens van

grafiek 2omrekenen naar grafiek
1. Dit wordt in het hiervolgende
uitgewerkt. Het blijkt dat een
lagere intensiteit
kunstlicht
'snachts, een beter effect geeft
dan twee maal zoveel licht overdag. Belichten indenacht is gunstig.
Nemen we het laagste mid-winter groeiniveau
uit figuur 2:dit is 12% bij groei 65 J/cm 2 /dag.
Het getal 65 voor de lichtenergie moeten we
verdelenoveruren metverschillende lichtsterkten. Op deze winterdag zal het ongeveer 8 uur
lichtzijngeweest.Latenwevoorhetgemak zeggen, dat er de eerste en de laatste twee uren
zwak licht was en midden op de dag vier uren
sterk licht, b.v. 1op 3. Deze belichting is schematisch weergegeven in figuur 3. Deze dag
bestonddan dus uit 2 uur van 4 J/cm 2 +4 uur
van12J/cm 2 +nogeens 2uurvan4J/cm 2 ,dat
is8+48+8=64J/cm 2 /dag.
VolgenstabelIisdegroeibij 12Jcirca 50%groter dan bij 4 J. De 12%groei op deze dag was
danalsvolgtverdeeldoverdeurenvandedag:2
uurvan1,2%+4uurvan1,8%enweer2uurvan
1,2%.datisbijelkaar2,4+7,2+2,4=12%.
Met de lampeninstallaties voor assimilatiebelichting gevenwe ongeveer 2 à 2,5 J/cm 2 /uur
(datzijnlichtintensiteitenvan6tot 7,5W / m 2 ,of
zo'n 1800 tot 2500 lux). Volgens de bovenstaande rekenwijze moet hiermee volgens
figuur 1daneengroeivanongeveer 1 %per uur
bereikt worden. In een belichtingsperiode van
12 uur zal 12%verkregen worden. Dit wil zeggen,netzoveelalsmetde natuurlijke belichting
indewinter van65J/cm 2 /dag. Het percentage
van de groei is natuurlijk een willekeurig voorbeeld, maar de verhouding tussen de nachtbelichting en het daglicht zal wel ongeveer juist
zijn. Dus 30J/cm 2 /nacht kunstlicht werkt ongeveer evengoedals 65J/cm 2 /dag zonlicht in
dekas.
Eenwinterdag van65 J/cm 2 met een nachtbelichting over 12 uur gegeven, leveren in het
voorbeeld dus samen 2 4 % groei op. De
groeisnelheidwordt met hetkunstlicht erbij ongeveerverdubbeldvan 12tot24%.Uitfiguur 2is
te zien, dat 24% groei pas wordt bereikt met
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Figuur 2 .

Verband tussen de z o n t i c h t h o e v e e l h e i d per dag en de groei

Verband russen constante l i c h t i n t e n s i t e i t en de groei

Figuur 1 .
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Bij constantelichtintensiteit neemt degroei 1.5 keer toe bij drie maal sterker
licht

zonlichtdagenvancirca 180J/cm 2 .We hebben
infeitegegeven65+30=95J/cmVdag en een
langdurige, verhoudingsgewijs zwakke belichtingindenacht isduswelerggunstig.

Uit een hier volgende berekening
blijktook,datdegroei met lamplicht overdag, minder is dan bij
nachtelijke belichting. AanvullendlichtoverdagheeftwelenigB
extra groei tot gevolg, maar duidelijk minder dan bij nachtelijke
belichting.
Berekenenwenunog,omdegrote tegenstelling
te latenzien,wat dezelfdebelichtingvan 12 uur
à2,5 J/cm 2 /uur bij de gekozen winterdag van
65J/cm 2 /dag aangroei zouopleveren. De belichting voor de verschillende uren is in dit geval: 2 uur 2,5 J +2 uur; 6,5 J + 4 uur; 14,5 J +
2 x 6 , 5 J +2 x 2 , 5 J = 5 + 13 + 58 + 13 + 5 =
94 J/cm 2 /dag lichtenergie (zie figuur 3). De
groei die hiermee ongeveer overeenkomt is:
2 x 1 % + 2x1,4+4x1,g+ 2x1,4+ 2 x 1 =
2 +2,8 +7,6 +2,8 +2= 17 % per dag. De groei
is, met het lamplicht overdag, slechts verbeterd van 12 tot 17 %en niet tot 24 % zoals bij
nachtelijke belichting. En hierbij dient dan nog
te worden bedacht, dat de eerste en de laatstetweebelichtingsuren ook nogweer „nacht"belichting waren. Hierdoor komt de slechte

werking van dagbelichting eigenlijk zelfs nog
onvolledigtotuiting.
Samenvattend:belichtenvoor groeibevordering
isalleenechtnuttigindenacht.Zelfsbijdonkere
winterse dagen lijkt dit te gelden, hoewel aanvullend extra licht overdag natuurlijk toch wel
enigeextragroeigeeft.

