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N E O N B E L I C H T I N G BIJ B L O E M C U L T U R E S
d o o r D r . J. W . M . R o o d e n b u r g

De reeds door mij gepubliceerde onderzoekingen over het gebruik
van electrisch licht bij het kweeken van planten in den winter, waren
er opgericht uit te maken wat met kunstlicht in dit opzicht te bereiken
valt en opwelkewijze debestraling het beste kan worden uitgevoerd.1)
Bij een juist gekozen verlichting werd een rijkere ontwikkeling van
de planten waargenomen, welke inderdaad een gevolg was van de
meerdere hoeveelheid licht, daar er voor gezorgd was, dat de aan de
belichting gepaard gaande temperatuursverhooging ook aan de controleplanten toegediend werd.
Het roode Neonlicht bleek de gunstigste eigenschappen te bezitten,
meer in het bijzonder tengevolge van het feit, dat in rood licht dekool.zuurassimilatie het sterkst is en het Neonspectrum geen infraroode
stralen bevat, in tegenstelling met gloeilampenlicht, waarin deze zeer
sterk overheerschen. Het Neonlicht stelt ons daardoor in staat planten
in den winter sneller tot ontwikkeling te brengen zonder dat daarbij
vaneenabnormalenlengtegroei doorovermatige warmtestraling sprake
behoeft te zijn.
In principe was daarmee dus de mogelijkheid geopend om Neonlicht in depraktijk toete passen.Alvorens daartoe te kunnen overgaan,
waren er echter nog andere gegevens noodig. De kosten van zulk een
belichting spelen nl. een grooterol en het was daarom noodigte zoeken
naar de goedkoopste methode, waarbij met voordeel van Neonlicht
gebruik gemaakt kan worden. De belangrijkste vraag, welke hier naar
voren komt, is, met welke hoeveelheid licht kan men een goede verbetering in de ontwikkeling der planten bereiken zonder dat de kosten
te hoog worden. Praktisch komt de vraag hier op neer: hoe groot is
het oppervlak, dat met één Neonbuis bestraald kan worden. Immers,
hoe hooger men een bepaalde lichtbron ophangt, hoe grooter het bestraalde oppervlak wordt, maar hoe zwakker deverlichting tegelijkertijd is.
De bruikbaarheid van een bepaalde lichtintensiteit hangt natuurlijk
ook af van den duur der belichting. Men kan zich denken, dat binnen
zekere grenzen met een korte, intensieve verlichting hetzelfde bereikt
x

) Zie Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen, deel
34, nr. 8. (Ook Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, no. 14,October 1930.)

wordt als met een lange, zwakkere verlichting, tenminste wat de koolzuurassimilatie aangaat. Nu zijn we voor de plantenbestraling aangewezen op den tijd van den goedkoopen nachtstroom, welke ongeveer
8uurpernachtverkrijgbaar is.Wegensdekostenvan de lichtinstallatie
willen wij deintensiteit zoolaag mogelijk kiezen. Dein deze verhandeling beschreven proeven moeten dus de vraag beantwoorden, met
welke intensiteit bij een dergelijken bestralingsduur volstaan kan
worden.
Bij het voortzetten van de proeven gedurende het seizoen 1930-'31
was het dus in de eerste plaats de opgave verder te onderzoeken, welke
resultaten bereikt konden worden met een geringere lichtintensiteit
dan waarmede tot nu toe gewerkt werd.
I. PROEVEN MET NEONLICHT VAN KLEINERE
INTENSITEIT (1930-'31)
Het vorig jaar was de groote Neonbuis voor laagspanning gebruikt
op een afstand van 55 cm, gerekend van den onderrand van den
reflector tot het tablet, zoodat een verlichting van ongeveer 5000
H. Lux Neon verkregen werd op een oppervlak van ruim 2m2. Thans
werd dezelfde Neonbuis aangebracht op een afstand van 1,30 m,
waardoor de verlichting gemiddeld 600 Lux bedroeg over een oppervlak van ongeveer 1\ m2. Bestraald werd op deze wijze de helft van
het 5J m lange middentablet der groote kas, de andere helft bleef
onbelicht en was door een scherm van het belichte vak gescheiden.
Debuis brandde van 'savonds 10tot 's ochtends 7uur, dus gemiddeld
9 uur per etmaal.
Daarnaast was het de bedoeling eenige bloemplanten in de proeven
te betrekken ter oriënteering in deze richting.
De kastemperatuur werd gehouden op gem. 15° C. Uit een zorgvuldige controle van de temperatuur ter hoogte van het tablet, bleek
dat een temperatuursverhooging op het belichte vak niet viel waar
te nemen. Bij den grooten afstand tusschen de Neonbuis en de planten
had dewarmte van debuis geen beteekenis meer. Het tablet werd met
verschillende soorten planten zoodanig bezet, dat telkens een zelfde
stel (belichte en controles) op de overeenkomstige plaats van elk vak
te staan kwam. Deze proefplanten, welke zorgvuldig gesorteerd en
verdeeld waren in twee gelijkwaardige partijen, bestonden uit:
Primula malacoïdes,
Cineraria multiflora azurea,
Pelargonium zonale var. Paul Grampel,
Coleus Reinaldianus,
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CINERARIA MULTIFLORA, F E B R U A R I 1931
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Neonlicht
onbelicht
PRIMULA MALACOÏDES, 17 J A N U A R I 1931

Campanula isophylla,
en nog enkele andere waarover later bericht zal worden.
Op 20 November 1930 begon de belichting. Al spoedig was bij de
meeste planten een duidelijk kleurverschil waar te nemen, het blad v a n
debelichte planten was weer donkerder groen dan van de onbelichte.
Ook deze betrekkelijk lage lichtintensiteit is dus reeds bruikbaar
voor het verkrijgen v a n een goede chlorophylvorming.
Overigens was er de eerste veertien dagen nog niet veel onderscheid.
Na vier weken echter kwam er meer teekening in de zaak. Zoo kreeg
de belichte Primula malacoïdes een voorsprong op de onbelichte. E r
kwamen bloemstengels te voorschijn en met Kerstmis begonnen deze
planten te bloeien. De onbelichten bloeiden toen nog in het geheel niet,
deze kwamen eerst vier weken later met een enkelen bloemstengel,
zooals op de foto van 17 J a n u a r i te zien is (fig. 2). Hierbij valt tevens
op, d a t de bladen v a n de belichte planten veel grooter waren dan v a n
de onbelichte. De bloei was niet alleen vroeger, maar ook aanzienlijk
rijker. Een grooter aantal bloemen aan krachtiger bloemstengels
ontwikkelden zich, terwijl tevens méér bloemstengels te voorschijn
kwamen. Op 12 Februari 1931 werd het aantal bloemstengels geteld:

Gem. aantal bloemstengels per plant.
Dito, met reeds geopende bloemen . .

onbelicht
5,5
2,2

belicl
6,5
4,5

De Primula malacoïdes toonde zich dus dankbaar voor een betrekkelijk zwakke Neonbelichting, door welke de bloemvorming zeer
werd bevorderd.
Ook de Cineraria's reageerden sterk op de bestraling. I n den loop
v a n December kwamen bij de belichten bloemknoppen te voorschijn
en met Kerstmis begonnen deze te bloeien. Bij de onbelichten was nog
geen groei v a n de bloemstengels zichtbaar, zij bloeiden eerst ongeveer
vier weken later.
Deze werking van het Neonlicht was eenigszins verrassend, omdat
de Cineraria's voor het begin van de belichting hun bloemen al hadden
aangelegd. Men zou dus verwachten, d a t de planten, welke uit de koude
b a k in de kas gebracht werden, spoedig t o t bloeien zouden overgaan.
Dit nu was alleen het geval bij planten, welke extra Neonlicht ontvingen. De veronderstelling lijkt daarom gerechtvaardigd, d a t de door
de bestraling verhoogde koolzuurassimilatie, de koolhydraten levert,
noodig voor het volledig uitgroeien v a n den bloemtros. Dit wordt ook
bevestigd door de proeven v a n H A R D E R , K E P P L E R en RETJSS (1931),
die een vroegeren bloei v a n Cineraria's constateerden, zoowel door
koolzuurbemesting als door kunstmatige verlichting. (Zie: „Beobach-
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tungen über das Pflanzenwachstum und die Kohlensäureassimilation
bei Kohlensäuredüngung und nächtlicher Zusatzbeleuchtung" in die
Gartenbauwissenschaft, 5. Band, 5. Heft, 1931.) Debeperkte hoeveelheid daglicht in de maand December was hiertoe blijkbaar niet in
staat. Een en ander is dus in tegenstelling met het in bloei trekken van
bloembollen, zooals de tulp, waar het reservevoedsel uit de bol volkomen toereikend is voor de volledige ontplooiing van de bloem. Een
Cinerariaplant beschikt dus waarschijnlijk niet over een belangrijke
reserve aan koolhydraten. Toch wordt de bloei niet rijker door de
belichting, zooals bij de Primula's, er worden dus geen nieuwe bloemen
meer aangelegd tijdens de bestraling.
Ten einde evenwel zekerheid te krijgen of het werkelijk het Neonlicht was, dat deze verschijnselen teweeg bracht of dat andere omstandigheden de bloei van de belichte planten een maand vroeger deed
zijn, werd de proef herhaald met een nieuw stel Cineraria's. Het bleek
nl. dat de verwarmingsbuizen onder het tablet aan het belichte einde,
waar de toevoerleiding zich bevond, een iets hoogere bodemtemperatuur gaven dan aan het niet belichte gedeelte. In dit iets warmere uiteinde waren juist de Cineraria's ingegraven geweest. Daarom werden
deze verwarmingsbuizen afgesloten, waardoor het verschil in bodemtemperatuur van ongeveer 1° C. geheel opgeheven werd. Bovendien
werden nu de nieuwe Cineraria's aan het andere einde van elke tablethelft ingegraven. Deze tweede belichting vond pas in Februari plaats.
Toch waren ook nu nog de belichte planten het eerst in bloei en wel
veertien dagen vroeger dan de onbelichte (fig. 1). Het tijdsverschil
was nu kleiner, waarschijnlijk door dereeds toegenomen hoeveelheid
daglicht.
Het resultaat van deze tweede Cinerariabelichting was dus in principe gelijk aan dat van de eerste proef, zoodat hier het verschil in
bodemtemperatuur niet de oorzaak geweest kan zijn van het verschil
in bloeitijd.
De Pelargonium gaf behalve verschil in bladkleur weinig effect te
zien. Zoowel debelichten als de onbelichten gingen gelijktijdig bloeien.
De belichte Pelargoniums waren misschien iets forscher ontwikkeld.
Zewerden later hooger en midden onder de Neonbuis geplaatst, waardoor ze een grootere lichtintensiteit ontvingen, waarop ze onder het
Neonlicht meer bloemtrossen maakten dan zonder bestraling. De
Pelargonium behoeft dus blijkbaar een grooter lichtintensiteit om tot
rijker bloei gebracht te worden.
De CoZettsplanten bloeiden zonder Neonlicht op denzelfden tijd als
mèt dit Neonlicht van lage intensiteit. Deze planten waren evenwel
meer in de proef betrokken om te zien of de verschillende kleuren

