SNIJBLOEMEN

LED's zorgen voor meerproductie bij Alstroemeria
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Licht speelt een cruciale rol in de teelt van snijbloemen. Bij gebrek aan voldoende zonlicht in de
winterperiode, kan assimilatiebelichting een hulpmiddel zijn om kwalitatief hoogstaande bloemen af
te leveren. Alstroemeria is zo’n gewas dat als gevolg van de lage lichtintensiteit in lichtarme perioden
te maken krijgt met een lagere productie, vermindering van kwaliteit en knopverdroging. Bij deze
kwantitatief langedagplant zal bloeminductie versneld worden als de dagen langer zijn.

donkerder gewas onder de belichting in vergelijking met de
onbelichte gewassen. Het verschil in het optreden van
knopverdroging was eerder gering.
Het aantal verkoopbare stengels nam voor bijna alle cultivars
toe. Bij ‘Senna’ was dit zelfs tot meer dan 70% in de opgevolgde periode.
Toch moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie van deze
cijfers! Mogelijks heeft deze meerproductie tijdens de belichtingsperiode ook invloed op de verdere oogstperiode. Deze
werd het voorbije seizoen niet mee in rekening gebracht, maar
dit zal zeker gebeuren bij de verdere opvolging.
Voor de cultivar ‘Irena’, die toch iets langer was dan de overige
cultivars, zorgde de korte afstand tussen gewas en belichting
voor enige bladverbranding. De belichting werd constant op 2
meter hoogte gehouden, maar een variabele ophanghoogte
zodat de afstand tussen lampen en gewas kon worden
aangepast in functie van de groei, was idealer geweest.
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Gebruik van assimilatiebelichting met hogedruknatriumlampen kan vooral in het najaar en de winterperiode een opmerkelijke verbetering van de productie en kwaliteit opleveren.
Maar het kunstmatig belichten is vaak te duur om de teelt
rendabel te houden.
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LED's als rendabel hulpmiddel?
LED's zouden mogelijks een alternatief kunnen bieden. Deze
lampen kunnen door gebrek aan stralingswarmte dichter bij
het gewas worden gebracht, wat de lichtopbrengst ten goede
komt. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een rozengewas is
de stralingswarmte in deze teelt minder cruciaal.
Vorige winter werd een eerste experiment uitgevoerd met
LED's bij vijf Alstroemeria-cultivars: GreenPower LED’s van
Philips zijn productiemodules met een combinatie van rood en
blauw licht. Deze werden boven het gewas op een hoogte van
2 meter opgehangen (zie foto). Op een afstand van 1 meter
onder de lamp werd hiermee een lichtintensiteit van 32 µmol/
m²s gerealiseerd.
Deze proef werd eerder laat op het seizoen uitgevoerd. Er
werd namelijk met belichten gestart op 21 januari 2013 en dit
tot in het voorjaar (12 april 2013), wanneer de natuurlijke
daglengte en lichtintensiteit toenamen. Er werd een daglengte
van 14 uur aangehouden. De stralingsgrens voor het aan/
uit-schakelen van de lampen bedroeg 175 W.

Om na te gaan in welke mate we met behulp van LED's de
productie konden verhogen en de kwaliteit van de geoogste
bloemstengels konden verbeteren, werden het aantal, alsook
de kwaliteit, van de geoogste bloemstengels en loze takken
bijgehouden in de periode van 22 februari 2013 (30 dagen na
start van de belichting) tot 12 april 2013 (einde belichtingsperiode). Een onderscheid werd gemaakt tussen totaal aantal
geoogste bloemstengels en verkoopbare bloemstengels. Deze
laatste waren stevige, rechte bloemtakken met drie of meer
bloemen per tak.
De toepassing van LED's resulteerde hier in een opmerkelijke
meerproductie (zie tabel 1). Er was tevens minder loos en een
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Tabel 1: Totaal aantal geoogste stengels/m en aantal verkoopbare
stengels/m dat werd geoogst in de periode 22/02/2013 t.e.m.
12/04/2013

Cultivar

'Doris'
'Avalange'
'Senna'
'Irena'
'Orange
Queen'

Totale
productie

%
meerproductie

+ 67%

LED

72

Onbelicht

43

LED

124

Onbelicht

66

LED

126

Onbelicht

117

LED

72

Onbelicht

65

LED

95

Onbelicht

59

Verkoopbare
stengels

%
meerproductie

70,8

+ 45%

48,8
+87%

82,3

+ 8%

87,3

+ 11%

94,4

+ 61%

81,2

+ 9%

75,8
+ 71%

51,2
- 3%

96,9
+

76,2
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Onderzoek met steun van de Vlaamse
Overheid, het agentschap voor Innovatie
door Wetenschap en Technologie, de
Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale
Landbouwkamer, Boerenbond, AVBS, dé
sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke
Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde
en KBC Bank & Verzekering.
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s De GreenPower LED's werden boven het gewas op een hoogte van 2 meter opgehangen
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Onderzoek wordt verdergezet
Inmiddels wordt deze opzet verder
opgevolgd. De belichting werd aangevat
in de loop van de maand september
volgens een gelijkaardig sturingsregime. De productie zal nu ook in het
voorjaar en de zomerperiode, na het
stoppen van de belichting, verder
worden opgevolgd. Of deze toepassing
ook een rendabel hulpmiddel is om de
productie in de winterperiode te
verhogen, zal uit dit vervolgonderzoek
moeten blijken.n
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Het Proefcentrum voor Sierteelt en het Provinciaal Proefcentrum voor de
Groenteteelt Oost-Vlaanderen nodigen u uit voor de studiedag:

'ENERGIEZUINIGE GLASTUINBOUW IN EUROPA'
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WOENSDAG 23 OKTOBER 2013, van 13u30 tot 16u
PCS, Schaessestraat 18, Destelbergen
PROGRAMMA:

Verwelkoming & toelichting Greengrowing*
door PCS & PCG
Saving energy in German greenhouses*
door Research Station for Horticulture Hannover, Duitsland
The future in Norwegian greenhouse horticulture*
door Bioforsk, Noorwegen
Future vision of energy management

in the North Sea Region*
door Aarhus University, Denemarken
Slimme oplossingen voor sierteelt onder glas
door PCG
Mogelijke innovaties tot energiebesparing
in de Vlaamse glastuinbouw
door PCG

Je energiefactuur verlagen?
door Innovatiesteunpunt
Uw energieproject bancair bekeken
door KBC
Receptie met interactieve discussie

Inschrijven is verplicht via info@pcsierteelt.be
of www.pcsierteelt.be > Agenda

*simultaanvertaling voorzien
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