Met extra licht wordt de drogestofproduktie van de plant gestimuleerd. Dat betekent, dat de
plant er kwalitatief beter van
wordt. Met behulpvan kunstlicht
en extra voeding, kan de planteontwikkeling ook versneld worden. Dit hangt nauw samen met
de temperatuur. Door temperatuurenlichtopelkaar af testemmen kan het goede midden worden bereikt tussen snelheid en
kwaliteit.
Ten slotte nog enige opmerkingen over het
begrip groei.Als we het over assimilatiebelichting hebben,gaat het over „droge"-stofproduktie.Alsdoor 12uurbelichtenindenachtdegroei
verdubbelt, betreft dit dan ook alleen de drogestoftoename.We moeten echter nagaan wat er
werkelijk gebeurt als een plant meer droge stof
maakt.
Drogestof is,inzekerezin,„slechts"devoeding
van de plant en een plant die bij een bepaalde

A
B
C
O
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Lichtsterkte

Groei
in%

2
6
18
54

0,9
1,3
2.0
3,0

Traject

A —> B
B—> C
C —> D
A— > D

temperatuur staatzalmet meerdroge stof beter
doorvoedraken.Dit wil zeggen, het droge-stof„gehalte" stijgt. Het gevolg hiervan is, dat de
plant zwaarder gaat groeien. Het groeipunt
wordt breder en bladeren en bloemen die gevormdworden zullen grover zijn én blijven ook
op het goed doorvoede niveau. Het meerdere
aandrogestof,watverkregenwordt met het extra licht,geeft duseen drogere plant die grof is
gebouwd.Omonder hetmeerdere lichteenblad
bijtemakenheeftdeplant echter netzoveel tijd
nodig als de niet-belichte plant. De produktie
door het meerdere licht wordt zo theoretisch,
geheel verbruikt in de hogere kwaliteit en de
groteregrofheidvandeplant.
De andere mogelijkheid van kunstlicht is de
plantenontwikkeling te versnellen met de extra
voeding. De ontwikkelingssnelheid van een
groeipunt hangt nauw samen met de temperatuur. Door de temperatuur te verhogen zou de
plant vande extra droge stof b.v. een paar bladerenextra kunnen maken.Indat geval blijft de
inwendigevoedingstoestandendusookdegrofheid,ophetlageniveauvandeonbelichte plant.
Degroei neemttoe in dezelfde mate als de ontwikkelingbijdezetemperatuur-aanpassing.
Door temperatuur en lichtopbrengst aan elkaar
aantepassenishetvoor detuinder mogelijk het
gewenste midden tussen snelheid en kwaliteit
tekiezen.

TABELII. BEREKENING AAN OELIJNFUNCTIE VAN FIGUUR 2

TABELI. BEREKENING AAN DELIJNFUNCTIE VAN FIGUUR 1
Puntin
figuur1

Hiergaathetomlichthoeveelheden,diehetresultaatzijnvanmetingen overeen
geheeljaar.Hetisdushet resultaat vanverschillende daglengtenenwisselende
intensiteiten. Het blijkt dat hierbij degroei sterker toeneemt dan bij constante
lichtsterkte