van het Coleusblad ook door de belichting veranderden. Deze verandering beperkte zich echter tot een donkerder kleur van het bladgroen,
waardoor het geheele blad een donkerder tint kreeg. Overigens veranderde er maar weinig aan de kleurverhoudingen.
Aanvankelijk gaf de Ster van Bethlehem (Campanula Isophylla) ook
weinig verschil te zien. De belichte plantjes waren donkerder groen
en zagen er misschien iets beter uit. In denloopvan Januari begonnen
de stengels van de bestraalde planten meer uit te groeien en begin
Februari vertoonden zich aan detoppen hiervan kleine bloemknoppen,
Het duurde evenwel nog tot het einde van deze maand voor de eerste
bloemen zich openden, nl. op 26 Februari.
De onbelichte planten bloeiden in het geheel niet en hadden ook
absoluut geen bloemknoppen. Er wasintusschen nog een ander onderscheid. Terwijl de stengels van de belichte planten doorgegroeid waren
en aan het einde een bloemtros droegen, waren de stengels van de
onbelichte korter gebleven, maar hadden meer zijscheuten gemaakt
(zie fig. 3). De ontwikkeling van deze planten ging dus ineen andere
richting. Men kan het beschouwen als een soort „uitstoelen". De onbelichte planten hadden omstreeks Paschen nog geen bloemknoppen,
zij bloeiden eerst op den normalen tijd in den zomer. De belichte
Campanula's hadden dus hun bloemen te danken aan de Neonbestraling, deze werden aangelegd omstreeks Januari, den tijd, waarin bestraald werd.
Uit het voorafgaande blijkt dus dat dewerking van degegeven hoeveelheid licht zeerverschillend isalnaar den aard van het behandelde
gewas. Het snelst reageerden de Primula malacoïdes en de Cineraria.
De Ster van Bethlehem gaf een opvallend verschil te zien, minder
duidelijk was het effect bij de Geranium, terwijl deColeusalleen verschil in bladkleur vertoonde.
Ten slotte moet nog even vermeld worden het resultaat, verkregen
met een zaaisel tomaten (Ailsa Graig), dat op 12 December 1930 in
twee partijtjes gezaaid werd en ondergebracht bij de zoojuist beschreven proef op het middentablet. De helft der plantjes werd direct na
het kiemen belicht. Zij vertoonden al spoedig een voorsprong in bladontwikkeling, ze hadden grooter en groener blad en zagen er zeer gezond uit. De plantjes werden slechts belicht totdat zij in potjes gezet
moesten worden (28 Januari '31). De bestraalde plantjes hadden toen
een belangrijken voorsprong, welke zij langen tijd behielden. Twee
maanden later was het verschil nog duidelijk te zien. De nawerking
van een Neonbelichting kan dus zeer groot zijn.
Van een ander partijtje tomatenplanten was een gedeelte in potjes
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ondergebracht in de groote kas, dus bij betrekkelijk lage temperatuur
(ongeveer 15° C), terwijl de rest in de kleine, veel warmer gehouden
kasafdeeling (ongeveer 22° C.) van een klein Neonlampje eveneens
500 Lux ontving. Aan deze plantjes werd nu waargenomen, dat bij de
hooge temperatuur op het blad de bekende gele vlekjes tusschen de
nerven verschenen. Bij delagetemperatuur bleven dezevlekjes achterwege. Dit verschijnsel gaf een aanwijzing voor de richting waarin het
tomatenonderzoek zich het volgend jaar zou moeten bewegen.
Voorts werden nog op het laatst van het seizoen twee kistjes met
Gloxiniaknollen in de kas gebracht, waarvan één kistje onder het
Neonlicht kwam. Hoewel deze belichting pas 2 Februari begon, kon
toch reeds worden waargenomen, dat het blad onder het Neonlicht
grooter was dan zonder de bestraling. Na het oppotten werden de
Gloxinia's niet meer belicht en aan den bloei was dan ook later geen
verschil meer te zien. Een en ander was echter aanleiding om in het
volgend seizoen met de Gloxinia verder te werken.

II. INTENSITEITSPROEVEN ZONDER DAGLICHT
De betrekkelijk lage intensiteit Neonlicht van ongeveer 500 Lux
is dus voor een aantal planten heel goed bruikbaar. Bij de voorafgaande proef ontvingen de planten echter, behalve de constante extra
dosisNeonlicht, een afwisselende hoeveelheid daglicht. Vooreen nauwkeuriger bestudeering van de lichtbehoefte der planten, was het daarom noodzakelijk ook zonder daglicht, in uitsluitend kunstlicht planten
op te kweeken en daarbij verschillende intensiteiten met elkaar te vergelijken.
In verband met de toenmaals beschikbare hulpmiddelen was dit
het eenvoudigste uit te voeren met kleine gloeilampen, waardoor
de planten natuurlijk wel minder fraai van uiterlijk werden, hetgeen
echter voor het beoogde doel geen bezwaar was. Twee proefkastjes
werden geheel donker gemaakt en elk voorzien van een langen gloeilampenreflector met 7 fittingen. Elk kastje werd door een eternieten
tusschenschot intwee gelijke vakken verdeeld. In dezevier afdeelingen
werd door een passende keuze van gloeilampen een reeks lichtintensiteiten verkregen, waarbij elke volgende afdeeling de dubbele hoeveelheid licht ontving van de voorgaande, te weten:
I
125 H. Lux
40 Watt

II
250 H. Lux
75 Watt

III
IV
500 H. Lux 1000 H. Lux
100 Watt 2X100 Watt

Figuur 3

Figuur 4

Neonlicht
CAMPANULA ISOPHYLLA, MAART 1931

1000

500

onbelicht

125 H.Lux

KOMKOMMERPLANTJES IN 4 I N T E N S I T E I T E N GLOEILAMPENLICHT, ZONDER DAGLICHT,
NA 17 DAGEN BESTRALING

9
De sterkst verlichte afdeeling ontving daardoor de meeste warmtestralen, zoodat het noodzakelijk was dit verschil te corrigeeren door
het aanbrengen van weerstanden, waarmee de ontbrekende warmtestraling in de andere vakken werd aangevuld. Zoo kreeg b.v. afdeeling
I I I , behalve een gloeilamp v a n 100 W a t t ook een weerstand v a n 100
W a t t in den reflector, zoodat deze afdeeling in totaal 200 W a t t extra
verwarming ontving, evenals afdeeling I V met de 2 gloeilampen van
100 W a t t .
H e t gelukte inderdaad op deze wijze de temperatuur ter hoogte van
de planten gelijk te krijgen. De installatie werd door een schakelklok
v a n 22 uur t o t 10 uur ingeschakeld, zoodat 12 uur licht en 12 uur
duisternis gegeven werd. De lichtperiode was hier wat langer gekozen
omdat t h a n s ook het winderdaglicht vervangen moest worden.
Verschillende plantensoorten werden op deze wijze onderzocht en
wel in de eerste plaats komkommerplantjes. Op 1 J a n u a r i 1931 werd
elke afdeeling bezet met 16 potten komkommerplanten (var. groene
bak), welke in de door mij ontworpen kiemkast gekiemd waren. De
t e m p e r a t u u r was gemiddeld 24.5° C , met een minimum van gemiddeld 21° en een maximum van 28° C , welke laatste t e m p e r a t u u r
tijdens het branden van de lampen bereikt werd. Al vrij spoedig werden de verschillen zichtbaar en vertoonden de 4 intensiteiten een opeenvolgende reeks van ontwikkelingsstadia. De laagste intensiteit was
t e n eenenmale onvoldoende om ook maar het eerste blad t o t ontwikkeling te brengen. De hoeveelheid licht bleek nog juist toereikend om
het plantje in het oorspronkelijk stadium in leven te houden (ziefig. 4).
Zelfs na drie weken verschilde het in uiterlijk niet van een plantje, d a t
slechts enkele dagen oud is. Van deze partij vielen bijna alle plantjes
weg door schimmelaantasting van de stengelbasis. H e t weerstandsvermogen was dus minimaal en uit een en ander kan men opmaken,
d a t deze kleine hoeveelheid licht nog maar juist voldoende is om door
de assimilatie de hoeveelheid koolhydraten te leveren, welke het
plantje noodig heeft als materiaal voor de ademhaling.
Bij intensiteit I I was de ontwikkeling al iets beter. H e t eerste blad
ontwikkelde zich eenigszins en er vielen minder plantjes weg.
Intensiteit I I I was weer wat gunstiger, deze plantjes hadden na
17 dagen twee blaadjes gemaakt, terwijl het eerste blad grooter was
dan bij intensiteit I I . Ook waren hier meer overlevenden.
Intensiteit IV, de sterkste verlichting, leverde de snelste ontwikkeling en gaf vrijwel geen verlies door wegvallen. Na 1 week hadden
de plantjes reeds 1 blad en na 17 dagen waren zij toe aan de vorming van het 3de blad, terwijl het 1ste en 2de blad veel grooter waren
dan bij I I I .
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JONGE KOMKOMMERPLANTJES BIJ 4 OPEENVOLGENDE INTENSITEITEN GLOEILAMPENLICHT, NA 17 DAGEN
I
125H . Lux

Intensiteit

I n leven gebleven planten ..

0
1

II
250H. Lux
1
3

III
500H . Lux
2
9

IV
lOOOH.Lux
3
15

H e t resultaat v a n deze proef is dus, d a t van gloeilampenlicht tenminste een intensiteit van 1000 Lux noodig is om bij een lichtperiode
v a n 12uur per etmaal de komkommer t o t voldoende bladontwikkeling
in staat te stellen.
Deze proef werd daarop nog eens herhaald met vrijwel hetzelfde
resultaat. Zoo was na 4 weken b.v. het 1ste blad bij:
intensiteit I
>i
11
„ UI
„
IV

0 cm breed
2—3 ,,
,,
3-4 „
„
6-7 „
„

Evenals bij de eerste maal viel ook hier weer op, dat bij de laagste
intensiteit het hypocotyl der plantjes den minsten lengtegroei vertoonde. Aangezien dit niet aan temperatuursverschil toegeschreven
kan worden, moet hier de lengtegroei beperkt zijn geworden door een
tekort aan koolhydraten, veroorzaakt door het lichtgebrek. Omgekeerd
zal dus een abnormale lengtegroei, zooals we dien zien optreden bij
een overmaat van warmtestralen, alleen t o t stand kunnen komen,
wanneer de plant over genoeg koolhydraten beschikt, hetzij door assimilatie bij voldoende lichttoevoer, hetzij uit het reservevoedsel.
Gelijktijdig met de laatst beschreven proef werden nog verspeende
kiemplantjes van tomaat, Lobelia, Begonia en Coleus in de 4 intensiteiten gloeilampenlicht gezet.
De tomaat (Ailsa Graig) gedroeg zich geheel overeenkomstig de komkommer. Bij de laagste intensiteit kwam er niets v a n de plantjes terecht. Bij 250 Lux was er na 4 weken pas iets zichtbaar van de jonge
blaadjes, bij de 3de intensiteit waren toen de eerste 2blaadjes duidelijk
zichtbaar, maar eerst bij 1000 Lux vond een eenigszins bruikbare bladvorming plaats. Na 4 weken was de toestand der plantjes als nevenstaande tabel aangeeft:
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Intensiteit.

Aantal overlevenden van
8 tomatenplantjes . .
Aantal blaadjes behalve
Grootte der b l a a d j e s . . . .

