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1. DOEL VAN DE BELICHTING

Dekomkommer iseengewas,datinhogematebehoefte heeft aan warmteen vocht.
In dit opzicht vindt de komkommer in de gestookte komkommerkassen gunstige
groeivoorwaarden. Het gewas heeft enigszins het karakter van een schaduwplant.
Het wekeblad vertoont, blootgesteld aan dedirecte zonbestraling, spoedig verbrandingsverschijnselen. Het blad schijnt het beschikbare licht zeer effectief te kunnen
benutten. Ookbijeenzeervroegeteelt,midden indewinter,waarbij deplanten door
de korte dagen en het donkere weer zeer weinig licht ontvangen, worden de beste
resultatenverkregenindien eenflinkhogetemperatuur wordtaangehouden(minimaal
20°C).Niettemin isdelichthoeveelheid in dietijd van hetjaar natuurlijk veeltegering voor een optimale ontwikkeling. Geeft men dan wat extra kunstlicht dan is de
komkommer hiervoor zeer dankbaar. Het gewasreageert reeds sterk op een betrekkelijk geringe hoeveelheid extra licht, die men met behulp van lampen toedient.
Daarjuistbijeenzeervroegeteeltwijzevoordeeerstevruchtenhogeprijzen worden
ontvangen, valt het niet te verwonfWen, dat men reeds vroegtijdig pogingen heeft
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aangewend deze teeltwijze met behulp van kunstlicht beter te doen slagen. Reeds
meer dan 20jaar geleden werden zowel in Nederland als Duitsland de eerste proeven
genomen met het toedienen van kunstlicht aan dejonge planten tijdens de opkweek
(RIEMENS 9, ROODENBURG 12 en REINHOLD 7). D o o r gebrek aan licht in de winter

ontstaat veelal een ijle groei van het gewas, waardoor de planten te slap worden en
erg vatbaar voor ziekten. D o o r deplanten metbehulp van lampen meer licht tegeven,
wil men een meer gedrongen groei en daardoor sterker plantmateriaal verkrijgen,
dat niet zo spoedig ten offer valt aan ziekten en uiteindelijk een hogere opbrengst
levert.
Het belangrijkste doel vandebelichting is echter hetverkorten vande groeiperiode
om zodoende een vroegere oogst te verkrijgen. Men kan dit doel op verschillende
manieren bereiken:
1. De opkweekperiode kan worden verkort door later te zaaien, doch op het normale tijdstip uit te planten. M e nzoubij deze wijze vanwerken niet in deeerste plaats
een vervroeging verwachten. Toch werd door REINHOLD [8] bij 10 dagen later zaaien
met gebruik van kunstlicht nogeen belangrijke vervroeging verkregen.
2. De opkweekperiode kan worden verkort door op het normale tijdstip te zaaien,
doch vroeger uit te planten. Op zichzelf is dit een zeer geschikte methode. D e hoge
kolenprijzen en vooral de noodzaak tot kolenbesparing vormen echter een ernstige
belemmering.
3. D e opkweekperiode kan op de normale tijd gehandhaafd blijven. Men zal dan
echter aanzienlijk grotere planten uit moeten poten. Opdat deplanten hiervan zomin
mogelijk schade ondervinden, zal de opkweek moeten plaats hebben in extra grote
potten. Gedurende het laatste deel van de opkweekperiode zal de standruimte groter
dan normaal moeten zijn.
Onder de huidige omstandigheden zal laatstgenoemde methode waarschijnlijk het
meest in aanmerking komen.
2. EFFECT VANDE BELICHTING
a. Op de vegetatieve

ontwikkeling

Het eerste effect, dat zich reeds na enkele dagen openbaart, is een donkerder groene
bladkleur. ROODENBURG [12] heeft dit effect reeds vermeld. De niet extra belichte
jonge komkommerplanten vertonen in de winter veelal een dof lichtgrijsgroene bladkleur. De planten onder de lampen verkrijgen daarentegen een donkerder glanzend
groene kleur en maken zodoende een veel gezondere indruk.
Zowel REINHOLD [7]alsROODENBURG [12]geven aan,datdeextra belichte komkommerplanten zich aanzienlijk forser en sneller ontwikkelen. Volgens ROODENBURG [13]
wordt de lengtegroei in de eerste plaats bepaald door de temperatuur. H o e hoger de
temperatuur is, des te sneller schiet de plant omhoog en des te langer zijn de internodiën. Toch is hem gebleken, dat o o k een grote lichtintensiteit leidt t o t een grotere
lengte van hypocotyl en internodiën. RIEMENS [10]heeft de verandering in het planttype nader geanalyseerd. In hetalgemeen blijkt wel, dat debelichte planten belangrijk
hoger zijn, enerzijds doordat in eenzelfde tijdsverloop een groter aantal bladeren en
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AFB. 1. Links: onbelicht, midden: belicht met TL-buizen,
rechts: belicht met hoge druk
kwiklamp H.O. 2000
Left: not illuminated centre:
illuminatedwithTL-tubes,right:
illuminated with high tension
mercurylamps H.O.2000

dus ook internodiën wordt gevormd (gedurende de gehele opkweekperiode 2 à 3
bladeren meer), anderzijds doordat de internodiën langer zijn uitgegroeid. De grotere
stengellengte gaat echter samen met een grotere diameter van de stengel enis daarom
niet bezwaarlijk. Ook de bladeren zijn bij de belichte planten groter, zowel de lengte
als debreedte. Daar bovendien het aantal bladeren groter is,zalhet totale bladoppervlak bij de belichte planten belangrijk groter zijn. De betere ontwikkeling van de
belichte planten is duidelijk te zien op afbeelding 1.
Door het totale bladoppervlak te delen door de hoogte van de plant krijgt men een
geschikte maatstaf voor het planttype. Bij een juiste wijze van belichting zal dit
quotiënt groter zijn dan bij niet extra belichte planten. Dergelijke planten maken een
forsere ,steviger indruk. Zij zullen nietzo spoedigeenprooi worden van ziektekiemen,
zoals bv. Pythium. REINHOLD [7] wees er reeds op, dat bij de kunstmatig belichte
planten geen uitval voorkwam in tegenstelling tot bij de niet belichte planten. De
belichte planten vormen tevens krachtiger zijscheuten. Soms kunnen deze zich echter
zo sterk ontwikkelen, dat de vruchtvorming hierdoor wat kan worden vertraagd
(REINHOLD 7). Door een juiste wijze van belichting kan, zoals later zal blijken, dit
euvel echter worden voorkomen.
Tenslotte is het opmerkelijk, hoeveel sterker het wortelstelsel zich ontwikkelt bij
de belichte planten. Zowel REINHOLD [7] als ROODENBURG [12]wezen hier reeds op.
Om deze reden is het des te meer noodzakelijk om, indien men de opkweekperiode
niet verkort, gebruik te maken van grotere potten, zodat het wortelstelsel de gelegenheid krijgt normaal door te groeien.
b. Op bloei en vruchtvorming
Wanneer de belichting te lang wordt voortgezet (bv. na het uitpoten), kan onder
bepaalde omstandigheden, waarop nader zal worden teruggekomen, een vertraging
van de bloei optreden (ROODENBURG, 12). Zodra dan met de belichting wordt opgehouden ,treedt er een overdadige bloei op. Meermalen is waargenomen (REINHOLD,
7 en D E VRIES, 17), dat de belichte planten veel minder mannelijke bloemen vormen
dan de niet belichte. Dit is echter in het geheel niet bezwaarlijk, daar bij de komkommer juist een parthenocarpische vruchtzetting vereist is.
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De vele proeven, diede laatste jaren op verschillende plaatsen in de practijk zijn
genomen, hebben duidelijk aangetoond, datmener inhetalgemeen opkan rekenen
van deextra belichte planten 2tot3komkommers perplant meer tesnijden. Ditis in
overeenstemming met de ervaringen van SUMMERER [16] en D E VRIES [17].Een enkele