Toename
Licht

Groei

3x
3x
3x
27 x

1,5x
1,5«
1,5x
3,3

Puntin
figuur 2
A
B
C
D

üchthoeveelheid

Groei
in%

75
150
300
600

13
20
29
42

Traject

A —> B
B—> C
C—> D
A—> D

Toename
Licht

Groei

2x
2x
2x
8x

1,5x
1,5x
1,4x
3,2 x

Invloedenopde lichtwerking

Koolzuurgasverhoogtde produktie, meer licht doet dit eveneens.
Beide hangen nauw met elkaar
samen. Dewerking van het licht,
wordt door koolzuurgas gunstig
beïnvloed. Wordt naast kunstlicht, ook extra CO2 gegeven,
dan zal men het grootste profijt
vandebelichtingkunnen hebben.
Het is bekend dat een verhoogde koolzuurgasconcentratie in de kaslucht een gunstige werkingheeftopdeproduktie. Lichten koolzuur samen, stellen de plant in staat te assimileren.
Hoe meer licht, hoe meer produktie; hoe meer
koolzuur hoe meer produktie. Dezetwee groeifactorenlijkeninhunwerking preciesop elkaar.
Enzevullenelkaardanookgeheelaan. Het volgende rekenvoorbeeld zal duidelijk maken wat
er precies met de droge-stofproduktie gebeurt
wanneer we licht en tevens koolzuur gaan geven.
Koolzuurproeven (figuur 1) tonen aan dat een
viervoudige concentratie, b.v. van 300 dpm.
naar 1200dpm. (0,12%)ofvan 1200naar 4800
dpm., een produktieverhoging van ongeveer
30% kangeven.Eenplant die zonder kunstlicht
12%perdaggroeit (uithetwintervoorbeeld van
devorige bijdrage) gaat met CC>2dus ongeveer
15%per daggroeien (+30%) Debelichte plant
zouvolgensdatvoorbeeld 24%groeien en deze
komtdanmetC 0 jerbijop32%perdag.
Hoenuttigkoolzuur isvolgtookweer uit deberekening,datmenslechts 6uur licht inplaats van
12uurhoefttegevenomop24%groei tekomen
als men koolzuur geeft. Het voorbeeld was:
daglicht 12%groei,kunstlicht 6uur =6%groei,
dit is samen 18%, koolzuur geeft 30% winst
daarop,dat ts 6%;bij elkaar óók 24%groei per
dag. Dooreenheledagtedoserenkandusdebelichting ongeveer de halve dag uitblijven. Maar

men kan natuurlijk ook kiezen voor de aanzienlijkbeteregroeivan32%perdag.
In beide gevallen vinden we een zeer gunstige
invloedvanhetkoolzuurdoserenopde lichtwerking. Bovendienzalindewintermaanden,waarin slechts in beperkte mate behoeft te worden
gelucht, meestal nogwel een hogere C0 2 -concentratiebereikbaar zijndanwaarvan in het rekenvoorbeeldisuitgegaan.

De temperatuur heeft niet die invloed op de droge-stofproduktie
als wel eens wordt gedacht. Tot
een temperatuur van 15°C is er
sprake van toenemende werking
van het licht, maar tussen 15 35°Cmaakt hetweinigmeer uit.
Als het alleen maar gaat om droge-stofproduktie, endusniet over degroei die mogelijk wordt
gemaaktdoordezeproduktie,danspeeltdetemperatuurgeenenkelerol. Bijlagetemperatuur is
dewerkingvanlicht laagenstijgt regelmatig tot
rond 15°C. Maar over het hele temperaturentraject van 15tot 35°Ciser bijna geen verschil
in droge-stofproduktie. (figuur 2). Als we dus
pratenover eenniet-groeiende plant,die alleen
maar droge stof staat te maken, dan heeft een
üchtafhankelijketemperatuurregeling geenzin.
Met de normaal in de kas voorkomende temperaturen is de lichtwerking niet te beïnvloeden.

Water is erg belangrijk voor de
plant om op de meest gunstige
wijze van licht te kunnen profiteren. Plantendietedroog staan,
sluiten hun huidmondjes en kunnen dan onvoldoende koolzuur
opnemen. De produktie van dro-

60 65
% water uitdroging
Bijuitdrogingvandeplantenneemtdeproduktievan
drogestofaf.Hierhetverbandtussendedroge-stofproduktieenuitdrogingbijeenhoog (0,3%) eneen
extrahoog(5%)C02-gehalte

ge stof lijdt hier onder en blijft
laag. Eenplant die te weinig water krijgt, maakt kleine bladeren
en hierdoor komt de belichting
minder goed tot zijn recht. Het
assimilerend oppervlak is kleiner
endus ook de droge-stofproduktie.
Tekort aanwater veroorzaakt voor deplant een
aantalergvervelendemoeilijkheden die met de
produktievandroge stof temakenhebben.Voor
eenongestoordehogelichtwerkzaamheid ishet
beslist nodig dat de plant zeer regelmatig over
volopwater kanbeschikken.Met planten inpotten is dat geen eenvoudige voorwaarde. En
naarmate ermeerlichtwordtgegeven, isditook
moeilijker. Vooral bij wat grotere planten die
goedzijnuitgezetomnietterekken,zalvaak niet
wordenvoldaanaandezevoorwaarde.
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Fig. 2.Tot 15°Cneemt de produktie vandroge stof toe. Bovendie temperatuur maakt hetweinigmeer uit
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Fig. 1. Bijhogerekoolzuurconcentraties neemtdeproduktievandrogestof toe