I
125H. Lux

II
250 H . Lux

III
500 H. Lux

IV
1000 H. Lux

1

6

8

8

0

2
0,1-0,3 om'

2
1-2 cm

3
2-3 cm

De Lobelia (L. erinus, Kaiser Wilhelm) kon bij geringe lichtintensiteit niet veel presteeren. Bij 125 en 250 Lux stierven alleplantjes, bij
500Lux bleven er 10van de 15inlevenenhad eengeringe bladvorming
plaats. Bij 1000Lux eindelijk bleven alleplantjes leven enwas de bladvorming wat beter.
Begonia- (B. gracilis luminosa) zaailingen konden met minder licht
al in leven blijven. Bij de laagste intensiteit bleven zelfs nog 5 van de
12 plantjes over. Hoewel deze niet veel groeiden, kwam er toch nog
1 blaadje van 1à 2 mm bij in de 4 weken belichting. Bij de volgende
intensiteiten was de ontwikkeling van de plantjes telkens iets beter, de
grootte van het eerste blaadje was respectievelijk bij intensiteit II,
3 mm, bij I I I 5-6 mm en bij IV 7-8 mm. Bij intensiteit I I I bleven
bovendien alle exemplaren in leven en bij de hoogste intensiteit waren
de plantjes het meeste gegroeid. Daar was na 4weken het 4de blaadje
zichtbaar, terwijl de bladkleur het donkerste was.
Ook deColeus(grootbladige, kartelrandige) bleek reedsbij lage lichtintensiteit te kunnen leven. Bij geen van de intensiteiten stierven er
plantjes. Na weken zagen de verspeende kiemplantjes bij 125 Lux er
nog net zoo uit als bij het begin van de belichting, alleen met dit verschil,dat het hypocotyl wat in delengtegegroeid was.Overigens waren
dezeplantjes goed groen engezond. De drie andere intensiteiten vormden een 1ste bladpaar, dat bij I I juist zichtbaar was, bij I I I iets grooter en met een begin van Coleusteekening, terwijl bij IV het bladpaar
evengroot wasals dekiembladen eneen duidelijke kleurteekening had.
Een enkele ervaring met Orchideeën moet hier ook nog vermeld worden. In de eerste plaats werden éénjarige Cattleyaplantjes, (welwillend
ter beschikking gesteld door de Gebr. Barendsen te Aalsmeer) aan de
intensiteitsproef onderworpen. Het bleek daarbij, dat een betrekkelijk sterke gloeilampenverlichting voor deze plantjes schadelijk is. Bij
500en 1000Lux kregen zij een beschadiging, welke begon bij het jongste blad met een gele verkleuring. Deplantjes bleven in goede conditie
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bij 125 en 250 Lux, de bladkleur was donkergroen en oogenschijnlijk
waren de plantjes iets gegroeid. Maar de proef duurde te kort om over
den groei een juist oordeelte kunnen vormen bij deze van nature langzaam groeiende plantjes.
Daarnaast werd een kiemproef genomen met zaad van Phalaenopsis
(Ph. Rimestadiana X Ph. Gilles Gratiot) op steriele voedingsbodem
in cultuurbuisjes. Het zaad had slechts een geringen kiemkracht en
van de kieming kwam niets terecht, behalve bij de sterkste verlichting
van 1000 Lux, waar eenige plantjes tot ontwikkeling kwamen. Voor
de kieming schijnt dus een sterke gloeilampenverlichting wèl goed te
zijn.
Ook met Neonlicht werden intensiteitsproeven zonder daglicht genomen. In het donkergemaakte kastje met de elders beschreven hoogspannings Neoninstallatie werden komkommerplantjes opgekweekt bij
3 verschillende intensiteiten, verkregen door de partijtjes planten op
verschillende afstand van het Neonrek te plaatsen, nl. op 52, 35en 18
cm. De komkommers kregen op deze wijze respectievelijk 1200, 2000
en 3500Lux. Degemiddelde temperatuur in het kastje bedroeg 23,5°C.
Het kastje werd bezet met 24 plantjes, welke op 22 December in de
kiemkast gezaaid waren; debelichting begon op 31 December '30 van
22 tot 10 uur.
De komkommerplantjes ontwikkelden zich normaal onder invloed
van het Neonlicht en gaven in het geheel geen blijk van gemis aan
daglicht. Het ontbreken van de blauwviolette stralen bleek geen beletsel te zijn. Alle gebruikte intensiteiten waren ruim voldoende om
bladontwikkeling mogelijk te maken, ook delaagste. Dehoogere intensiteiten gaven een snellere ontwikkeling, de groei was echter bij 1200
Lux reeds zeervoldoende te noemen.
De gevolgde methode was intusschen niet bijzonder bevredigend,
omdat de op verschillende hoogten opgestelde planten niet onder gelijke omstandigheden van temperatuur en vochtigheid gehouden konden worden, waardoor deintensiteiten niet zuiver vergelijkbaar waren.
Daarom werd een andere opstelling gekozen, waarmede tevens
lagere intensiteiten verkregen konden worden. Deintensiteiten werden
thans gevarieerd door de planten te beschaduwen met fijn ijzergaas
(voor raamhorren), dat enkel of in een dubbele laag werd aangebracht
tusschen de planten en het Neonrek. De in 3 partijen verdeelde komkommers kwamen te staan in 3 kistjes, welke alle drie met een glasruit werden afgedekt. Bij 2kistjes werd onder deglasruit het ijzergaas
aangebracht, bij één daarvan dus in een enkele, bij de andere in een
dubbele laag. De omstandigheden van temperatuur en vochtigheid
binnen dekistjes, welkevlak naast elkaar stonden, waren opdeze wijze
aan elkaar gelijk.
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De lichtdoorlaatbaarheid van het ijzergaas was vooraf gemeten:
in enkele laag liet het door 2 / 3 v a n het opvallende licht, in dubbele
laag slechts 1 / 3 , zoodat v a n de oorspronkelijke intensiteit v a n 1200 Lux
respectievelijk 800 en 400 Lux overbleef. De plantjes waren 6 Maart
1931 gezaaid en 10 Maart in potjes gezet, de belichting begon op
13 Maart en vond op de gewone wijze plaats. Bij alle drie de groepen
ontwikkelden de kiemplanten nieuw blad, d a t bij de hoogste intensiteit
het snelst groeide. N a 18dagen belichten, toen er duidelijk verschil was
in bladgrootte, werd de lengte van het eerste blad gemeten. Gemiddeld bedroeg deze bij:
400 Lux
4,4 cm

800 Lux
6,1 cm

1200 Lux
7,0 cm

Wederom dus een toename in grootte, samengaande met de opklimmende intensiteiten. Ook de laagste intensiteit m a a k t e nog eenige
bladontwikkeling mogelijk. Aanmerkelijk beter echter werkte de 800
Lux, zoodat men zou verwachten, d a t deze intensiteit voor de praktijk
het meest geschikt zou zijn.
Vergelijkt men de bladgrootte, met die van de gloeilampenproef,
dan blijkt, d a t 1000 Lux gloeilampen ondanks de iets hoogere temper a t u u r eerst in 28 dagen een even groot eerste blad m a a k t e als ongeveer 1000 Lux Neonlicht in slechts 18 dagen, onder de gegeven omstandigheden zou kunnen opleveren.
Tomaat.
I n aansluiting op deze intensiteitsproeven werd in den winter van
1931-'32 het hoogspannings Neonlicht gebruikt voor een korte proef
met t o m a t e n zonder daglicht.
De methode voor het verkrijgen v a n verschillende lichtintensiteiten
werd wederom verbeterd door gebruik t e maken v a n glasruiten beplakt
met strooken zwart papier van 2 of 2,5 cm breedte. H e t proefkastje
werd door scheidingswanden v a n karton in vakjes verdeeld. I n elk
daarvan werd een glasruit op l a t t e n gelegd, zoodat het licht v a n de
Neonbuis slechts door het gedeeltelijk afgedekte glas de planten kon
bereiken. Bij één ruit waren de spleten tusschen de zwarte strooken
half zoo breed als de strooken zelf, zoodat x / 3 van het opvallende licht
doorgelaten werd, de verlichting werd dus 400 L u x Neon. Bij de tweede
ruit waren de spleten 1/5 van de strookbreedte, hier liet dus 1/6 van het
glasoppervlak licht door, dit gaf een verlichting van 200 Lux Neon.
De verlichting bleef vrij van schaduwen, zelfs dicht onder het glas,
hetgeen te danken was aan de reeds gelijkmatige lichtverdeeling van
de Neonbuis. Toch waren de glasruiten op een behoorlijken afstand
v a n de planten gehouden om elke schaduwwerking te voorkomen. De
niet beplakte zijde der ruiten werd naar boven gelegd, de reflectie was
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dus praktisch voor alle dezelfde. De t e m p e r a t u u r in de vakjes bleef op
deze wijze aan elkaar gelijk en bedroeg gemiddeld 15,5° C. (min.
12° C , max. 19° C ) .
H e t proefkastje was dus geheel v a n het daglicht afgesloten. Belicht
werd 8 uur per dag, v a n 's morgens 9 t o t 's middags 5 uur, dus korter
dan het jaar te voren. Aangezien de kas zelf koel gehouden werd en er
's nachts geen licht brandde, waren de nachttemperaturen betrekkelijk
laag.
De tomaten werden 13 J a n u a r i 1932 gezaaid en verspeend op 23
J a n u a r i in 2 kistjes, elk met 48 plantjes. Tot zoover werden zij gewoon
in de kas opgekweekt, op 28 J a n . verhuisden zij n a a r het hoogspanningskastje, waar één kistje onder een belichting v a n 400 Lux en het
ander onder 200 Lux kwam te staan.
De hoogste intensiteit stelde de plantjes in staat verder te groeien, de
laagste was daartoe nauwelijks toereikend. Met moeite kwamen de
t o m a t e n in 200 Lux iets verder dan het kiemplantenstadium (zie foto
van 26 Februari 1932, fig. 5). Bij 400 Lux werden grootere blaadjes
gevormd, toch ging daar de groei nog niet bijzonder snel.
Op 8 Maart, dus n a 40 dagen werd de proef beëindigd en werden de
tomaatjes met elkaar vergeleken. E r waren nergens bladvlekjes te
zien en de sterkst belichten waren het donkerst groen. Overigens werden de volgende verschillen waargenomen:

200 Lux Neon

Aantal blaadjes
Lengte 1ste blad
Lengte hypocotyl bovengronds .. .
Aantal overlevenden van 48 stuks.

2
1 -1,5 cm
1,5-2 cm
36

400 Lux Neon

3-4
3 - 4 cm
2,5-3,5 cm
47

Evenals bij de komkommer werd dus de lengtegroei v a n het hypocotyl in de laagste intensiteit belemmerd door den lichthonger, welke
eveneens t o t uiting kwam in het wegvallen van vrij veel plantjes.
De conclusie uit deze proef is dus, d a t bij een 8-urige belichting voor
t o m a t e n een intensiteit v a n meer dan 400 Lux Neon noodig is om een
ontwikkeling te krijgen, welke voldoende snel verloopt.
Hoewel proeven zonder daglicht inzicht kunnen geven in de lichtbehoefte der planten, leveren ze echter gegevens, welke niet direct
bruikbaar zijn bij de toepassing van kunstlicht in de praktijk. De omstandigheden zijn daar weer anders en het daglicht is geen constante

Figuur 5

200 Lux Neon

400 Lux

NeQn

T O M A T E N P L A N T j E S IN 2 I N T E N S I T I E T E N NEONLICHT, ZONDER DAGLICHT
NA 29 DAQEN BESTRALING

Figuur 6
PROEFOPSTELLING IN DE N I E U W E KAS, MIDDELSTE A F D E E L I N G
MET KOMKOMMERPLANTEN
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factor, zoodat het noodzakelijk is ook verschillende intensiteiten Neonlicht met elkaar te vergelijken bij een normale cultuur.