maal wordt een aanzienlijk grotere opbrengstverhoging verkregen. Het gunstige
effect vandebelichting blijft dantotheteinde vandecultuur doorwerken. ROODENBURG [12] vermeldt deze mogelijkheid en REINHOLD [8] verkreeg in bepaalde gevallen
zelfs een meeropbrengst van9à 10vruchten perplant, hetgeen ookbij onze proeven
een enkele maal is voorgekomen. Waaraan ditbijzonder sterke effect vande belichting in bepaalde gevallen tedanken is, isonbekend. Men zalhierop echter stellig niet
mogen rekenen.Inhet algemeen blijft de hogere opbrengst beperkt tothet eerste zetsel.
Bij een juiste wijze vanbelichting kanheteerste zetsel 7à 10dagen eerder worden
gevormd. Heteerste zetsel vormt zich niet alleen vroeger, doch komt ookeerder tot
een afsluiting. Bijde volgende zetsels ziet mend a n veelal een overeenkomstige vervroeging. Deze vervroeging isaanhetgewas vaak duidelijk waar te nemen, doordat
men de vruchten lager aande planten ziet hangen. Tevens is vaak duidelijk te zien,
dat deplanten vanonder totboven voller met vruchten hangen. Doordat hetproductievermogen vande belichte planten groter is, verloopt de vruchtvorming vaak iets
meer continu, waardoor deopeenvolgende zetsels soms wat minder duidelijk te onderscheiden zijn. Meestal wordt aldus de hogere opbrengst volledig verkregen in de
eerste 3 à 4 weken van de oogst (SUMMERER, 16 en D EVRIES, 17).

In verschillende gevallen, doch niet altijd, gaat deopbrengstverhoging gepaardmet
een betere sortering (SUMMERER, 16). Devruchten, diemenextra oogst, behoren d a n
veelal totdeeerste soort. Daarnaast isin talvangevallen desortering niet beïnvloed
door de belichting. Eennadelige invloed werd echter nimmer waargenomen.
TABEL 1.Oogst per kasvan 248planten. Yield per house of 248 plants

Onbelichte k as. Not illuminated house

Totaal . . .
Belichtekas.
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16 Maart (Mar eh)

27 April (Api il)

550
414
568
470
499
500

2 436
2 293
2543
2 223
2 448
2750

3 001

14 693

883
838
866
802
609
754

3 055
3 064
3 181
3 006
2 706
2986

4 752

17 998

Het nevenstaande geldt alleen voor die gevallen, waar de belichting opdejuiste
wijze wordt toegepast. Dat dit indepractijk zeergoed mogelijk is,bewijst een geval
waar,indeeerste6wekenvandeoogst,6kassen metbelichteplanten(elk248stuks)
tezamen 18 000komkommers opleverden tegen 6evengrote kassen met planten, die
na het oppotten niet meer belicht waren geweest, 14 700,dit is gemiddeld 2,3vrucht
per plant meer(zietabel 1).
3. WIJZE VAN BELICHTING

a. Daglengte
Bij deeersteproeven, diegenomen zijn met belichting van komkommerplanten, zijn
de resultaten vaak tegengevallen, speciaal wanneer de belichting na het uitplanten
werd voortgezet. De planten groeiden welis waar krachtig, doch de vruchtvorming
werd verlaat. Het onderzoek van ROODENBURG [12]heeft uitgewezen, dat dit eengevolgisvaneenlange-dageffect. Dezeerjongeplanten zijn hiervoor minder gevoelig,
doch wanneer te lang een lange dag wordt aangehouden, wordt de aanleg van de
vrouwelijke bloemen vertraagd.
Omdathetuitfinancieel oogpuntgewenstisdelampenzoveelmogelijk tebenutten,
isnagegaan of gedurendehet eersteontwikkelingsstadium van dejongeplanten zonder bezwaar een continue belichting kan worden toegepast. Hiertoe werd gedurende
deeerste 3weken(11-31December) op devolgendewijzen belicht:
a. Continue belichting(lampen aan van 16,30tot 9uur).
b. Daglengte van 16à 17uur(lampen aan van 24tot 9uur).
c. Daglengte van ± 8uur(zonder extra belichting).
Vervolgens werden beide eerstgenoemde groepen nog gedurende2weken belicht,
zoals onder bstaat aangegeven. Daarna werd uitgeplant.
Decontinuebelichtinggafzeer sterk gerekteplanten. Deverhouding tussenplanthoogte en bladoppervlak was hier nog ongunstiger dan bij de niet belichte planten.
Toch werden van de aanvankelijk continu belichte planten vroeger en een groter
aantal vruchten geoogst. Niettemin was dit aantal minder groot dan bij de groep,
waar steedseen daglengte van 16àl7 uur isaangehouden (zietabel 2).Volgensdeze
cijfers schijnt het nadelig effect van decontinue belichting niet zo heel belangrijk te
zijn geweest. Anders wordt het echter, wanneer men de sortering in ogenschouw
neemt. Deze was bij de aanvankelijk continu belichte planten aanzienlijk slechter;
er werden veelminder vruchten van deeerste sortering geoogst. Dit kwam zowel bij
TABEL 2. Gemiddelde opbrengst van 7 planten. Average yield of 7plants
14 Maart (March)
Onbelicht. Not illuminated
Belichting van 24-9 uur.Illuminationfrom midmght9 a.m
Continu belicht. Continiousillumination
I = 1ste sortering. 1st quality