Een en ander komt er op neer dat een plant die

mondjesmaat. Dit is nodig voor een maximale

dagelijks flink w a t e r t e k o r t heeft, slechts o n g e -

bladontwikkeling, zodat de lichtvangst door de

veer een halve droge-stofproduktie zalgeven.

plant en daarmee de l i c h t w e r k i n g en dus de pro-

Een derde gevolg van waterbeperking is, dat de

duktie per plant optimaal k u n n e n zijn.

plant te kleine bladoppervlakken maakt. Groot

Gezien de geweldige kosten die aan de w i n -

blad is nodig o m veel licht te k u n n e n opvangen.

teropkweek zijn verbonden, moet er alles aan
w o r d e n gedaan o m de droge-stofopbrengst zo

De droge-stofproduktie w o r d t nl. normaal bere-

hoog mogelijk op te voeren. Vooral ook, omdat

kend per c m 2 blad en dan vermenigvuldigd met

het de laat-ïe jaren steeds duidelijker is gewor-

de tijdsduur van de belichting. W a n n e e r een

den, dat éénvande zwaarstwegende kwaliteits-

plant van zijn geproduceerde droge stof snel

kenmerken van allerlei plantgoed het plantge-

grote bladeren maakt, komt de volgende belich-

w i c h t is.

ting extra goedtot zijn recht enz. Bij d e b l a d g r o e i

Over de kwaliteit en de beheersing daarvan zul-

gaat het zelfs niet eens direct o m watergebrek,

len tenslotte in het volgende en tevens laatste

w a n t ook aleen teveel aan w a t zout in het w a t e r

deel nog enkeleopmerkingen w o r d e n gemaakt.

of in de grond is nadelig. Voor een optimale
lichtbenutting moeten alleen noodzakelijke zouten w o r d e n toegevoegd en dan regelmatig en in
Deze planten op een watertafel. waarbij extra CO2
wordt gedoseerd, maken grote bladeren en kunnen
daardoor het licht optimaal benutten met als resultaateensnellegroei

Deplant kanhetlicht hetbest benutten,wanneer ook voldoende water en C 0 2 voorhanden zijn. Dit geldt zekervoor het (dure) kunstlicht!

De plant die uitdroogt krijgt achtereenvolgens
een aantal moeilijkheden te verwerken die alle
de lichtwerking benadelen. Eerst gaan de huid
mondjes dicht waardoor het koolzuur niet meer
voldoende kan binnendringen. Hierdoor daalt de
droge-stofproduktie. Hoe lager de concentratie,
hoe sterker deze daling lijkt te zijn. Dus vooral
w a n n e e r er niet w o r d t gedoseerd heeft de plant
last van gesloten huidmondjes. Maar ook met
verhoogde concentraties is er nadeel Pas bij
5 % C 0 2 schijnt het effect van de huidmondjess t a n d w e g te vallen, maar zo veel kan m e e n kas
nooit w o r d e n gedoseerd. Bi) veidergaand watertekort zal het assimilatiesysteem v a n het
bladgroen zelfs in het ongerede geraken. Hierdooi daalt de stofproduktie nog weer verder Uit
eindelijk, en het blad is d a n nog steeds niet
zichtbaar verwelkt, zal van de oorspronkelijke
stofpioduktie geen 3 0 % meer over zijn (figuur
3) Nu is dit laatste gevolg bovendien erg nade
lig, omdat het bladgroensysteem enige uren nodiçj blijk» te hebben o m w e e r op gang te k o m e n
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Regelbereikvangroei
enkwaliteit

De kern van het probleem zit eigenlijk in de
vraag,hoegroothetverschilistussendegroei in
dezomer en de groei in het hartje van de winter. Indeze serie bijdragen over kunstlicht in de
tuinbouw is steeds geprobeerd met een enkele
grafiek, of met eenpaar getallen de problemen
opoverzichtelijkewijzetepresenteren,zodanig,
datzemetelkaarvergelijkbaarworden. Dat kunnenwevoor het regelbereik ookweer doen, uitgaandevandehuidigeteeltmethoden.