III.PROEVENOPGROOTERSCHAAL(1931-'32)
I n den zomer van 1931 stelde de firma Philips mij in s t a a t over te
gaan t o t den bouw van een speciaal voor lichtproeven ingerichte kas.
Deze kas werd normaal geconstrueerd, hoewel de inrichting op bepaalde punten aan de bijzondere eischen van de lichtproeven te gemoet
v
komt.
I n het voorafgaande jaar waren de bezwaren ondervonden van het
in één kasruimte tegelijkertijd opkweeken van uiteenloopende plantensoorten. Voor een verdere uitwerking van de cultuur onder Neonlicht
was het noodzakelijk voor elk gewas afzonderlijk die condities uit te
zoeken, waarbij het Neonlicht het gunstigste resultaat oplevert. Daarom is de nieuwe kas verdeeld in 3 afdeelingen, v a n ongeveer 5 m in het
vierkant, welke op verschillende temperaturen gebracht kunnen worden door regeling van de kranen der centrale verwarming. De lengteas v a n de kas ligt Oost-West, zoodat de 3 achter elkaar gelegen afdeelingen dezelfde positie ten opzichte v a n de zon hebben, en dus de
hoeveelheid daglicht voor alle 3 praktisch gelijk is.
I n den winter van 1931—'32 is één afdeeling als koude, één als
gematigde en één als warme kas gestookt. De temperatuur werd geregeld n a a r de eischen v a n het gewas, d a t in elke afdeeling op een 2 m
breed middentablet opgekweekt werd. De zijtabletten, welke uitsluitend aan de zuidzijde zijn aangebracht, dienden t o t het nemen van
kleinere proeven, welke echter ondergeschikt waren aan de groote
proeven op de middentabletten.
De electrische installatie is in elke afdeeling in hoofdzaak hetzelfde.
Boven het middentablet van 4-| m lengte zijn 2 reflectors ( 1 | m lang),
elk met een Philips Neonlaagspanningsbuis v a n het nieuwe type
(± 600 W a t t ) opgehangen (zie fig. 6). Elke reflector wordt gebruikt om
1
J3van het tablet te belichten. H e t resteerende derde gedeelte blijft
onbelicht, daar de vakken 's nachts door zwarte gordijnen van elkaar
gescheiden zijn. De twee belichte vakken ontvangen elk een verschillende intensiteit Neonlicht, verkregen door het op ongelijke hoogte
ophangen van de reflectors. Zoo werden bij de eerste proeven in alle
afdeelingen gekozen de afstanden van respectievelijk 1.10 m en 1.60 m
v a n den onderrand der reflectoren t o t het bovenvlak van het tablet.
Elk paar Neonbuizen wordt door een afzonderlijke schakelklok op de
gewenschte tijden in- en uitgeschakeld.
E r was bij deze proeven geen gelegenheid om het kleine temperatuurverschil te corrigeeren, d a t tijdens de belichting ontstond tusschen het
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middelste vak met den laagopgehangen reflector en de beide andere
vakken. Op 1m afstand onder den reflector ontstond nl. nog een temperatuursverhooging v a n 0,5°-l° C , op 1^ m afstand was geen verhooging meer waar te nemen. H e t temperatuursverschil was dus gering, er is echter rekening mee gehouden bij de verwerking der resultaten.
I n den winter 1931-'32 werd uitsluitend toegepast een belichting v a n
8 uur per nacht, nl. v a n 22 t o t 6uur. Opzettelijk werd deze belichtingstijd v a n 8 uur steeds dezelfde gehouden om de werking v a n verschillende lichtintensiteiten zuiver te k u n n e n vergelijken.
Boven de zijtabletten zijn diverse hoofdzakelijk kleinere Neonlichtbronnen gemonteerd, welke bij de beschrijving der proeven nader
vermeld zullen worden.
Deze nieuwe „ N e o n k a s " m a a k t e het mij mogelijk mijn proeven
ruimer d a n t e voren op t e zetten en daarbij verscheidene gewassen
ondanks hun uiteenloopende eischen, gelijktijdig te onderzoeken.
Daartoe werden gekozen:
I. Komkommer, variëteit „groene b a k " ,
I I . Tomaat, var. Ailsa Graig,
I I I . Cineraria multiflora nana,
IV. Campanula Isophylla (Ster v a n Bethlehem),
V. Lathyrus odoratus praecox, var. Harmony,
V I . Gloxinia hybrida, var. Kaiser Friedrich.
De beschrijving v a n de proeven met deze planten volgen t h a n s hieronder.
Komkommer.
H e t middentablet van de warmste afdeeling werd bezet met 120
komkommerplantjes, welke gezaaid waren op 6 November 1931. De
plantjes stonden in potten van 15 cm binnenwijdte, waarvan er op elk
der 3 vakken 40 stuks kwamen. Zooals reeds gezegd, werd het eerste
vak zwak belicht, nl. met gemiddeld 500 Lux, het tweede sterk met
gem. 1000 Lux en het derde vak werd niet belicht.
De belichting, v a n 22 t o t 6 uur, begon op 12 November. De kast e m p e r a t u u r was gemiddeld 21,5° C. (minimum 18,5°-maximum 24,5°),
terwijl de vochtigheid om en bij de 9 0 % gehouden werd.
Eeeds in de eerste dagen werden de beüchte plantjes donkerder
groen dan de onbelichte. Tusschen de twee intensiteiten was echter
geen verschil in kleur te zien.
N a 41 dagen waren de belichte planten krachtiger ontwikkeld dan
de onbelichte, zij hadden grooter blad. Tusschen de beide intensiteiten
kwam eenig onderscheid, hetgeen echter na 3 à 4 weken duidelijker
zichtbaar werd.
Begin December hadden de sterk belichte planten het grootste blad,

KOMKOMMERPLANTEN OP 29 DECEMBER 1931, VLAK VOOR HET UITPOTEN

Figuur 7

Onbelicht

Figuur 8

Zwak belicht (l

500 Lux Neon)

Figuur 9

Sterk belicht ( ± 1000 Lux Neon)
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de onbelichte het kleinste, de zwak belichte stonden tusschen beide
in, hoewel het verschil tusschen de intensiteiten grooter was dan tusschen de zwak- en niet belichte planten. Een meting uit een reeks in dit
stadium uitgevoerd door Ir. E . W. B. VAN D E N MTTYZENBERG, laat deze
verschillen, duidelijk zien:
METING VAN 10 STUKS VAN E L K D E R 3 G R O E P E N KOMKOMMERP L A N T E N , OP 4 D E C E M B E R 1931, NA 3 W E K E N B E L I C H T E N
Onbelicht

Zwak belicht
± 5 0 0 Lux Neon

Sterk belicht
± 1 0 0 0 L. Neon

Blad.
gemiddelde lengte van :
lste blad
2de „
3de „
4de „
5de „

6,4
8,1
5,8
1,2
0,6

6,1
8,6
6,9
1,4
0,6

6,6
9,2
9,0
1,4
0,6

gemiddelde breedte v a n :
lste blad
2de ,
3de „

7,6
8,4
6,0

7,4
8,5
6,7

7,8
10,6
9,3

Internodiën.
gemiddelde lengte van
lste intemodium
2de
„
3de
„
4de
„

3,1
1,4
0,3
0,1

2,5
1,2
0,3
0,1

2,8
1,8
0,3
0,1

De sterk belichte planten waren het donkerst groen, dan volgden
de zwak belichte, de controleplanten hadden de lichtste kleur. De ranken verschenen het eerst bij de sterk belichte planten.
Na 5 weken waren de planten bij de hoogste intensiteit reeds zoo
groot, d a t zij uitgepoot hadden kunnen worden. Daarmede werd echter
nog gewacht t o t de onbelichten zoo ver waren. Wegens het verschil
in hoogte tusschen zwak- en sterkbelichte planten werd de laagst
hangende reflector nu 10cm omhoog gehaald. De toestand v a n de planten vlak voor het uitpoten is duidelijk op de foto's te zien {fig. 7-9).
Op 29 December was een naburige kas in gereedheid gebracht en
voorzien v a n electrische bodemverwarming. Hierin werd een gedeelte
der komkommers uitgepoot, thans zonder kunstmatige verlichting.
Deze planten, dezelfde waaraan de reeds vermelde metingen waren
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verricht, werden op het L a b . voor Tuinbouwplantenteelt gebruikt voor
een uitvoerig onderzoek v a n h u n verdere ontwikkeling. Deinvloed van
de belichting bleef daarbij zeer langen tijd zichtbaar.
GEMIDDELD AANTAL GEOOGSTE KOMKOMMERS, PER PLANT
BEREKEND
1
Zwak belicht i
Sterk belicht
Datum
Onbelicht
tot het uitpoten j t o t het uitpoten
Ie - - 2e - 3e
soort
12 Maart
19
„
26
„
2 April

1,7
3,2 0,3 0,3

1,7
3,8

totaal! Ie- - 2e - • 3 e
soort
0,7 0,8
0,8 07
2,7 0,2
2,9 2,2
0,2
4,5 1,0 1,3 6,8 6,0 0,8 0,8

Totaal over Maart ...

4,8 0,3

0,3

5,4

8,0 1,2

1,3 10,5

9 April
16 „
23 „
30 „

6,0 0,5
2,0

0,7

7,2

5,8 0,2

1,3

1,2
2,2 0,3 0,3
4,5 0,2 1,2

3,2
2,8
5,9

2,3 0,5 1,0
3,5 0,3 0,7
3,2 0,5 0,5

Totaal over A p r i l . . . .

totaal

Ie - - 2e- -3e
soort

totaal
0,7
0,7

2,4
7,6

9,5 0,8

1,0

11,3

6,7 0,5

1,8

2,0 0,5 0,8
0,2
2,3
1,7 0,2 1,3

9,0
3,3
2,5
3,2

14,7 1,0 3,3 19,0 14,8 1,5 3,5 19,8 12,7 1,2 4,2

18,1

7,3
3,8
4,5
4,2

7 Mei
14 ,,
21 ,,
28 ,,
30 „

0,5 0,2 0,2
2,2
1,0
2,2
0,3
1,0
0,8 -

0,9
3,2
2,5
1,0
0,8

0,7

3,8 0,3
0,2
0,8
1,8 0,2 0,2
1,0

0,7
4,1
1,0
2,2
1,0

0,5
3,8 0,3 0,5
1,5
1,2
0,2
0,8 -

0,5
4,6

Totaal over Mei

6,7 0,2

1,5

8,4

8,2 0,5

0,3

9,0

7,8 0,3

0,7

8,8

8 ,,

0,7
0,7 0,3 0,8

0,7
1,8

0,8
0,2
1,5 0,2 1,3

1,0
3,0

0,7
0,8 0,7 0,5

0,7
2,0

2,4

2,3 0,2

4,0

1,5 0,7

0,5

2,7

27,5 1,8 5,9 35,2 33,3 3,4 6,6 43,3 31,5 3,0 6,4

40,9

5,8 1,6 0,7

5,7

Totaal Ie week J u n i .
Totaal van Maart t o t
begin J u n i

1,3 0,3

0,8

1,5

1,5

1,2
1,0

Oogstvermeerdering
idem inpercenten van
den opbrengst der
onbelichte planten .