16April (April)
86(59 I)
97(70 I)
93(59 I)
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de vroege opbrengst (zie tabel 2) als bij de totaal opbrengst tot uiting. Was de continue belichting langer voortgezet, dan zouden de resultaten ongetwijfeld nog ongunstiger zijn geweest.
In het algemeen wordt aangenomen, dat de daglengte gedurende de opkweek niet
meer dan ± 16 uur mag bedragen. Het is daarbij van belang, dat het kunstlicht in
aansluiting ophet daglicht wordt gegeven (PROCTER, 5),dus aansluitend op de ochtend
of in deavond. SUMMERER [16]geeft de voorkeur aan een belichting aansluitend op de
ochtend. Het istrouwens een algemene ervaring bij toepassing van kunstlicht, dat een
belichting aansluitend op de ochtend iets betere resultaten geeft dan een
belichting in de avond. In elk geval is een onafgebroken nachtrust van ± 8uur voor
dejonge planten gewenst.
Om een goede aansluiting op het daglicht in de ochtend te verkrijgen, is het nodig,
dat een voldoende netspanning gewaarborgd is. Dit isjammer genoeg niet overal het
geval. In de vroege ochtend, wanneer veel stroom wordt afgenomen, vallen de lampen
dan vaak uit. Dit kan een zeer ongunstige invloed op de ontwikkeling van de planten
uitoefenen. Het kan omstreeks Kerstmis 's morgens vaak lang schemerachtig donker
blijven. Men moet delampen echter beslist laten branden totdat het helder daglicht is.
Dit zal in deze tijd van hetjaar vaak pas om i 10uur het geval zijn. De electriciteitsbedrijven hebben inverband met de piekuren vaak bezwaar tegen deze stroomafname
in de vroege ochtenduren. Hieraan is echter niet te ontkomen. Wanneer men slechts
een betrekkelijk korte belichtingsduur toepast, bv. 6uur, dan kan men delampen veel
beter 's morgens van 4uur tot 10uur laten branden dan 's nachts van 24uur tot 6 uur.
Het isin depractijk duidelijk gebleken, dat de resultaten bij laatstgenoemde wijze van
werken minder goed waren.
In het algemeen zullen goede resultaten worden verkregen wanneer men de lampen
laat branden van 's nachts 24 uur tot 10 uur 's morgens. Wanneer men echter een
latere teeltwijze toepast, zal men er rekening mee moeten houden, dat het dan in de
middag langer licht blijft. Wanneer men bv. pas half Februari uitplant (teelt in warenhuis), zal men stellig niet vanaf middernacht mogen belichten. De nacht zou dan te
kort zijn met als gevolgeen vertraagde vruchtzetting. Men zou dan beter van ± 2 uur
tot 9 uur kunnen belichten. Er is op het ogenblik een neiging onder de platglas komkommerkwekers om voor een vroege platglasteelt eveneens bij de opkweek belichting toe te passen. Er wordt dan ongeveer 1Maart uitgeplant. In dat gevalzal men de
lampen stellig niet voor 2 uur 's nachts aan mogen doen. Het is overigens zeer de
vraag of belichting in de tweede helft van Februari nog zin zal hebben, gezien de
dan reeds betrekkelijk grote intensiteit van het natuurlijke daglicht.
b. Groeiperiodetijdens welke wordtbelicht
Gewoonlijk worden de komkommerplanten tijdens de opkweek geleidelijk verder uit
elkaar gezet. Bij toepassing van kunstlicht zullen dus tegen het einde van de opkweek
meer lampen nodig zijn dan inhetbegin.Daar deaanschaffing van lampen een belangrijke uitgave vergt, is nagegaan of wellicht kan worden volstaan met een belichting
gedurende de eerste opkweekperiode. Bij deze proef waren de volgende series aanwezig:
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ct. Beiichtgedurendedegeheleopkweekperiode(l1December—14Januari= „doöfbelicht").
b. Belicht gedurende deeerste opkweekperiode (11—31December)*
c. Geen extra belichting.
Doorbelichting gaf grotere en mooiere planten met een betere Verhoudingtüsseri
bladoppervlakte en planthoogte dan belichting alleen gedurende de eerste opkweek"
periode. Detotaalopbrengstwasbijdedoorbelichteplantenaanzienlijk hoger,terwijl
ook de „vroege opbrengst" beter was(tabel3).
TABEL 3. Gemiddelde opbrengst van 7 planten. Average yield of 7plants
16April (April)
Onbelicht. Not illuminated
Belichttot30December.Illuminatedup toDecember30
Doorbelicht tot 14 Januari.Illuminatedprolongedto
January 14

16
24
31

86
90
101

In het algemeen is in de practijk gebleken, dat het effect van de belichting groter is
naarmate de lampen een groter aantal uren hebben gebrand. De belichting zal dan
ook in deregelmoetenwordenvoortgezettot hetmomentvanuitplanten.Gedurende
deeerstedagen,alshetkiemplantje nogslechtseengeringassimilerendbladoppervlak
bezit enzich voornamelijk ontwikkelt ten koste van het reservevoedsel in het zaad,
kan de belichting eventueel achterwege blijven. In één onzer proeven, waarbij de
belichting 10dagen na het zaaien aanving en gedurende 26 dagen werd voortgezet
(dit istot het uitplanten),werdjuist eenbijzonder goedresultaat verkregen.
Reeds eerder werd vermeld, dat belichting na het uitplanten in het algemeen niet
gewenst is, daar door de „lange dag" de bloem- en vruchtvorming wordt verlaat
(ROODENBURG, 12).Er isnueenproef genomen om nategaan, ofbij het aanhouden
van een iets langere nacht belichting na het uitplanten wel succes kan hebben. Van
10tot 26Januari (dit is na het uitplanten) werd een gedeeltevan de planten belicht
van 2uur 's nachts tot 9uur 's morgens. Alleplanten waren gedurende de opkweek
eveneens belicht. Merkwaardig is, dat het doorbelichten na het uitplanten een remmendeinvloed op delengtegroeiheeft uitgeoefend. Het doorbelichten heeft in sterke
mate vertragend gewerkt op de oogst (tabel 4). Gedurende de eerste 5weken werd
vandedoorbelichteplantenmindergeoogstdanvandenietnahetuitplanten belichte
planten (in totaal per plant ongeveer 2,5 vrucht minder). Daarna werd afwisselend
meer en minder geoogst. De sortering was bij de planten, die doorbelicht waren
aanzienlijk beter,waarschijnlijk omdaterruimschootsassimilaten beschikbaarwaren
Zodoendewashettotaalgewichtvandegeoogstevruchtenuiteindelijknogevengroot
alsbij deniet doorbelichte planten.
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TABEL 4. Opbrengst van 18 planten. Yield of 18 plants
3 April (April)
Belicht tot uitplanten. Illuminated until planting out
Doorbelicht na uitplanten. Illuminated prolonged after
planting