Op deze manier weergegeven ziet het verloop
van degroeimogelijkheden door het jaar er dus
zeeroverzichtelijk uit.Infiguur 1istrouwenstevens aangegeven,dot men degroeisnelheid op
meerdere manieren kanberekenen. Elk van de
driestaandeassenrechtsheefteeneigenwaardeenduseeneigen schaal,maardegroeilijn in
defiguurisvoordedrieweergave-methodennatuurlijk gelijk. Voor alle groei-eigenschappen.

van alle voorkomende gewassen, kunnen dit
soortjaarlijnenwordenbepaald.

Hoe sneller het gewicht toeneemt, hoe sneller de planten
groeien. Bij assimilatiebelichting
indewinter, kandegroeiworden

Dehieruitgezettewaardenzijndegroeisnelheden dieindeloopvaneenjaarwerdengevonden. Inde zomermaandengroeidenallezaaisels(aangegevendoorstippen)evensnel;indewinter neemtdegroeiaf. naarmate
erminderlichtis

Er is groeiverschil tussen zomer
enwinter. Om een bepaalde gewichttoename te verkrijgen is in
dewinter driemaalzoveeltijd nodigalsindezomer. Degroeisnelheid kan op meerdere manieren
wordenberekend.

Fig.1

ïoper dag zwaarder
verdubbelingstijd,dagen
n

aantal dagen,100x zwaarder

4
6 maanden

6 maanden
Infiguur 1zijn de groeisnelheden van tomatezaaisels weergegeven zoals die in de loop van
een jaar werden gevonden (in periodieke zaaiproeven teNaaldwijk). Indezes zomermaanden
groeiden allezaaiselsongeveer evensnel. In de
zes wintermaanden verloopt de groei, lichtafhankelijk, langzamer; met een minimum rond
einddecember.
Voor de berekening is nu van belang wat het
grootsteverschil tussenzomer enwinter ongeveerisgeweest.Uitgrafiek 1 isaftelezen.datde
snelheden maximaal en minimaal zijn: zomersnelheid 14 dagen, wintersnelheid 42 dagen.Datiseenverloop insnelheidvan 1:3.Om
eenbepaalde gewichtstoename te krijgen is in
dewinterdusdriemaal meertijd nodigdan inde
zomer. Of anders gezegd:als in de winter een
bepaaldegroei 6weken vergt, vraagt dit in november of in februari 4 weken en in de zomer
nogslechts2wf^en(ziefiguur 1).
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Fig 2

tomaten.opkomst 26/10/75
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datum

Gewichtstoename, tomaten: 20en25*Cetmaalgemiddelden,zonderen met assimilatie belichting.
Klapwijk,Naaldwijk.
Vier groeilijnen van tomaten; niet belichten en de
laagstetemperatuur levereneenlangzametoename;
bij25 °Cgaat het beter.Toevoegenvanassimilatiebelichtingversterktdegroeiechteraanzienlijk

verdubbeld. Hoe langer eensnellere groei kan worden volgehouden, hoe groter de gewichtsvoorsprongzalworden.
Om alle misverstand tevoorkomen, is het misschiengoedfiguur2intevoegen. Infiguur 2zijn
de groeilijnen van vier verschillende behandelingen gegeven. Eenbehandeling die langzame
groei veroorzaakt, waarbij het gewicht van de
planten slechts langzaam toeneemt, zal een
vlakke lijn opleveren. Hoe sneller het gewicht
toeneemt, hoe sneller de planten groeien, hoe
steiler delijnzalzijn. Infiguur 2geeft de liggendepijl naar linksdustoenemende groeisnelheid
aan:Eengewicht van4gper plantwerddoorde
plantenvan deonderste behandeling 28 dagen
naopkomst bereikt. Door deplanten vandebovenste lijnwerd dit gewicht al na 17 dagenbereikt.Oeverhoudingtussendesnelhedenvande
vlaksteendesteilste lijn isdusongeveer T:1.6.
De groeisnelheid van belichte planten was in
dezeproef bijverhoogde temperatuur dusongeveer 60%groter. Of, wat onbelichte planten in
één week groeien doen belichte planten in
4 1/ 4 dag.Deproefvanfiguur 2werd innovembergenomen(opkomstvandetomateplanten 28
oktober).We mogen aannemen dat het belichtingseffect indecember noggroterzalzijn. Zoals
eerder werd berekend, kan de groei dan met
assimilatie-belichtingwelwordenverdubbeld.
Destaande pijl in figuur 2 geeft aan welke gewichten deplanten van devier behandelingen
haddenbereikt op25november, dit isprecies 4
weken na opkomst. De plantjes van de vlakste
hinwegendan4g deplantenvandesteilste lijn
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wegendan reedsongeveer 40gper stuk, dit is
10x zozwaar. Dus:planten die 1,6 keer sneller
groeien dan een andere groep zullen na een
groeiperiode van ongeveer 4 weken 900%
zwaarder zijn, of liever 10* zwaarder zijn. Hoe
langereensnelleregroeikanwordenvolgehouden.hoegroterde gewichtsvoorsprong wordt.
Vooreenvergelijkingvangroeiverschillen is.net
gemakkelijker om snelheidsverschillen te gebruiken, omdat men bij gewichtsverschillen altijdweer deproefduur moetweten en die isvan
proeftotproefverschillend.Datgeldt niet alleen
voor plantgewichten,maar ook net zogoedvoor
allerleiopbrengsten.