21%

8,1

4,0

1,2 0,5

23»/„ 14,5 /o

16,2%

N.B. Alsmaatstaf voor de sorteering der vruchten is gerekend de lengte Ie soort
boven 35cm, lengte 2esoort van 30-35 cm,lengte 3e soort van 20—30cm.
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Bij het opruimen v a n de overige komkpmmers werd de beworteling
nagegaan. Hierbij bleek, d a t de belichte planten en vooral de sterk belichte, de grootste hoeveelheid wortels ontwikkeld hadden. De grootte
van het wortelstelsel hield gelijken tred met de grootte v a n het bovengrondsche gedeelte van de plant, zoodat de grootste planten de meeste
wortels hadden, hetgeen ook voor de h a n d ligt.
Hierbij gaan de oogstresultaten, welke mij welwillend ter beschikking werden gesteld.
De gevolgen v a n de voorafgegane belichting zijn hieruit duidelijk
zichtbaar in den vorm van een aanzienlijke oogstvermeerdering v a n
gemiddeld 19,6% in totaal (idem 1ste soort 17,3%). De sterk belichte
planten gaven de eerste komkommers, dan volgden de zwak belichte
en de onbelichte kwamen ongeveer 2 weken achteraan. I n den eersten
tijd leverden dan ook de sterk belichte planten de meeste komkommers, later werd de verhouding omgekeerd en kwamen de meeste
vruchten v a n de zwak belichte. H e t eindresultaat was daardoor zelfs
zoo, d a t in totaal de meeste komkommers van de zwak belichte
planten werden gesneden. Maar ook de sterk belichten hadden in totaal een belangrijke oogstvermeerdering.
H e t belangrijkste resultaat v a n deze komkommerproef is de bevestiging v a n het feit, d a t het effect van de belichting inderdaad sterk afhankelijk is van de toegediende lichtintensiteit. Uit de aard der zaak
geeft de hoogste intensiteit de zwaarste planten, maar ook een geringere intensiteit levert een beter gewas.
Bij 1000 Lux Neon is een krachtige invloed te constateeren, vooral
merkbaar in een zeer snelle ontwikkeling v a n de planten. Is het er om
te doen belangrijk vlugger uitpootbare planten te verkrijgen, dan is
deze hooge intensiteit noodig. Wil men echter wèl vroeger, maar in den
normalen tijdsduur, krachtige komkommerplanten kweeken, dan zal
een intensiteit van 500 Lux Neon voldoende zijn. Daarmede wordt
dan de oogst zoodanig vergroot, dat de extrakosten der belichting bij
een vroege cultuur loonend kunnen zijn.
De kosten worden gevormd door het stroomverbruik en de afschrijving op de lichtinstallatie. Wanneer men met één Neonbuis 6 m 2 bestraalt met ± 500 Lux, dan k a n men daarop ongeveer 100 planten t o t
het einde toe behandelen ( ^ 16 per m 2 ). I n het begin der cultuur
kunnen er natuurlijk meer planten op hetzelfde oppervlak bestraald
worden.
Deze 100 planten kunnen volgens de zoo juist vermelde resultaten
een totale oogstvermeerdering geven van gem. 690 komkommers
Ie., 2e en 3e soort, welke gerekend tegen de gemiddelde veilingsprijs,
welke dit jaar slechts 10 cent per komkommer bedroeg, f 69.— zullen
opbrengen.
H e t stroomverbruik van één buis van 600 W a t t gedurende 50 dagen,
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8 uur per nacht, bedraagt 0 , 6 x 5 0 x 8 = 240 Kilowattuur.
Tegen een nachtstroomtarief v a n 2 cent worden dan de stroomonkosten f 4,80.
Wanneer de Neonbuis een levensduur v a n 2000 branduren heeft en
de buis hier 50X8 = 400 uren gebrand heeft, dan moet de afschrijving
op de buis dus 400 : 2000 = 1 / 5 v a n de prijs bedragen. Rekenen wij
deze afschrijving van 1 / 5over de kosten v a n de geheele installatie zijnde
± f 150.— (hoewel de overige onderdeelen langer dan 2000 uren gebruikt kunnen worden), dan wordt de afschrijving op de lichtinstallatie ! / 6 x f 150.— = f 30.—.
I n totaal bedragen dus de extra kosten voor de belichting v a n 100
komkommerplanten f 4,80 + f 30,— = f 34,80.
De opbrengstverhooging was f 69.—, de gemaakte winst zou dus
in dit geval f 34,20 bedragen over de oogst van 100 planten.
Met de bestraling v a n jonge komkommerplanten is dus zeker finantieel voordeel te behalen; zelfs bij lage veilingsprijzen worden de extrakosten ruimschoots gedekt.
De resultaten v a n dit onderzoek werden bovendien in het Westland
reeds bevestigd door een proef op groote schaal bij den kweeker J o s .
K L I N K E N B E K G H te Loosduinen, waar de oogstvermeerdering bij de
lste soort 16,7% bedroeg. 1 )
Tomaat.
I n de eerste afdeeling v a n de kas werd op het middentablet een proef
genomen met het belichten v a n jonge tomatenplant]es. Daartoe werden
31 October 1931 gezaaid 450 zaden v a n de variëteit Ailsa Graig, welke
9 November verspeend werden in kistjes. De plantjes kwamen op
27 en 28 November in potjes, waarvan er 288 stuks in de turfmolm
van het middentablet ingegraven werden in 3 partijen, elk van 96
planten.
Een partij bleef onbelicht, de tweede werd zwak en de derde sterk belicht. Zij ontvingen wederom respectievelijk ± 5 0 0 en 1000 Lux Neon.
Tot nu toe waren de plantjes geheel zonder kunstlicht opgegroeid. De
belichting begon 2 December op de gewone wijze, de t e m p e r a t u u r bedroeg gemiddeld 16° C. (min. l l ° - m a x . 18°). De vochtigheid was
±85%.
I n de eerste en tweede week gaven de beide intensiteiten nog geen
verschil, maar wel was er onderscheid tusschen de onbelichte en de
belichte planten. De laatsten waren donkerder groen, hooger en grooter
van blad. Helaas werden na één week belichten de reeds vroeger beschreven gele vlekjes tusschen de nerven der bladen weer opgemerkt,
zij het dan in zeer lichten graad. Daar een vorig jaar gebleken was, d a t
x
) Zie ROODENBTTBG: Bestraling van komkommerplanten met Neonlicht,
„de Tuinderij" van Vrijdag 30 September 1932, no. 40, 12de jaargang.
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een hooge t e m p e r a t u u r het optreden dezer vlekjes in de h a n d werkt,
werd getracht dit euvel te verhelpen door de t e m p e r a t u u r lager te
houden, en v a n gemiddeld 16° op 14° C. te brengen. De vlekjes verschenen echter t o t het einde der proef telkens weer op de jonge bladen, zoodat met een lage t e m p e r a t u u r alléén de kwaal niet verholpen
k a n worden.
Op 23 December werden aan de 3 groepen eenige metingen uitgevoerd welke de volgende gemiddelden opleverden :
23 December

Lengte internodium tusschen
3de en 4de blad
Breedte 5de blad
Lengte internodium tusschen

Onbelicht

Zwak belicht
± 5 0 0 Lux N.

Sterk belicht
± 1000Lux N.

8,5 cm
5,7 „

11,0 cm
6,8 „

11,3 cm
6,9 „

0,9 „
6,5 „
4,5 „

1.4 „
8.5 „
5,5 ,,

1,3 „
8,6 ,,
5,5 „

0,6

0,9

0,8

„

„

„

H e t blad van de belichte planten was dus aanzienlijk grooter dan
v a n de onbelichte. De intensiteiten gaven onderling slechts kleine verschillen in bladgrootte. Uit de cijfers der internodiën blijkt, dat de
stengels v a n de belichte planten langer waren dan van de onbelichte,
daartegenover staat echter d a t de sterk belichte iets kortere internodiën hadden dan de zwak belichte, waaruit men zou concludeeren, dat
het Neonlicht bij grootere intensiteit toch eenigszins remmend op den
lengtegroei werkt. Een reden te meer om dit aan te nemen is het feit,
d a t de t e m p e r a t u u r bij de hoogste intensiteit iets hooger was en men
dus juist langere internodiën zou verwachten. Praktische beteekenis
heeft deze remmende werking evenwel niet, de belichte planten waren
toch aan den langen k a n t .
N a vier weken werd het verschil in uitwerking tusschen de hooge en
lage intensiteit Neonlicht duidelijker zichtbaar. De sterk belichte plant e n kregen inderdaad grooter blad (zie fig. 10).
W a t nu de gele bladvlekken betreft, deze vertoonden zich bij de
twee belichte groepen in vrijwel dezelfde mate. Aan een te hooge intensiteit van de gegeven belichting is dus het optreden hiervan niet t e
wijten. Trouwens, de onbelichte planten hadden bij nauwkeurige beschouwing dezelfde vlekjes, hoewel minder duidelijk waarneembaar.
H e t is waarschijnlijk een ziekelijke afwijking, welke bij de t o m a a t gemakkelijk optreden kan wanneer de uitwendige omstandigheden niet
m e t elkaar in evenwicht zijn. Hoewel wij dus reeds van verschillende
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factoren den invloed op de vlekjesvorming hebben kunnen nagaan, is
de ware oorzaak nog niet gevonden. H e t kunstlicht als zoodanig k a n de
eigenlijke oorzaak niet zijn, al werkt het de kwaal in de hand, net als
hooge temperatuur. Dit blijkt ook wel duidelijk hier uit, d a t bij groote
tomatenplanten, welke gewoon in kassen of warenhuizen in zonlicht
opgegroeid zijn, hier en daar dezelfde vlekjes te vinden zijn wanneer
men er speciaal op let. Daar doen zij echter weinig kwaad, maar voor
een jong tomatenplant]e beteekent de onwerk aamheid van een belangrijk gedeelte van het bladoppervlak een niet te verwaarloozen
schade. H e t zal dus noodig zijn deze storing te leeren verhelpen, daar
anders de tomatenbelichting niet met voordeel toegepast k a n worden.
D a t het de moeite waard is, met de t o m a a t verder te werken, blijkt
wel uit het feit, d a t niettegenstaande de vlekjesziekte, de belichte
tomaten toch verder in ontwikkeling waren dan de onbelichte.
De bloemknopjes werden het eerst zichtbaar op het sterkst belichte
vak. Op 20 J a n u a r i 1932, toen ook op de andere vakken bloemknopjes
verschenen, werd geteld het aantal planten, dat met het bloote oog
zichtbare knopjes vertoonde. De uitkomsten waren:
onbelicht 11, zwak belicht 24, sterk belicht 62.
Den planten moest nu noodzakelijk meer ruimte gegeven worden.
Daarom werden ^ 2 1 0 stuks n a a r het electrisch verwarmde warenhuis
overgebracht. De belichting werd nu gestaakt (20 Januari), en 72 v a n
de overgebleven planten kwamen in groote potten, v a n elke groep
24 stuks. Bij deze verpotting bleek, dat niet alleen het blad, maar ook
het wortelstelsel bij de sterkst belichten het best ontwikkeld was
(zie fig. 10).
Na het verpotten herstelden de planten zich geleidelijk van de
vlekjesziekte, zij groeiden door de kwaal heen. H e t effect van de belichting bleef zichtbaar, ook al was deze nu gestaakt.
Op 26 Februari openden zich de eerste bloemen, nl. één op het sterk
en één op het zwak belichte vak. Een kleine week daarna, op 3 Maart,
kwam de eerste bloem bij de onbelichte planten.
Op 7Maart was de toestand als volgt :
7 Maart

Aantal bloemen

Onbelicht

Zwak belicht
±500 LuxN.

Sterk belicht
±1000 L u x N .

9
11

9
14

15
19

De bloei bij de belichte planten was dus iets vroeger. De thans verkregen verschillen waren echter niet groot genoeg om op den duur de
belichte planten hun voorsprong te doen behouden, zoodat er ten
slotte niet veel verschil meer was tusschen de planten toen de vruchten
begonnen te rijpen.