112

301
71

257

Er mag uit deze proef worden geconcludeerd, dat bij een eventueel belichten na het
uitplanten de daglengte vrij aanzienlijk zal moeten worden verkort om verlating te
voorkomen. In de practijk wensen sommigen na het uitplanten bij ongunstig weer
wel bij te belichten om zich vormende vrouwelijke bloemen niet verloren te laten
gaan. Hoewel het te betwijfelen valt, of een dergelijke belichting ooit economisch
toegepast zal kunnen worden, is toch nog een proef genomen met belichting na het
uitplanten,waarbij delampen pas om 5 uur 's nachts werden aangedaan. Deproef had
plaatsin een dubbele kas,waarbij de lampen in het midden werden opgehangen, zodat
het licht loodrecht op de planten viel. Jammer genoeg is deze proef mislukt tengevolge van een te hoge kastemperatuur, waardoor in geen van de series in het begin
een goede vruchtzetting plaats had.
Tenslotte dient hier nog te worden vermeld, dat men in de practijk verschillende
malen meent te hebben ervaren, dat een belichting gedurende de laatste dagen voor
het uitplanten minder gunstig is.In verschillende gevallen kreeg menjuist de mooiste
resultaten in kassen, waar planten gebruikt werden, die 4 tot 7 dagen voor het uitplanten onder de lampen vandaan waren gehaald.Er zijn hiervoor verschillende verklaringen mogelijk:
1. Het is mogelijk, dat reeds de laatste dagen voor het uitplanten een lange dag effect optreedt,
waardoor de vruchtvorming wordt vertraagd. Daarbij komt, dat het lengen van de dagen in het
einde van December en in Januari speciaal in de middag plaats heeft, zodat bij de gebruikelijke
wijze van belichting aansluitend op de ochtend tegen het einde van de opkweekperiode de dagen
steeds langer en de nachten korter worden. Het verdient daarom aanbeveling de beide laatste
weken voor het uitplanten niet vanaf 's nachts 12 uur, doch slechts vanaf 's nachts 2 uur te belichten. In het eerste hoofdstuk werden 3 wegen genoemd, die men bij de belichting kan volgen.
Kiest men de derde weg, waarbij de kweekperiode niet wordt bekort, hetgeen in de practijk gebruikelijk is, dan zijn de belichte planten op het tijdstip van uitplanten verder ontwikkeld dan de
niet belichte planten. Het gevaar voor een nadelig lange dag effect is dan des te groter. Wellicht
zal het in dergelijke gevallen het beste zijn de laatste week voor het uitplanten de lampen pas om
4 uur 's nachts aan te doen.
2. Een andere mogelijkheid is, dat de planten de grote overgang op het moment van uitpoten
minder goed verdragen. In het algemeen zijn grote, plotselinge veranderingen in groeiomstandigheden minder gewenst. Er treedt reeds een zekere groeistagnatie op door de verstoring van het
wortelstelsel, dat na het uitplanten opnieuw mDet aanslaan. Misschien is het minder gewenst, dat
het ophouden van de belichting hiermee samenvalt. Er zal nog worden onderzocht in hoeverre een
geleidelijke vermindering van de belichting, op een wijze als onder punt 1is aangegeven, een beter
resultaat kan geven. De overgang kan ook minder plotseling worden gemaakt door na het uitplanten nog wat te belichten, of met suiker tebespuiten. Op ditlaatste zal nogworden teruggekomen.
3. Zoals reeds eerder is gezegd, volgt men bij de belichting veelal de methode, waarbij de opkweekperiode niet wordt bekort. Men verzuimt echter vaak de belichte planten in grotere potten
te plaatsen en ze een grotere standruimte te geven. In de laatste periode van de opkweek wordt de
wortelontwikkeling dan te sterk geremd, terwijl de planten te dicht op elkaar staan. Naarmate
de belichting langer wordt voortgezet, zullen de planten hiervan meer nadeel ondervinden (zie ook
hoofdstuk 5a). Des te groter de planten zijn des te gemakkelijker zal er bij het uitpoten groeistagnatie optreden. De planten moeten dan wel zeer zorgvuldig worden behandeld.
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c. Intensiteit vande belichting
Voorzoverrebelichtingssterktenindeliteratuurwordenopgegeven,treft menmeestal
waarden aan van omstreeks 1000 lux (SUMMERER, 16). Een dergelijke belichtingssterkte wordt ook in de practijk veelal toegepast. Deze wordt verkregen door bv.
per 10m2 één hoge druk kwiklamp H.O.2000 of tien T.L.-buizen van 40 Watt te
gebruiken. Men moet dan echter meerdere lampen naast elkaar hebben hangen, die
elkaar aan de randen ondersteunen. Aldus wordt tevens een gelijkmatiger lichtverdelingverkregen dan wanneer men bij een proefje met éénlamp werkt.
Hoevermenkangaanmethetopvoerenvandebelichtingssterkteiseeneconomische
kwestie.Omenigideetekrijgen vandebetekenisvandelichtintensiteit isreedsvroeg
een proef genomen, waarbij devolgende series werden vergeleken:
a. Van 11—31December2T.L.-buizen perm2,daarnanog2weken1 lampperm2.
b. Gedurende degeheleopkweek 1 T.L.-buis per m2.
c. Niet extra belicht.
De planten van groep a ontvingen een belichtingssterkte van ± 1000 lux, dit is
dusdezelfde belichtingalswanneermeneengeheleopkweekkasvolheeft hangenmet
T.L.-buizen op de gebruikelijke afstand van 1 per m2. De planten van groep b
ontvingen eenbelichtingssterkte van ± 600lux,ditisdusruimdehelft van groep a.
Bij de „dubbele" belichtingssterkte werden grotere en mooiere planten met een
betereverhoudingtussen bladoppervlakte enplanthoogteverkregen dan bij „enkele"
belichtingssterkte. Ten aanzien van de totaal opbrengst viel echter geen noemenswaardigverschiloptemerken.Opdevroegheidheeft dehogerelichtintensiteit echter
een belangrijke gunstige invloed uitgeoefend (tabel5).
TABEL 5. Gemiddelde opbrengst van 7 planten. Average yield of 7plants
14 Maart (March)
Onbelicht. Not illuminated
1 T.L.-buis. / T.L.tube
2 T.L.-buizen. 2 T.L.tubes