Het temperatuurbereik waarin
we werken om groei te verkrijgen,blijktindepraktijk ongeveer
12°C te bedragen. Voor elk gewas en voor elke teeltmethode
gelden andere gedragsregels ten
aanzien van het temperatuurniveau.
Alseenplant meerdrogestof maaktkaneenhogere temperatuur worden aangehouden, zodat
deversgewicht-groei meekangaanmetdedrogestof-toename.Ooktenaanzienvandetemperatuur moetweer devraagworden gesteld, hoe
groot hetverschil istussenzomer enwinter. En
het betreft dan de gemiddelde etmaaltemperaruren. Allerlei temperatuurverschillen tussen
dag en nacht, b.v. temperatuurstoten, minimumbuistemperaturen en andere kortdurende
aanpassingen,blijvenbijdezeruwe benadering
buitenbeschouwing.Deze ingrepen hebben elk
eeneigenbetekenis voor deverschillende teelten, maarwij volgen nu alleen dehoofdlijn van
deetmaal-waarden.Indepraktijk blijkt hetzote
zijn,dat inhetalgemeenvoordemeeste teelten
het gebruikte temperatuur-traject ongeveer
12°Cbestrijkt (tomaat en chrysant 16 tot 28°C,
anjer en sla 10-22°C). Met andere woorden,
binneneentraject van 12°Cmoet detuinder de
kwaliteit van zijn gewas regelen ten opzichte
vanhetlicht.

Indefiguren 3en4 isaangegevenhoedeptantfuncties die hier in het geding zijn zich ten opzichte van de temperatuur gedragen en hoe ze
zichonderlingverhouden.Delijnenindezetwee
figuren geven slechts het principe aan. Ze zullenvoor elkgewasenvoor elketeeltmethode en
o.a. ook voor elke leeftijdsfase van het gewas
weerenigszinsandersliggen.

Tot ongeveer 15 °C neemt de
droge-stofproduktie toe. Onder
verschillende lichtcondities kan
ditsnellerof langzamergaan. Het
snelheidsniveau is te verbeteren
metlichtenCO2
Figuur 3bevat schematisch wat de temperatuur
betekent voordeverschillende lichtwerkingsniveausopdedroge-stof produktiesnelheden.Zoalsvorigemaal reedswerd aangegeven, neemt
de stofproduktie onder bepaalde lichtcondities
toetotongeveer 15°C,maar daarboven is temperatuurverhoging hiervoor niet meer vanbelang:de lijnen vlakken af bij ongeveer 15°C en
bereiken daarmeeelkeenbepaaldniveau.In de
winter ir de snelheid laag. Dit snelheidsniveau
is te verbeteren met assimilatie-belichting en
met koolzuur. En in de zomer is de produktiesnelheidongeveerdriemaalzohoog.

Het versgewicht van de planten
en het gewicht aan droge stof,
bepalendekwaliteitvandeplant.
Het is dekunst om degroeisnelheid hoog te houden met meer
droge-stofproduktie. Met de
temperatuurkandegroeisnelheid
worden geregeld, in de winter
wordt er echter minder droge
stof gevormd per hoeveelheid
vers gewicht. Het vers gewicht
kandaarbijnogopallerleimanierenwordenbeïnvloed.
^

—

Assimilatiebelichtingindewinterkaneentweemaalsnelleregroeiopleveren

iBssssBlliBiis^^

^

In figuur 4 is aan de k r o m m e temperaiuurlijnen
voor de droge-stof produktiesnelheden de rechte
lijn voor de vers-gewichtgroeisnelheid toegevoegd. Als w e aannemen, dat de plaatsen w a a r
de lijnen elkaar snijden eenzelfde plantkwaliteit
opleveren, dan zien w e dat met meer stofproduktie de temperatuur hoger moet zijn om de
versegroeilijn naar het hoger gelegen snijpunt
te brengen. In de w i n t e r komt 18 °C met assimilatie-belichting overeen met een kwalitatief
eendere zomerproduktie bij 2 8 °C. Bij temperaturen waarbij dek r o m m e droge-stoflijnen boven
de rechte lijn uitkomen is de kwaliteit extra
hoog. Wanneer de droge-stoflijnen onder de
vers gewicht lijnen ligger, dan is de kwaliteit
lager.