Figuur 10

± 1000 Lux Neon

± 500 Lux Neon

onbelicht

TOMATENPLANTEN OP 20 J A N U A R I 1932

Figuur 11

Neonlicht

onbelicht

CINERARIA MULTIFLORA OP 28 DECEMBER 1931
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Zooals reeds vermeld werd, was het vorig jaar gebleken, d a t hooge
t e m p e r a t u u r de gele vlekjes bij de belichte t o m a t e n in de h a n d werkt.
Waar nu de nieuwe kas de gelegenheid bood gelijktijdig bij verschillende temperaturen te werken onder overigens gelijke omstandigheden,
werd een klein gedeelte v a n de hier boven beschreven tomatenplanten
na het oppotten in de warme afdeeling geplaatst. Daarvan werd weer
een aantal bij de komkommers onder het Neonlicht gebracht, de rest
kwam bij de onbelichte komkommers te staan.
Deze tomaatjes begonnen dadelijk sterk in de lengte te groeien. Al
spoedig verschenen de gele vlekjes bij de belichte planten, nog vóór
d a t in de koelere afdeeling bij de groote proef vlekjes zichtbaar waren.
De kwaal was veel heviger bij de hooge temperatuur. Begin J a n u a r i
waren zoowel sterk, als zwakbelichten geweldig gevlekt, waardoor de
planten er bepaald geel uitzagen in vergelijking met de slechts weinig
gevlekte onbelichten. Half J a n u a r i werd de vlekjesziekte zoo erg, d a t
het blad der belichte planten begon af te sterven. De vlekjes gingen
over in witte, doode plekken tusschen de nerven. Hierdoor werd dus
bevestigd, d a t een hooge t e m p e r a t u u r in dit opzicht zeer schadelijk
werkt, afgezien nog van het feit, d a t de planten natuurlijk veel te lang
worden.
Bij lage t e m p e r a t u u r is de vlekjesziekte veel minder ernstig, zooals
dit uit de groote tomatenproef bleek. Toch zal nog een reeks van
proeven noodigzijn om de juiste behandeling voor de t o m a a t te vinden.
Cineraria.
De proeven met Cineraria's werden in het najaar van 1931 hervat
met een partij planten, welke uit zaad verkregen was. Gebruikt werd
de variëteit Cineraria multiflora nana (azuurblauw). De planten, welke
15 Juli gezaaid waren, werden t o t het najaar in potten buiten in de
bak gehouden.
28 October kwamen ze in de kas, waarna ze in grootere potten gezet werden. Van deze partij planten werden er 99 uitgezocht, zijnde
de beste en meest met elkaar overeenkomende exemplaren, en vervolgens ingegraven in de turfmolm van het middentablet in de koudste
afdeeling. Zoo kwamen op elk der 3 vakken 33 planten te staan. De
opstelling en uitvoering v a n deze proef waren wederom geheel gelijk
aan die van de komkommer- en tomatenproeven. De lichtintensiteiten
ter hoogte van het blad der planten waren gemiddeld 500 en 1000
Lux Neon. Op 9 November begon de belichting, de temperatuur was
aanvankelijk gemiddeld 15,5° (min. 13°-max. 18° C ) , de vochtigheid
bedroeg ± 9 0 % .
Tegen het eind van deze maand werden de bloemknoppen zichtbaar,
zoowel bij belichte als bij onbelichte planten. De bloemtrossen begonnen nu evenwel sneller uit te groeien bij de belichten.
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Op 5 December kwam de eerste Cinerariaplant in bloei en wel op
het sterkst belichte vak, spoedig gevolgd door een plant bij de zwak belichten, waarvan de bloemen zich op 8 December begonnen t e openen.
De onbelichte Cineraria's waren nog lang niet aan bloeien toe.
Op 15December hadden de onbelichten het nog niet verder gebracht
d a n 2 planten, welke ver in k n o p waren, terwijl de belichte Cineraria's
alle in bloei of op het p u n t d a a r v a n stonden. Tusschen het sterk en
zwak belichte vak was weinig of geen verschil, de bloei had praktisch
gelijktijdig plaats. Met Kerstmis waren de Neon-planten volop in
bloei (fig. 11).
De eerste bloemen op het onbelichte vak verschenen aan 2 planten
op 30 December, dat was dus 3J week later d a n de eerste bloemen bij
debelichte Cineraria's. H e t contrôlevak k w a m in den loop v a n J a n u a r i
verder in bloei.
Behalve het verschil in bloeitijd viel er bij de belichte planten een
donkerder kleur v a n het blad op te merken. Voorts was het uiterlijk
v a n de planten geheel verschillend als gevolg v a n het ongelijke stadium waarin zij zich bevonden. Een nog niet bloeiende plant heeft een
korten stengel met een rozet v a n groote bladen. Bij de bloeiende plant
is de stengel uitgegroeid en gaat de bladrozet over in kleinere, hooger
gezeten bladen aan den bloeistengel. H e t bebladerde deel v a n de plant
is dus door den bloei langer geworden.
De onbelichte planten blijven veel langer in het niet bloeiende stadium, waardoor zij de gelegenheid krijgen zich in andere richting meer
te ontwikkelen. Men vindt bij een groot a a n t a l van deze planten jonge
spruiten, welke naast de plant op de pot te voorschijn komen. Dit
„uitstoelen" k o m t slechts weinig voor bij de belichte planten, welke
daartoe geen gelegenheid gegeven wordt, o m d a t ze door de belichting
onmiddellijk t o t bloeien gebracht worden en dus de ontwikkeling in een
andere richting verloopt.
De t e m p e r a t u u r heeft op den lengtegroei der bloeistengels een belangrijken invloed, wat t e zien was aan de planten, welke bij de hoogste intensiteit midden op het tablet het dichtst onder de Neonbuis
stonden. Deze hadden de langste bloemstengels gemaakt. Toch bloeiden zij niet het eerst. De eerst bloeiende plant stond aan den r a n d v a n
het tablet op grooteren afstand v a n de Neonbuis. Trouwens, wanneer
temperatuursverschil de oorzaak v a n een snelleren bloei was geweest,
dan had het sterkst belichte vak aanmerkelijk vroeger moeten bloeien
dan het zwak belichte, w a t niet het geval was.
Deze proef heeft dus t o t resultaat gehad, d a t evenals het vorige jaar,
de met Neonlicht bestraalde Cineraria's belangrijk eerder bloeiden en
dat dit effect reeds met een betrekkelijk lage intensiteit (ongev. 500
Lux) Neonlicht bereikt kon worden.
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Campanula Isophylla.
Het opvallend gunstige resultaat met Neonbestraling van de Ster
van Bethlehem in 1930-'31 leidde er toe ook in het volgende seizoen
met deze proefplant verder te werken.
Het zijtablet van de eerste afdeeling werd geheelbezet met Ster van
Bethlehem, waartoe 72 éénjarige planten waren aangeschaft. Het
tablet werd in tweeën verdeeld. Boven het eerste vak kwam een oudmodel Neonbuis te hangen op 1m afstand van de planten, het tweede
vak werd niet belicht, 's Nachts scheidde een zwart scherm, dat overdag weggenomen werd, de beide helften.
De planten werden zorgvuldig gesorteerd, zoodat op elke helft met
elkaar vergelijkbare exemplaren kwamen te staan.
Op 2 December nam de belichting, wederom 8 uur per nacht, een
aanvang. De temperatuur was gem. 16° C. (min. ll°-max. 18°) de
vochtigheid was ± 8 5 % . De ontwikkeling ging, zooals gewoonlijk bij
de Ster van Bethlehem, zeer langzaam. Half December was duidelijk
te zien, dat de belichte planten donkerder groen waren. Begin Januari
werd zichtbaar, dat debelichte planten grooter blad hadden gekregen.
Nu verschenen ook de eerste aanduidingen van bloemaanleg bij een
enkele plant op het belichte vak. In den loop van Januari kreeg een
groot aantal belichte planten knopjes.
Ongeveer drie weken nadat bij de belichte planten de eerste bloemknopjes gesignaleerd waren, bleken ook de onbelichte tot bloemvorming over te gaan. Dit was welgeheel tegen de verwachting in, aangezien de onbelichte planten het vorig jaar in het geheel niet tot bloei
kwamen voor het zomer werd. De omstandigheden in de nieuwe kas
waren wel geheel anders en ook het plantenmateriaal verschilde van
het jaar te voren, maar toch moet hier een wel een zeer speciale factor
in het spel geweest zijn. Hieruit blijkt intusschen, hoe voorzichtig
men moet zijn met deresultaten van een eersteproef, waarbij men nog
niet alle omstandigheden kent, welke tot het resultaat geleid hebben.
Toch hadden de belichte planten meer bloem aangelegd en waren zij
vóór met de ontwikkeling van hun bloemknoppen. Niet alleen dat bij
deonbelichten debloemknoppen duslater tevoorschijn kwamen, maar
ook het âântal knopdragende spruiten was geringer.
Het duurde nog geruimen tijd eerdeknoppenzooverontwikkeldwaren, dat de planten met bloeien begonnen. Op 1Maart opende zich de
eerste bloem op het belichte vak, bij deonbelichten daarentegen duurde dit nogtot 15Maart. Debloeibegon daar dus 14dagen later. Op dat
tijdstip hadden de belichten 16 open bloemen, tegen dus 1bij de onbelichten.
Intusschen was op 13 Maart de belichting gestaakt, zoodat de ontplooiing van de bloemen verder niet meer door de Neonbehandeling
beïnvloed werd. De hier onder te vermelden verschillen zijn dus uit-
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sluitend het gevolg v a n een bestraling met Neonlicht tijdens den bloemaanleg. Begin April was duidelijk te zien, d a t de belichte planten veel
weliger bloeiden. Op 14 April, toen alle planten, belicht zoowel als onbelicht, vol-op in bloei stonden, werd geteld het a a n t a l bloemtrossen
en het aantal reeds geopende bloemen. Hierbij werden de volgende uitkomsten verkregen :

14 April 1932

36 planten
onbelicht

36 planten
belicht

Verschil

124
653

156
891

32
338

Deze cijfers toonen dus duidelijk hoeveel rijker de bloei door de belichting geworden is (61°/0) niettegenstaande het feit, d a t de onbelichte
planten ook flink zijn gaan bloeien.
W a t nu betreft de intensiteit van het Neonlicht, was reeds het vorig
jaar gebleken, d a t een betrekkelijk zwakke Neonbestraling reeds voldoende is om bloemvorming bij de Ster. v. Bethlehem te bevorderen.
Bij deze nieuwe proef was helaas geen gelegenheid met verschillende
intensiteiten te werken, echter werd thans een grootere intensiteit aan
de planten gegeven, zonder d a t dit t o t een beter resultaat leidde. De
tijd, noodig voor het in bloei brengen, was dezelfde als in het vorig
winterseizoen.
De conclusie lijkt dus wel gerechtvaardigd d a t men bij de Ster
v a n Bethlehem reeds met succes een intensiteit v a n ± 6 0 0 Lux N .
bruiken kan.
Lathyrus.
I n den winter v a n 1931-'32 werd door Ir. C. K O E M A N te Aalsmeer
een proef uitgevoerd met kaslathyrus. I n verband daarmede werd gelijktijdig met één der beide variëteiten, welke in Aalsmeer met Neonlicht bestraald werden, ook een kleine proef ter vergelijking in Wageningen genomen.
Daartoe werd gebruik gemaakt van een 80-tal plantjes, var. Harmony, overgebleven van de partij, welke in Aalsmeer dienst deed.
De proef werd uitgevoerd op het zijtablet v a n de koudste afdeeling,
waar twee l\ m lange, smalle kisten in eikaars verlengde in het tablet
geplaatst waren en elk beplant met 40 Lathyrusplantjes. Van af
deze kisten werden vertikaal omhoog touwtjes gespannen t o t aan het
schuine glazen dak van de kas, voor het omhoog leiden v a n de Lathyrus.
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Voor één der kisten werd een opstelling gemaakt van drie kleine
Neonlampjes, welke in horizontale richting het vertikale vlak, waarin
de Lathyrus groeide, bestreken enwaarmede een verlichting van ongeveer 500 Lux Neon gegeven werd. De planten in de andere kist bleven
onbelicht en werden door een klein eternieten tusschenschot van de
belichte gescheiden.
Op 30 December 1931 begon de belichting, volgens de gewone methode. De temperatuur bedroeg gemiddeld 14° C. (min. ll°-max.
19°C), het vochtgehalte was ± 9 0 % .
Na veertien dagen was een verschil in bladkleur te zien, de belichte
Lathyrus was donkerder groen en na drie weken begonnen de belichte
planten zichtevens wat forscher te ontwikkelen.
In de tweede helft van Februari vormden zich bloemknoppen, zoo
ophet oogbij debelichten iets meer dan bij deonbelichten. Op 3Maart
openden zich twee bloemen bij de belichte planten. Eén dag later echter waren er bij de belichten 6en bij de onbelichten 2bloemen. De belichte bloemen waren wat forscher.
Het verschil in aantal bloemen was in het begin aanmerkelijk. Later
werden de aantallen minder verschillend, zooals blijkt uit het volgende tabelletje:
D a t u m:

Totaal op 21 Maart

Onbelicht

Belicht
( ± 6 0 0 Lux Neon)

22
58

38
60

80

98

Veel valt er uit deze kleine proef nog niet te concludeeren. De eerste
bloei was inderdaad rijker. Het belangrijkste resultaat is intusschen,
dat ook geringere lichtintensiteiten dan die, welke in den winter 1930'31bij Lathyrus gebruikt werd (±5000 Lux) den bloei bevorderen kan,
hoewel de hier gebruikte intensiteit van 500 Lux Neon wel wat aan
den lagen kant is.
Gloxinia.
Het jaar te voren was reeds waargenomen, bij een kleine partij
Gloxinia's, dat deze planten iets krachtiger ontwikkeld waren wanneer
de knollen in kistjes tijdens het uitloopen onder het Neonlicht gestaan
hadden. Deze voorloopige waarneming was aanleiding tot een proef
op grooter schaal in het volgend seizoen.
Thans werd vroeger begonnen, zoodat ook na het oppotten nog be-
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licht werd. De proef vond plaats in de warmste afdeeling van de kas
waar de komkommerplanten door Gloxinia's vervangen werden.
Op 26 December 1931 werden 105 Gloxiniaknollen (var. Kaiser
Friedrich) gelegd in 3 kistjes, gevuld met een mengsel bladaarde, turfmolm en scherp zand. De knollen, 3 X 35, waren op grootte gesorteerd, in elk kistje kwam een gelijk a a n t a l groote, middelmatige en
kleine exemplaren, welke later genummerd in de potten overgebracht
werden.
Vóór het uitloopen van de knollen werden de 3 kisten bij elkaar
op het warme zijtablet gezet, zonder kunstlicht en bij een temperat u u r v a n gemiddeld 22° C.
Den 5den J a n u a r i 1932 begonnen in alle 3 de kisten de Gloxinia's
op t e komen. Drie dagen later kregen zij een plaatsje op het middentablet, naast de nog overgebleven komkommerplanten. Op elk vak
kwam 1 kist te staan, zoodat t h a n s 1 partij der Gloxinia's onbelicht,
de 2de zwak belicht en de 3de sterk belicht werd. Deze belichting
begon dus op 8 J a n u a r i 1932.
Weldra waren de plantjes goed aan den groei. Na drie weken waren
zij funk ontwikkeld. H e t blad v a n de belichten was donkerder groen
dan v a n de onbelichten, m a a r a a n de bladgrootte was niet veel onderscheid op te merken. Toen de Gloxinia's te dicht begonnen te staan,
werden zij op 5 en 6 Februari elk afzonderlijk gezet in potten van
10 cm wijdte en in de turfmolm van het tablet ingegraven in de plaats
van de komkommers. De belichting werd gedurende deze werkzaamheden enkele dagen onderbroken. Op elk vak stonden nu 35 planten,
zijnde de inhoud v a n 1 kistje. De verdeeling der planten in belicht,
zwak en sterk belicht bleef daarbij dezelfde, echter hing nu de laagste
reflector op een afstand v a n 1,20 m, waardoor de verlichting ter hoogte
v a n het blad gemiddeld 800 Lux Neon bedroeg. De zwak belichten
ontvingen 500 Lux.
N a het oppotten groeiden de Gloxinia's goed door. Veertien dagen
later was er geen verschil in bladkleur meer te zien, wel was echter over
het algemeen het blad der belichte planten iets verder ontwikkeld.
Omstreeks 23 Februari werden de bloemknoppen zichtbaar bij alle
drie de partijen. De belichting werd voortgezet t o t 13 Maart, op welk
tijdstip de planten ver in knop stonden. De knoppen, welke op d a t
moment zichtbaar waren, werden geteld. E r bleek een duidelijk verschil t e zijn in het aantal daarvan, te weten:
onbelicht 201, zwak belicht 236 en sterk belicht 288.
De planten, waarvan er 16 op 1 m 2 stonden, begonnen elkaar nu t e
raken, zoodat het noodig was ze iets ruimer te zetten, hetgeen geen
bezwaar opleverde nu de belichting toch gestaakt was.
Op 21 Maart was de eerste bloem open op het zwak beuchte vak,
spoedig gevolgd door een plant op het sterk belichte gedeelte. H e t aan-
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t a l planten met ver ontwikkelde bloemknoppen bedroeg op dit oogenblik:
onbelicht 2, zwak belicht 13 en sterk belicht 12.
29 Maart opende zich de eerste bloem op het onbelichte vak, dus
ruim één week later. H e t aantal bloeiende planten bedroeg toen :
onbelicht 1, zwak belicht 2 en sterk belicht 6.
Van af d a t oogenblik, dus omstreeks Paschen, n a m de bloei snel toe,
het meest bij de sterk belichten, dan volgden de zwak belichten, terwijl de onbelichten achteraan kwamen. Dit verschil tusschen de drie
v a k k e n bleef gedurende de volgende drie weken duidelijk zichtbaar.
D a a r n a kwamen de onbelichten ongeveer gelijk met de zwak belichten,
terwijl de sterk belichten nog steeds rijker bloeiden (zie grafische voorstelling fig. 12).
H e t afnemen v a n den bloei begon het eerst bij de sterk belichten, de
de onbelichten hadden op het laatst, tegen Pinksteren, nog enkele
bloemen meer. H e t einde v a n de hoofdbloeiperiode werd evenwel door
alle drie de partijen gelijktijdig bereikt. N a half Mei was de bloei
praktisch afgeloopen, alleen hier en daar verscheen er nog een enkele
bloem.
Uit dit verloop ziet men dus, d a t de bloei der Gloxinia's ongeveer
een week vroeger viel doordat de planten voor den bloei met Neonlicht bestraald waren geweest. Dit was echter niet het eenige voordeel,
de bloei v a n de belichte planten was ook rijker, hetgeen reeds op het
eerste gezicht viel waar te nemen. Om evenwel zekerheid te krijgen,
over de vraag, of dit uiterlijke verschil alleen het gevolg was v a n de
vervroeging, of d a t er werkelijk meer bloemknoppen aangelegd werden tijdens de belichting, werden alle knoppen en bloemen nauwkeurig
geteld tijdens en n a den bloei. I n d e r d a a d bleek uit deze telling, d a t de
bloemvorming door de belichting bevorderd was, zooals in onderstaande tabel duidelijk t e zien is.
Onbelicht

Zwak belicht
500 Lux N.

Sterk belicht
800 Lux N.

Totaal aantal knoppen op 13 Mrt.
einde belichting

201

236

288

Totaal aantal bloemen tot op 17 Mei

244

265

319

Totaal aantal bloemen en resteerende knoppen op 12 J u n i

319

373

409

2
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Hierbij zijn werkelijk alle aangelegde bloemknoppen mede i n rekening gebracht door aan hetslot v a n decultuur plant voor plant n at e
zien opnog aanwezige knoppen en knopjes.
H e t merkwaardige v a ndeze resultaten is, d a tdeGloxinia's tijdens
de bestraling m e tNeonlicht m a a r weinig verschil toonden, m a a r d a t
juist degroote verschillen eerst n â h e t beëindigen v a nde belichting
zichtbaar werden in denvorm v a neen vroegeren en rijkeren bloei,
welke dus als nawerking v a n debelichting ist e beschouwen.
De besproken proeven hebben dus doen zien, d a tbij bestraling m e t
Neonlicht reeds intensiteiten v a n 500t o t 1000 L u xbij kascultures
goede resultaten kunnen opleveren.

IV. L I T T E R A T U U R O V E R D E N I N V L O E D VAN D E
LICHTINTENSITEIT
Uit deaard der zaak bestond ernoggeen litteratuur over de vraag,
welke intensiteit Neonlicht voor plantenbestraling geschikt is. Maar
ook v a ngloeilampenlicht zijn er slechts weinig gegevens over de benoodigde verlichtingssterkte. Verschillende v a n deze gegevens hebben
bovendien betrekking op plantensoorten, welke nimmer voor kascultuur in aanmerking komen. Zoo gaat h e tonderzoek v a n S H I R L E Y
(1929) x) naar delichtbehoefte v a nplanten, b.v. meer over vragen,
welke in denBoschbouw n a a r voren komen en slechts eenkleingedeelte v a ndeproeven ismetkunstlicht uitgevoerd. Zijn waarnemingen
bij lage lichtintensiteiten zonder daglicht komen intusschen overeen
met de hier beschreven resultaten m e tgloeilampenlicht, voor zoover
deze vergelijkbaar zijn, daar zem e t geheel ander plantensoorten zijn
uitgevoerd. De gevonden intensiteiten liggen inhetzelfde gebied.
Al vroeger hadden H E N D K I C K S en H A R V E Y 2 ) eenlijst gegeven v a n
intensiteiten continu gloeilampenlicht zonder daglicht, waarbij diverse
planten bloeiden enzaad zetten. Degegeven cijfers zijn echter zoo hoog
(5000 à 15000 Lux)d a t zebij kascultuur onmogelijk toegepast kunnen
worden. Bijhet gebruik van kunstlicht als aanvullende belichting zijn
trouwens diehooge intensiteiten voor den bloei niet noodig.
De weinige proeven met praktische strekking, waarbij verschillende
lichtintensiteiten naast elkaar gebruikt zijn, brengen ons niet veel
x

) SHIRLEY, H A R D E Y , L. The influence oflight intensity and light quality
upon t h e growth of plants, American Journal of Botany X V I : 354—390,
May '29.
2

) H E N D R I C K S , E . and H A R V E Y , R . B . Growth of plants in artificial light I I .

Intensities of continuous light required for blooming. Bot. Gazette: 77,p .
330-334, 1924.
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verder. Zoo werden in Berlijn 1 ) proeven uitgevoerd, o.a. met Begonia
Gloire de Lorraine, waarbij 120en 835 Lux gloeilampenlicht met elkaar
vergeleken werden. Tusschen deze intensiteiten was absoluut geen
verschil in werking, waarschijnlijk omdat ze beide te laag waren om veel
invloed te hebben, te meer daar slechts 3 uur per etmaal belicht werd.
Menisdaarom geneigdt e veronderstellen, d a t debeschreven voorsprong
op de onbelichte planten het gevolg was v a n temperatuursverschil,
daar beide verlichtingen in dezelfde kas werden aangebracht (totaal
5100 W a t t aan gloeilampen) en de niet belichte planten in een andere
kas stonden.
De litteratuur levert dus in deze niet veel op, te meer o m d a t elke
plantensoort toch weer afzonderlijk onderzocht moet worden, wanneer
men wil te weten komen w a t er met een bepaald gewas te bereiken is.
Bovendien bestaat bij gloeilampenlicht steeds het gevaar, dat de
ultraroode stralen een onzuiver beeld geven v a n het effect v a n een bepaalde intensiteit, wanneer deze als aanvullende verlichting v a n daglicht beproefd wordt. Dergelijke publicaties behoeven daarom hier in
dit verband niet besproken te worden.