16
25
31

16April (April)
86
91
95

Bijeen andereproef werden vergeleken:
a. Planten, die midden onder een hoge druk kwiklamp H.O.2000 hebben gestaan
(belichtingssterkte ± 1000lux = H.O.2000 „helder").
b. Planten, dieaan derand van het door dezelfde lampbeschenen perceelgestaan
hebben (belichtingssterkte ± 500lux).
c. Niet extra belichte planten.
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Ook ditmaal werden de mooiste en grootste planten met de geschikste verhouding
tussen bladoppervlakte en planthoogte verkregen bij de grootste lichtintensiteit. De
totaal opbrengst was van de planten, die midden onder de lamp gestaan hadden, iets
hoger dan van de „rand"-planten. Ook bij deze proef heeft de grotere lichtintensiteit
in belangrijke mate vervroegend gewerkt. Speciaal in de beide eerste weken van de
oogst werden van de planten, die midden onder de lamp gestaan hadden, aanzienlijk
meer vruchten gesneden (tabel 6).
TABEL 6. Opbrengst van 36 planten

Yield of 36 plants
5 Maart (March)

Onbelicht Not illuminated . . . .
H.O.2000 rand. H.O.2000 on edges
H.O.2000 .helder". H.O.2000 fully e xposed

37
63
98

3 Ap ril (April)
515
678
718

Dezelfde proef islater nog eens herhaald, waarbij vrijwel dezelfde uitkomsten werden
verkregen. De grootste lichtintensiteit gaf ook hier de mooiste en grootste planten.
In de totaal opbrengst was dit maal tussen de „dubbele" en de „enkele" lichtintensiteit weinig verschil. De sortering was echter bij de hogere lichtintensiteit belangrijk
beter, terwijl ook bij dezeproef het grootsteeffect weer waarneembaar wasten aanzien
van de vervroeging (tabel 7).
TABEL 7. Opbrengst van 36 planten. Yield of 36 plants

Onbelicht. Not illuminated
. . .
H.O.2000 rand. H.O.2000 on edçes
H.O.2000 „helder". H.O.2000 fully exposed
1 --•• 1ste sortering.
1st quality

Aanvankelijk hingen aan de planten, die midden onder de lamp hebben gestaan
( = H.O.2000 „helder"), zeker dubbel zo veel vruchten als aan de niet extra belichte
planten, hetgeen duidelijk te zien is op de afbeeldingen 2 en 3.
Uit deze proeven mag wel worden geconcludeerd, dat de lichtsterkte niet te gering
mag zijn. Is deze belangrijk minder dan 1000 lux, dan komt van de vervroegende
werking van de belichting weinig terecht. Toch wordt deze fout in de practijk juist
vaak gemaakt. De aanschaffingskosten van de lampen zijn hoog en wanneer men in
de nacht het lichtschijnsel ziet dan lijkt dit vaak veel helderder dan het in werkelijkheid, vergeleken met het daglicht, is. Men komt er zodoende toe de lampen veel te
ver uit elkaar te hangen, soms wel 2 tot 3 maal zover als is toegestaan voor het verkrijgen van een gelijkmatige verlichting. Het gevolg is, dat men van een vervroeging
van de oogst practisch niets merkt. Op sommige bedrijven zijn de planten, die onder
delampen en die,welketussen delampen gestaan hebben, apart uitgeplant. Duidelijk
bleek dan hetverschil invroegheid. Deplanten dietussen delampen vandaan kwamen,
waren vaak zelfs nog later dan de onbelichte planten.
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.«**»;v,

AFB. 2. Onbelicht. Not illuminated

AFB. 3. Belicht met een hoge druk
kwiklampH.O.2000„helder". Duidelijkis te zien, dat hier een aanzienlijk groter aantal vruchten
hangt dan bij onbelichte planten
(vgl. afb. 2)
Illuminated by a high tension MercurylampH.0.2000, fully exposed.
It canbeseenclearlythatasubstantially higher number offruits have
set than with the not illuminated
plants (seefig.2)

d. Belichting overdag bijdonker weer
In de literatuur treft men feitelijk alleen maar gegevens aan betreffende het gebruik
van kunstlicht gedurende de nacht voor de opkweek van komkommerplanten. Dit
houdtwellichtverbandmethetfeit, datmenwildeprofiteren vaneengoedkopenachtstroom, terwijl het voor dehand ligt om teveronderstellen, dat gedurende de nacht
het tekort aan licht het grootst is. Daar de aanschaffing van een belichtingsapparatuurveelgeldvraagt,ishetgewenstdezezoveelmogelijk tebenutten. Omdezereden
isereenproef genomen, omnategaanofookvaneenbelichtingoverdagbij donker
weerprofijt getrokkenkanworden.Indezeproefwarendevolgendeseriesbetrokken:
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a. Belichting van 's nachts 24 uur tot 16.30na de middag (bij zonnig weer slechts
tot 9 uur v.m.).
b. Belichting van 's nachts 24 uur tot 's morgens 9uur.
c. Niet extra belicht.
De planten, die bij donker weer ook overdag werden belicht, vertoonden eenwat
krachtiger groei en een iets beter planttype dan de alleen 'snachts belichte planten.
De totaal opbrengst was hoger en de sortering wat beter. Het duidelijkst kwam het
gunstige effect van debijbelichting overdag echter tot uiting in devroegheid (tabel 8).
Gedurende de eerste 3weken vande oogst werden van debij donker weer ook overdag belichte planten gemiddeld per plant 3vruchten meer gesneden dan van de niet
extra belichte planten.
TABEL 8. Gemiddelde opbrengst van 7 planten. Average yield of 7 plants

14 Maart (March)

Onbelicht. Not illuminated
Belicht van 24-9 uur. Illuminated from midnight to
Idem + op donkere dagen overdag. The same but
also on dull davs during daytime

16 April (April)

16

86

25

91

36

107

Merkwaardig is, dat een andere proef, waarbij alleen gedurende de eerste 3 weken
van de opkweekperiode werd belicht, niet zo'n gunstig effect te zien gaf van eenbelichting overdag bij gunstig weer.
De ervaringen in de practijk zijn volkomen in overeenstemming met de resultaten
van bovengenoemde proef. Alleen op de bedrijven, waar de lampen bij donker weer
tevens overdag hebben gebrand zijn deverschillende zetsels met8-10dagen vervroegd.
Op andere bedrijven, waar de lampen bij donker weer alleen voor de middag hebben
gebrand, bedroeg de vervroeging slechts enkele dagen. Waar de lampen alleen
'snachts hebben gebrand, trad meestal geen vervroeging op. Het bijzonder gunstige
effect van een bijbelichting overdag bij donker weer hangt wellicht samen met de
omstandigheid, dat de temperatuur overdag hoger is,waardoor het assimilatieproces
versterkt kan worden.
In het algemeen maguit de verschillende proeven worden geconcludeerd, dat voor
het bereiken van een voldoende vervroeging van de oogst, het belangrijkste doel van
de belichting aan 2voorwaarden moet worden voldaan:
1. Er moet gezorgd worden voor een voldoende lichtintensiteit (1000lux of meer).
2. Bijdonker weer moet mendelampen ook overdag laten branden.
438

4. GROEIOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE OPKWEEK
EN NA HET UITPLANTEN

a. Temperatuur
Bij de verschillende belichtingsproeven werden goede resultaten bereikt, wanneer
zowelvóóralsnahetuitplanteneennachttemperatuurwerdgehandhaafdvan20-22°C
en een dagtemperatuur van ± 25°C. Bij zonneschijn mag de dagtemperatuur
gerust wat hoger oplopen. In een geval, waar de temperatuur constant hoger werd
gehouden, liet de vruchtzetting in het begin alles te wensen over (zie 3b).De hoge
temperatuur had hier weltot een krachtige vegetatieve ontwikkeling geleid, doch de
vruchtzetting bleef achterwege.
In depractijk werden meerdere aanwijzingen verkregen, dat een tehoge temperatuur schadelijk isvoor devruchtzetting. Opeen bepaald bedrijf bleken deplanten in
iets kouder gehouden kassen beter „op de vrucht te werken" dan in de warmere
kassen. Somswaszelfsinéénendezelfde kas de invloed van de temperatuur merkbaar.Aandeuiteindenvandekas,waardetemperatuurwatlagerwas,wasdevruchtzettingsomsduidelijk beter. Dehier gesignaleerde gevallen van eennadeligeinvloed
van een te hoge temperatuur hebben alle betrekking op de temperatuur na het uitplanten.
Hetgebruikvanhogedrukkwiklampen zalaanleidingkunnengeventoteentemperatuurverhoging van 1à 2° C tijdens de opkweek. Dit behoeft echter niet nadelig
tezijn, integendeel men kan dan wat zachter stoken.
b. Luchtvochtigheid
Uit het onderzoek van PINKHOF[4] isgebleken, dat hetzichal ofniet openen vande
huidmondjes bijdekomkommerplant waarschijnlijk indeeersteplaatswordtbepaald
doorhetwaterdeficitenpasindetweedeplaatsdoordelichtwerking.Hetwaterdeficit
is afhankelijk van de wateropname door de wortels en van de luchtvochtigheid.
Vooral bij een onvoldoende wateropname door de wortels zal een enigszins lage
luchtvochtigheid duskunnenleidentoteenzichsluitenvandehuidmondjes. Hierdoor
zal de koolzuur uit de lucht niet meer voldoende snel in het blad kunnen binnendringen,waardoor deassimilatiewordt beperktendegunstigeinvloed van debelichting verloren gaat. Men zal dus steeds moeten zorgen voor een ruime watervoorziening van deplanten envoor eenbehoorlijk hoge luchtvochtigheid.
Vooral bij het gebruik van overwegend rood licht (o.a. Neonlicht), dat in sterke
mate door het chlorophyl wordt geabsorbeerd, bleek de prikkel tot het openen van
de huidmondjes zwak te zijn.Er dringt waarschijnlijk onvoldoende licht doortot de
huidmondjes, diezichaandeonderzijde vanhetbladbevinden. PINKHOF[4] verkreeg
een betere reactie van de huidmondjes door het Neonlicht tegen de onderzijde van
het blad te spiegelen. Ook dit iseen reden om tezorgen voor eenflinke wijde standruimte, zodat het licht goed door kan dringen tot de onderste bladeren en de grond
envandaarteruggekaatst kanwordentegendeonderzijde vandehogergelegenbladeren. Wellicht kan het goede effect van een bijbelichting overdag mede verklaard
wordendooreenzichbeteropenenvandehuidmondjes.Ditisechternogonvoldoende
onderzocht.
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c. Koolzuurvoorziening
Uit een onderzoek van MININA en KUONIRENKO [2]isgebleken, dat het aantal vrouwelijke bloemen kon worden vermeerderd door de komkommerplanten te onderwerpen
aan de inwerking van een hoge koolzuurconcentratie (2%). Reeds eerder was
RIEMENS [11]gebleken, dat het niet goed uitgroeien van de komkommervruchten (met
als gevolg algeheel afsterven van de vruchtjes) vaak het gevolg isvan een onvoldoende
koolzuurvoorziening en door een kunstmatige verhoging van het koolzuurgehalte
in de kas kan worden tegengegaan.
Het spreekt vanzelf, dat van de toepassing van kunstlicht alleen dan een volledig
succes kan worden verwacht, als het koolzuurgehalte voldoende hoog is. In het algemeen zal het echter niet nodig zijn dit gehalte kunstmatig op te voeren. Men dient er
echter voor te zorgen, dat de gebruikte staal- en potgrond een zodanige samenstelling
bezit (veel gemakkelijk verteerbaar organisch materiaal), dat hieruit een voldoende
krachtige koolzuurstroom vrijkomt. In dit geval kan het koolzuurgehalte in de goed
gesloten komkommerkassen belangrijk hoger zijn dan in de buitenlucht.
d. Standruimte en potgrootte
Reeds meermalen werd er gewezen op de noodzaak van een voldoende wijde standruimte bij debelichting. In de practijk mankeert hieraan nogweleens wat. In verband
met de hoge aanschaffmgskosten van de belichtingsapparatuur tracht men hiervan
zo veel mogelijk te profiteren. Enerzijds leidt dit tot een te ver uit elkaar hangen van
delampen,waardoor delichtintensiteit onvoldoende wordt,anderzijds tracht men wel
zoveel mogelijk planten samen te dringen onder één lamp. Soms worden beide fouten
gelijktijdig gemaakt. Men behoeft zich er in het geheel niet over te verwonderen, dat
het resultaat van een dergelijke wijze van belichten onvoldoende of zelfs ongunstig is.
De belichte planten groeien sneller en vormen een groter bladoppervlak. Zij vragen
daarom juist meer ruimte dan de niet belichte.
Met de wijdere standruimte gaat samen de noodzaak van een grotere potmaat,
althans bij de in het Z. H. Glasdistrict gebruikelijke wijze van werken, waarbij de
opkweekperiode weinig of niet wordt verkort. Bij de belichte planten ontwikkelt zich
het wortelstelsel veel krachtiger en dit moet gelegenheid hebben zich ongehinderd uit
te breiden. Is de ruimte hiervoor te beperkt dan worden planten min of meer potziek
en verloopt het aanslaan na het uitpoten, waarvoor de vorming van nieuwe haarwortels nodig is, ook minder vlot. Bovendien is de waterreserve in de kleine potten
voor de grote planten onvoldoende, waardoor verbrandingsverschijnselen kunnen
optreden (zie vogend hoofdstuk 5a).
Is men niet bereid bij de opkweek van de belichte planten een grotere potmaat te
gebruiken dan doet men veelverstandiger de opkweekperiode teverkorten door ongeveer een week later te zaaien. De planten kunnen dan regelmatig doorgroeien. REINHOLD [8] heeft hiermede proeven genomen. Door de te belichten planten 10 dagen
later te zaaien, verkreeg hij zelfs nog een iets beter resultaat dan wanneer de te
belichten planten op geheel dezelfde wijze werden opgekweekt als de onbelichte
planten.
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e. Standplaats en staalgrond
Men moet er steeds voor zorgen, dat de standplaats van de opkweekkas zo gunstig
mogelijk is.Somswilmen tot belichting overgaan, omdat de opkweekruimte zo ongunstig staat t.o.v.delichttoetreding,bv.indeschaduwvangebouwen,ketelhuise.d.
Het verzetten van de opkweekkas naar een gunstiger standplaats zal echter altijd
voordeliger en uiteindelijk goedkoper zijn dan de toepassing van kunstlicht. Men
dient er feitelijk te allen tijde voor te zorgen, dat de kweekkas zo gunstig mogelijk
geplaatst is. Pas daarna heeft het zin de lichtvoorziening nog verder te verbeteren
met behulp van kunstlicht.
Omeenzo groot mogelijk profijt van debelichting te trekken is het noodzakelijk
dat geen andere groeifactoren in het minimum komen. De behoeften van de sneller
groeiendebelichteplantenzijn groter.Eenfout indesamenstellingvandestaalgrond
(enpotgrond)wreektzichdanookeerder.Bepaaldegebreksverschijnselen enchlorose
uitenzichbijdebelichteplantenheteerst.Eentezoutestaalgrondisbijzonder funest.
Hierdoor kan de groei van dejonge planten sterk worden geremd, waarvan debelichte planten naar verhouding het meeste nadeel ondervinden. Men zet de staalhopen vaak telaat in het seizoen op.Ze spoelen dan onvoldoende uit en het gevaar
voor zoutbeschadiging isdan groot.
5.HETOPTREDENVANVERBRANDINGSVERSCHIJNSELEN