Droog envers gewicht
groei snelheid
zomer

winter+CC^+licht
winter+licht

Nemen w e de lijn „ w i n t e r plus assimilatie-bel i c h t i n g " dan is het in dit voorbeeld toevallig zo,

winter

dat van 5 tot 18 °C de twee lijnen nagenoeg samenvallen. Over dit hele temperatuur-traject
zou de plantkwaliteit dus gelijk blijven, pas boven 18 °Cbegint dekwaliteit af te nemen. Dit w i l

etmaal temp

zeggen, m e n moet rond 1 8 ° C regelen, w a n t

i

door lagere temperaturen aan te houden verbe-

5

tert men dekwaliteit niet, maar de groeisnelheid
loopt w e l sterk terug. De droge-stof produktiesnelheid neemt even sterk af als de vers-gew i c h t groeisnelheid w a n n e e r de temperatuur
beneden 18 °C daalt Met uitsluitend natuurlijk
licht in de „ w i n t e r " is de nagestreefde kwaliteit
bij geen enkele temperatuur te bereiken: De droge stof lijn „ w i n t e r " ligt bij alle temperaturen
onder de vers gewicht lijn. In de „ z o m e r " zal de
kwaliteit relatief tehoog zijn bij alle etmaal t e m -
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30°

Temperatuursinvloedopde snelheid vande
toename van het droogenversgewicht bij
verschillende lichtwerkingen.
Delijn„ V e r s "geeft degroeisnelheidweer met betrekking tot hetversgewicht; deandere lijnendoendit voor
desnelheidvandroge-stofproduktie. Wezien,dat met meer stofproduktie, de temperatuur hoger moet zijn,
omdeversegroeilijn naarhethogergelegensnijpunt te brengen

Eengrafiek dievoor zichzelf spreekt. Degroeisnelheid indewinter ligt laag,wordt echter steed
mateCÛ2 enlichtworden ingebracht. Hetzomerniveauwordt daarbijechter niet gehaald

sbeter. laar-

kan steedsweer w o r d e n afgeleid w a t er gebeurt

Fig. 3

Droog gewicht
groei snelheid.

peratuurwaarden onder 28 °C. Uit dit voorbeeld
onder

afwijkende

omstandigheden.

Een

verschuiving van de vers g e w i c h t lijn, b.v. door
het pot-volume, of door bemesting, of door
veranderingen in de w a t e r h u i s h o u d i n g , of een

3

y*

zomer

verschuiving indek w a l i t e i t s w e n s e n , zal invloed
hebben op de in te stellen temperatuur. En dat
geldt eveneensvoor eventuele veranderingen in

/

2

wmter+C02+licht

^^~

ligging ofv o r m ,van dedroge stof lijnen.
INFORMATIEBRONNEN
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Veelvan de indezebijdragen gebruikte informatie en gedachtengangen is verzameld uit de l i -
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winter+C02
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winter

teratuur. Hetzijn slechts de hoofdlijnen die w e r den weergegeven. Meer nauwkeurige, aanvullende informatie kan,voor een aantal bijzondere
gevallen, mondeling of schriftelijk

worden

verkregen bij o.a.devolgende instanties:

^

etmaaltemp.
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Temperatuursinvloed opde droge stof
produktiesnelheid bij verschillende lichtwerkingen.

• Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en de Tuinbouwproefstations,
• Onderzoekinstituten te W a g e n i n g e n : TFDL,
IMAGenCABO,
• Laboratoria der Landbouwhogeschool te
Wageningen: Tuinbouwplantenteelt en Planien-fysiologisch Onderzoek.
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I»DBINKORKATIiiRiCrJKSvanhetProofctation voordeCroenten-enFruit'
teelt onder GlasenhetConsulentschapvoordeTuinbouw teNaaldwijk
zjjntotheden verschenen:
1.Plantenfyeiologie indetuinbouw,ing.D.Klapwijk
2.Domogelijkhedenvanéénmalig oogstenvanaugurken,
ir.A.A.K.SweepenP.il.G.Boonen
3.Literatuuronderzoek over rand by ala,
Ka.H.H.v.d.Hoevenenir. A.J.Vijverberg
4.Problemen bydeteeltvanmoloenen,ir.A.J. Vijverberg
5.Paprikateelt onder glas, 3 druk
6.Hetzoutgehaltevanhetoppervlaktewater inde
Noordplaspolder,ing. C.SonneveldenJ.vanBeusekom
7.Samenvattingenvanmeet-enbeoordelingsrapportenvan
gadgestookte ketelinotallatios,J,Keyndert
b. Teeltvanherfsttoniaten,2 druk
9«Teelt vanhorfstchryuanton(zie"Bloomeninformatie")
10.Teeltvanherfstkomkoaunera,2 druk
11.Opkweekvantomaten, 2* druk
12»Degroenteteelt onder plasticopSicilië
1J, Daopneming door plantenvanfluoruitdegrond
14.Teelt vanlichtverwarmde-enkoude toasten
IJ,Bedrijfseconomische facettenvanverlengingvande
opkweokperiodeendeteeltinplastio pottenvan
etooktoaiaten
1C.Schaduwbepaling, ing.T.Dijkhuizen
17»Watervoorziening by teelten onder glas,ing. J.J.
van SchleenR.deOraaf,2 gewijzigde druk
18.Cultuurtechnische aspectenvandeinrichtingvan
glastuinbouwbedrijven
19.I>ruiventeelt,ing. P.A.Kruyk
20.Lichtaihankelyke klimaatregeling voor kassen,ir. D.
Uokhorst,A.vanDrenthenC.P.A.vanKolsteyn
21» Toedieningvankoolzuurgasaankomkommers,ing.J.A.H.
vanUffelen
22.Toepassingvanherbiciden indeglastuinbouw, ing.W.
den Boer
23«Toepassingvanaardgas voorverwarming en CO.-toedie*
ning, 3 druk
24.Stralingenwatergift, 2 e druk
25« Beter overwegmetdeklimaatregeling

Uitverkocht
ƒ

1.-

Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
2,50
ƒ

2,50
3.50

Uitverkocht
Uitverkocht
f
5,50
Uitverkocht
/
J.50

3,50

f

25.5.-

f
f

5.2.50

Uitverkocht
Uitverkocht
3,50
ƒ
ƒ

3.50
3,50

Uitverkocht

26«Minimaleenoptimale badryfsgrootteindeglastuinbouw,A.J.Schoppers
27»Teelt vankoolrabi onder glas,J.C.J.Janssenen
J.J.C. Boots
28,Keet-enstooktechniekvoordeglastuinbouw,ing.
J.KeijndertenJ.B.Verveer
29.Teeltvanaubergine
30«Samenwerkingvan glastuinbouwbedrijven,ing.J.P.
Bakker
31*Vergelijkende lichtmetingen,ineenVenlo-warenhuis,
aan hogedruk-kwik-jodide lampen gemonteerd inreflectorenvanPhilipsonPoot-Blectra
32* Broomingrondengewas.Ken literatuurstudie,dr.
ir.J.P.N.L.RoordavanËysinga
33« Energiebesparing indeglastuinbouw,ing. J.Keijndert,
J.B.VerveerenTh.J.M.v.d.Keer
34.Kunstlicht indetuinbouw,dr.ir.P.J.A.L.deLint
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IndereeksBLOfcMJaNINFORHATISvanhetProefstation voorde
Groenten-enFruitteelt onder GlasenhetProefstation voor
deBloemisterijteAalsmeerendeConsulentschappen voorde
Tuinbouw teAalsmeerenNaaldwijkzijnbeschikbaar«
1«DeteeltvanenUgroen (Asparagus plumosa "üanus"),
C.Mol
2«TeeltvanAnthurium (andreanum),J.v.d.Steen,3*druk ƒ
5.Teeltvannerfstchrysanten
.
4.Teeltvankasrozen, 3°druk
5.Teeltvanfresia
6.Invloedvantemperatuurenliohtopgroei,bloeien
knolvorming by fresia
7»De teeltvanjaarrondohrysanten
JäüSTi'LLINGÜNdooroverschrijvingvanhettebetaien
bedragmetvermeldingvanhetgewensteopgirorekening
29.31«10tennamevanhetProefstation,Zuidweg J>8,
SaaldwUk.
Geheleofgedeeltelijke overnamevanhetindeze uitgave
gepublioeerde UITSLUITENDmettoestemmingvanhetProef»
station (afdeling publioiteit).
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