V. SAMENVATTING
H e t onderzoek over de plantenbestraling ging in de afgeloopen twee
jaren voornamelijk over de vraag, welke intensiteit Neonlicht voor
praktisch gebruik geschikt is.
Deze proeven sloten aan op het vroeger beschreven onderzoek, waar
bij was komen vast te staan, dat Neonlicht voor de kascultuur de meest
geschikte lichtsoort is. Voor een economische toepassing was echter
noodig te weten, welke lichtintensiteit de verschillende plantensoorten behoeven om zich beter te kunnen ontwikkelen. De kosten v a n de
bestraling hangen immers in belangrijke m a t e af v a n de grootte v a n
het oppervlak, d a t met een bepaalde lichtbron behandeld k a n worden.
K a n dus de lichtintensiteit betrekkelijk laag zijn, dan is het ook mogelijk een groot oppervlak te bestralen.
I n den winter 1930—'31 werd ter oriënteering een aanzienlijk zwakkere verlichting dan vroeger gebruikt was, nl. gemiddeld 600 L u x Neon
beproefd op een reeks zeer verschillende planten. De bloei werd bij
een aantal d a a r v a n belangrijk bevorderd, gedeeltelijk doordat het in
bloei komen v a n reeds aangelegde bloemen belangrijk versneld werd,
zooals bij de Cineraria's, gedeeltelijk door aanleg v a n nieuwe bloemen,
*) Künstliches Licht im Gewächshaus, Sondernummer der Zeitschrift Der
Blumen- und Pflanzenbau, Herausgeber: Reichsverband des deutschen Gartenbaues E. V. Berlin. 45. Jahrgang, Dezember 1930.
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hetgeen de Ster v a n Bethelehem (Campanula Isophylla) zeer duidelijk
vertoonde. Ook de Primula malacoïdes bloeide vroeger en rijker. Slechts
weinig verschil toonde de Geranium.
Voor een nauwkeuriger intensiteitsonderzoek werd gewerkt zonder
daglicht, aanvankelijk met gloeilampen-, later met Neonlicht in verschillende doseeringen. Daaruit bleek, d a t voor de onderzochte planten
bij een belichtingsduur v a n 12 uur per etmaal, noodig is ± 1000 Lux
gloeilampenlicht om een redelijke bladontwikkeling te krijgen. Dit
geldt in de eerste plaats voor komkommer- en tomatenplanten, welke
bij lagere intensiteiten zich slechts weinig k u n n e n ontwikkelen. Bij
zeer lage intensiteiten (125 Lux) gaan op den duur de meeste planten
te gronde n a een langen stilstand in groei. Een groot uithoudingsvermogen bezaten de Coleuskiemplantjes, welke ook bij de laagste intensiteit t o t het einde v a n de proef alle in leven bleven.
I n enkel Neonlicht gaf 400 Lux nog bladontwikkeling bij komkommer en t o m a a t . Bij t o m a a t werd geconstateerd, d a t 200 Lux onvoldoende was en bij komkommer, dat stijgende intensiteit een toenemende bladgrootte tengevolge had. 800 Lux bleek hier al een vrij snelle
ontwikkeling t e geven.
I n de speciaal voor lichtproeven gebouwde kas werd vervolgens in
het seizoen 1931-'32 nagegaan in hoeverre de verschillende intensiteiten Neonlicht voor de praktijk bruikbaar zijn. Onderzocht werden
in hoofdzaak de intensiteiten 500 en 1000 Lux. Ook hier kwam duidelijk t o t uiting, dat het effect afhangt van de plantensoort, welke belicht
wordt. Zoo groeiden b.v. komkommerplanten bij 1000 Lux Neon aanmerkelijk sneller dan bij 500 Lux Daarentegen was de totale opbrengst
aan komkommers bij de zwak belichte planten het grootste, hoewel de
sterk belichte de eerste vruchten leverden. I n beide gevallen gaf de
voorafgegane belichting een aanzienlijke oogstvermeerdering (gem.
19,6%).
De Cineraria's bloeiden vrijwel even snel bij beide intensiteiten en
wel vier weken vroeger dan de onbelichte.
Hoewel de tomatenplanten zich krachtiger onder het Neonlicht
ontwikkelden, vooral bij de hoogste intensiteit, gelukte het nog niet de
gele vlekjes tusschen de nerven te ontgaan. Zoowel de sterk als de
zwakbelichte planten vertoonden het verschijnsel in gelijke m a t e .
Lage t e m p e r a t u u r gaf wel verbetering, maar kon de kwaal niet geheel
opheffen.
De Ster v a n Bethlehem bloeide onder de t h a n s gegeven omstandigheden ook zonder Neonlicht. De belichte planten waren echter eerder
in bloei en droegen 6 1 % meer bloemen, d a n de onbelichte. Zooals
reeds vroeger gebleken was, k a n de bloemvorming met een betrekkelijk
lage intensiteit reeds bevorderd worden.
De L a t h y r u s gaf met 500 Lux reeds w a t meer bloemen, echter zou

33

2

hier een hoogere intensiteit waarschijnlijk een meer bevredigend effekt
hebben gehad.
Opvallend was het resultaat met de Gloxinia's, waarbij een Neonbelichting aan het begin van de cultuur, later, na het staken van de
bestraling, een vroegeren en rijkeren bloei tengevolge had. Vooral bij
de hoogste intensiteit van 800 Lux Neon was dit zeer sterk. Deze
planten bloeiden een week eerder en gaven 30% meer bloemen dan
de onbelichte.
De algemeene conclusie uit dit onderzoek is dus, dat voor de meeste
kascultures bij een 8-urige bestraling per etmaal minstens een verlichting van 500 Lux Neon noodig is. Daar beneden is over 't algemeen
weinig uitwerking meer te verwachten. Boven 500 Lux neemt bij stijgende intensiteit de gunstige werking snel toe, zooals bij den groei van
jonge komkommerplanten. Een uitzondering daarop maakt de bloei
van Cineraria's. Voor sommige gewassen is daarentegen een hoogere
intensiteit van omstreeks 1000 Lux te verkiezen, b.v. voor Lathyrus.
Voor de bloemencultuur isbovendien het feit van belang, dat Neonlicht, behalve de bladontwikkeling, ook den bloemaanleg kan bevorderen, zooals aangetoond werd bij de Ster van Bethlehem en Gloxinia.
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
Wageningen, Juli 1932.
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VI. ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen über Pflanzenbestrahlung behandelten in den
letzten zwei Jahren hauptsächlich die Frage, welche Intensität des
Neonlichts für den praktischen Gebrauch geeignet ist.
Diese Versuche schlössen an die früher beschriebenen Untersuchungen an, bei denen festgestellt wurde, dass von allen Lichtsorten
das Neonlicht für Gewächshauskultur am besten geeignet ist. Für eine
wirtschaftliche Anwendung war es jedoch erforderlich zu wissen, welche Lichtintensität die verschiedene Pflanzenarten benötigen, um
sich besser entwicklen zu können. Die Kosten der Bestrahlung hängen
ja in erheblichen Massevonder Grösse der Oberfläche ab, diemet einer
bestimmten Lichtquelle behandelt werden kann. Kann nun die Beleuchtungsstärke niedrig sein, so ist es auch möglich, eine grosse Oberfläche zu bestrahlen.
Im Winter 1930-1931 wurde zur Orientiering eine beträchtlich
schwächere Beleuchtung als früher, nämlich durchschnittlich 600 Lux
Neonlicht, auf eine Reihe sehr verschiedener Pflanzen versucht. Die
Blüte wurde bei einer Anzahl derselben erheblich gefördert, teilweise
dadurch, dass das Aufblühen von bereits angelegten Blüten beschleunigt wurde (z. B. bei Cineraria), teilweise durch Entwicklung neuer
Blüten, wie es der Stern von Bethlehem (Campanula Isophylla) sehr
deutlich zeigte.Auch diePrimula malacoïdes blühte früher und reicher.
Nur wenig Unterschied im Blühen zeigten Geranien.
Zu einer genaueren Untersuchung der Lichtmenge wurde ohne
Tageslicht gearbeitet, anfangs mit Glühlampen, später mit Neonlicht
in verschiedenen Dosen. Daraus ergab sich, dass für die untersuchten
Pflanzen bei einer Bestrahlungsdauer von 12 Stunden täglich, 1000
Lux Glühlampenlicht erforderlich ist, um einigermassen Blattentwicklung zu erzielen. Das gilt an erster Stelle für Gurken und Tomatenpflanzen, welche sich bei geringeren Intensitäten nur wenig entwicklen können. Bei sehr niedrigen Intensitäten (125Lux) zeigen die meisten Pflanzen einen längeren Stillstand im Wachstum und gehen
schliesslich ein. Grosse Ausdauer besassen Coleuskeimpflanzen, welche
auch bei der geringsten Intensität bis zum Ende desVersuchs erhalten
blieben.
In reinem Neonlicht gaben 400 Lux noch Blattentwicklung bei
Gurken und Tomaten. Bei Tomaten wurde festgestellt, dass 200 Lux
unzureichend waren, bei Gurken, dass steigende Intensität eine zunehmende Blattgrösse zur Folge hatte. 800 Lux ergaben hier bereits
eine ziemlich schnelle Entwicklung.
In dem speziell für Lichtversuche gebauten Gewächshaus wurde
hierauf inder Saison 1931-1932untersucht,inwieweitdieverschiedenen
Intensitäten des Neonlichts für die Praxis brauchbar sind. Haupt-
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sächlich wurden Beleuchtungen von 500 und 1000 Lux untersucht.
Auch hier kam deutlich zum Ausdruck, dass die Wirkung von der
Pflanzenart abhängt, die bestrahlt wurde. So wuchsen z. B. Gurkenpflanzen bei 1000 Lux Neonlicht erheblich schneller als bei 500 Lux.
Dagegen war der Totalertrag Gurken bei den schwach bestrahlten am
grössten, wiewohl die stärker bestrahlten die ersten Früchte lieferten.
In beiden Fällen gab die vorangegangene Bestrahlung eine beträchtliche Erntevermehrung, im Mittel 19,6%.
Die Cinerarien blühten ungefähr gleich schnell bei beiden Intensitäten und zwar 4Wochen früher als die unbelichteten.
Wiewohl die Tomatenpflanzen sich unter dem Neonlicht kräftiger
entwickelten, vor allem bei der grössten Intensität, gelang es noch
nicht, das Entstehen der gelben Flecken zwischen den Blattnerven zu
verhindern. Sowohl diestark alsauch dieschwach belichteten Pflanzen
zeigten die Erscheinung in gleichem Masse. Niedrige Temperatur gab
wohl Besserung, doch konnte sie das Uebelnicht ganz beseitigen.
Der Stern von Bethlehem blühteunter dengegebenen Verhältnissen
auch ohne Neonlicht. Die belichteten Pflanzen blühten jedoch 14
Tage früher und trugen 61% mehr Blüten. Wie schon früher bemerkt
wurde, kann die Blütenbildung mit ziemlich niedriger Intensität
bereits gefördert werden.
BeiLathyruswurden mit 500Lux bereits etwas mehr Blüten erzielt,
dochhätte einehöhere Intensität wahrscheinlich einengrösseren Erfolg
bewirkt.
Auffallend was das Resultat bei belichteten Gloxinien, die frühzeitiger und reicher blühten, wiewohl sie nur zu Anfang der Kultur
bestrahlt worden waren, und zwar was das Ergebnis am besten bei
der höchsten Intensität von 800 Lux. Diese Pflanzen blühten eine
Woche früher und gaben 30,7% mehr Blumen als die unbelichteten.
AusdieserUntersuchung kann man die allgemeine Folgerung ziehen,
dass für die meisten Gewächshauskulturen bei achtstündlicher Bestrahlung pro Tag mindestens eine Beleuchtung von 500 Lux Neonlicht nötig ist. Bei einer geringeren Beleuchtungsstärke ist im Allgemeinen nur wenig Wirkung auf die Pflanze zu erwarten. Ueber 500
Lux nimmt der günstige Einfluss mit steigender Intensität schnell zu,
z. B. beim Wachstum juAger Gurkenplanzen. Eine Ausnahme macht
die Blüte der Cineraria. Für einige Gewächse ist hingegen eine hohe
Intensität von ungefähr 1000 Lux vorzuziehen, z. B. für Lathyrus.
Für die Blumenkultur ist es ausserdem wichtig zu wissen, dass
Neonlicht ausser Blattentwicklung auch dieAnlage der Blüten fördern
kann, wie beim Stern von Bethlehem und Gloxinien gezeigt wurde.
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