a. Vóór het uitplanten
Enkele malen isbij debelichte planten tijdens deopkweek een meer of minder ernstigebladverbranding geconstateerd.Debladeren,meestal slechts 1,soms2of 3,vertoonden dan grijsgroene vlekken tussen de grote nerven. Een enkelemaalisook
bolblad waargenomen. Bij hetjonge blad is dan de rand verbrand en afgestorven;
het blad groeit dan parapluvormig uit. De sterkste verbranding werd steedswaargenomen bij de planten, die recht onder de lampen stonden en dus het meeste licht
hebben ontvangen.
Heternstigstheeftzichdezeverbrandinggemanifesteerd opZondag7Januari1951.
Het was die dag scherp zonnig weer, terwijl de planten door het donkere, vochtige
weer van de 5 voorafgaande dagen waren verzwakt. De komkommer is altijd zeer
gevoeligvoor eendergelijke scherpeweersomslag.Bovendien heeft het dieZondagde
geheledaghard gewaaid(windkracht 7),waardoor deluchtvochtigheid ongetwijfeld
nogverder is gedaald.
Dat onder dergelijke omstandigheden verbranding optreedt, is op zich zelf niet
vreemd. Het merkwaardige is, datjuist desterkst belichteplanten hiervan het meest
te lijden hadden. Ook dit is echter heel goed verklaarbaar. Deze verbrandingsverschijnselen zijnalleenwaargenomen betrekkelijk kortvoorhetuitplanten.Deplanten
waren toen reeds tamelijk groot. De sterkst belichte planten hadden het grootste
bladoppervlak enverdampten dus het meest. Dit zal nogversterkt zijn door deomstandigheid, dat desterkst belichteplanten ook gedurende denacht reeds hetmeeste
water hebben verdampt (de huidmondjes zullen bij deze planten het verst geopend
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zijn geweest). Er is daardoor te veel water aan de potkluit onttrokken, zodat de
wortels niet meer voldoende water konden aanvoeren. Had men grotere potten
gebruikt en deze tijdig bijgevuld, dan zou de verbranding hoogstwaarschijnlijk niet
zijn opgetreden. Men zal, speciaal bij het gebruik van de normale potmaat, verstandig
doen om regelmatig en eventueel ook op Zondag water te geven.
b. Na het uitplanten
Reeds betrekkelijk kort na het uitplanten van de komkommers kan men vaak reeds
„bolblad" zien optreden, zelfs al ishet weer niet eens bijzonder scherp zonnig geweest.
De oorzaak moet dan veeleer in een onvoldoende watertoevoer door de wortels dan
in een te sterke verdamping door de bladeren worden gezocht.
Het is nu wel zeer opvallend, dat terwijl de verbrandingsverschijnselen voor het
uitplanten voornamelijk optreden bij de sterkst belichte planten, deze na het uitplanten vrijwel nimmer „bolblad" vertonen. Men ziet dit verschijnsel practisch uitsluitend bij planten, welke tijdens de opkweek niet extra belicht werden. De planten
hebben door het gebruik van kunstlicht kenneüjk meer weerstand gekregen tegen
ongunstige groeiomstandigheden, die verbrandingsverschijnselen zouden kunnen veroorzaken. Waarschijnlijk zal de verklaring hiervan niet alleen gezocht moeten worden
in een steviger bladweefsel, doch vooral in het veel krachtiger wortelstelsel, waardoor
een goede watervoorziening van de plant beter is gewaarborgd.
6. LAMPTYPEN
GESCHIKT VOOR KUNSTMATIGE BELICHTING

a. Overzicht lamptypen
De gewone gloeilampen zijn niet geschikt voor dit doel. Zij produceren te veel warmte
en te weinig licht. Dit is reeds duidelijk gebleken bij de eerste proeven, die genomen
zijn betreffende de belichting van jonge komkommerplanten (RIEMENS,10). Volgens
VAN DEN MUIJZENBERG [3] en ROODENBURG [13] wordt de lengtegroei bij bestraling
door gloeilampen in sterke mate bevorderd, hetgeen vooral te wijten is aan de infrarode stralen van korte golflengte. De planten worden daardoor veel te sterk gerekt.
Daar de gloeilampen veel goedkoper zijn dan de voor plantenbestraling geschikte
lampen, zijn er nog steeds tuinders, diehet eens proberen met de gloeilamp, natuurlijk
zonder enig gunstig resultaat.
Reeds een 20 jaar geleden zijn er verschillende lamptypen beproefd, waarvan vooral de Neonbuizen en in mindere mate de Osram-lampen goed voldeden (RIEMENS 10, ROODENBURG 12,
REINHOLD 8). Na de oorlog werden de Neonbuizen echter niet meer geproduceerd, zodat naar
een ander lamptype moest worden gezocht.
In de eerste plaats is toen de aandacht gevallen op de fluorescentie-buizen (VAN DEN MUIJZENBERG 3). Dit zijn een soort kwiklampen, waarbij de binnenzijde van het glazen omhulsel bedekt is
met een fluorescerende stof, welke een gedeelte van de blauwe en ultra-violette stralen omzet in
lichtstralen van grotere golflengte. Men kan hiervan nog verschillende typen onderscheiden, o.a.
de daglicht-buizen met naar verhouding nog vrij veel blauwe stralen en de warmwit-buizen met
naar verhouding meer rode stralen. Ten aanzien van hun effect op de plantengroei verschillen zij
echter niet veel. De buizen met wat meer blauw licht zullen het planttype iets meer gedrongen
maken, de buizen met meer roodachtig licht zullen de assimilatie iets sterker bevorderen.
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Men kent verschillende fabrikaten van fluorescentie-buizen. Die van Philips worden T.L.buizen genoemd. Daarnaast kent men echter eveneens de Sylvania-buizen (Amerika), de Atlasbuizen (Engeland) en de Asec-buizen (België). Deze worden alle in de practijk reeds gebruikt. De
prijzen verschillen nogal, doch hun waarde voor de plantenbestraling is practisch dezelfde.
Aan het gebruik van fluorescentie-buizen zijn echter twee grote bezwaren verbonden. In de
eerste plaats zijn ze lichtzwak. Aanvankelijk
kende men alleen de buizen met een vermogen van
40 Watt. Hiervan zijn er 10per 10
m2 nodig. Later zijn er buizen van 65Watt gekomen, waarvan
2
er toch ook altijd nog6per 10m nodigzijn.Daar de buizen bovendien voorzien moeten zijn van
een voorschakelweerstand, worden de aanschaffingskosten wel zeer hoog. Sylvania brengt wel
is
waar een nog grotere fluorescentie-buis (85 Watt) in de handel, waarvan er slechts 4 per 10 m2
nodig zijn, doch deze lamp is zeer duur. Een nog groter bezwaar vormt de grote omvang van
delampen. Zijzijn meer dan 1mlang. Met dereflector, dieabsoluut noodzakelijk is,onderscheppen zij veel daglicht. Men zou dan feitelijk overdag de lampen of althans de reflectoren telkens
moeten verwijderen en 's avonds weer aanbrengen. Hiervan komt in de practijk meestal niet veel
terecht. Bovendien zou men dan de lampen niet goed bij donker weer overdag kunnen laten
branden, hetgeen juist zo belangrijk is.
Toenheeft ROODENBURG[15]dehogedrukkwiklampH.O.2000voorplantenbestraling geïntroduceerd. Deze lamp biedt enkele belangrijke voordelen. Ook in Engeland
[5] prefereert men op 't
ogenblik dit lamptype. Met één H.O.2000 lamp (450 Watt) kan 10 m2 worden belicht. Hoewel
voor dezelampeenvoorschakelweerstand eneencondensator vereistzijn,liggen de aanschaffingskosten per oppervlakte-eenheid toch zeer belangrijk lager dan bij de fluorescentie-buizen. Het is
bovendien maar een kort buisje, dat practisch geen daglicht onderschept, zelfs alis delamp voorzien van een reflector. De lichtsamenstelling is voor de assimilatie wellicht iets minder gunstig.
Het blauwe licht bevordert echter een gedrongen planttype en geeft minder spoedig een „lange
dag" effect.
Het wordt echter welalseen bezwaar gevoeld, dat in dezgn.enkele komkommerkassen (smalle
kassen met zijtabletten) een belangrijk gedeelte van hetlicht in het pad komt te vallen en dus verloren gaat. Er is daarom wel nagegaan, of onder dergelijke omstandigheden een andere lamp
beter voldoet, hetzij eenfluorescentie-buishetzij eenkleiner type hoge druk kwiklamp(H.O.1000),
hetzij een geheel nieuw type lamp. Er zijn nl. sinds kort enkele vrijwel puntvormige lichtbronnen
in de handel, die geschikt zijn voor plantenbestraling. Zij hebben de vorm van een gewone gloeilamp en onderscheppen dus zeer weinig daglicht. Dit zijn de H.P.-lamp, eveneens een hoge druk
kwiklamp, de H.P.L.-lamp, dezelfde lamp, doch aan de binnenzijde van het glas met een fluorescerende laag bedekt, en tenslotte de H.P.R.-lamp,die zich van eerstgenoemde lamp onderscheidt
door deaanwezigheid van een reflecterende laag op de bovenhelft van deglazen ballon, waardoor
een reflector overbodig is. Al deze lampen zijn zowel met een vermogen van 80 Watt als van 125
Watt verkrijgbaar. Zij zijn echter nog niet voldoende in de practijk beproefd om er een definitief
oordeel over te kunnen vellen.

b. Vergelijkingfluorescentie-buizenmethoge druk kwiklampen
Zodra de hoge druk kwiklamp beschikbaar was, is deze vergeleken met de reeds
eerder gebruikte T.L.-buizen. In deze proef waren de volgende series betrokken:
a. Belichting metdehogedrukkwiklampH.O.2000. Deplanten,diemidden onder
dezelamp hebben gestaan, werden voor deproef uitgeschakeld.
b. BelichtingmetT.L.-buizenvan40Watt.Delichtintensiteitwasongeveer dezelfde
als bij a.
c. Geen extra belichting.
Tussen de planten, belicht met de H.O.2000 en die belicht met T.L.-buizen, was
vrijwel geen verschil merkbaar. Het planttype was gelijk. De totale opbrengst aan
vruchten eveneens.Alleen ten aanzien van devroegheid wasereen kleinverschilten
gunste van de hoge druk kwiklamp.Dit kwam zowelinhet aantalvruchten(tabel9)
alsindesorteringtotuiting.Demetdehogedrukkwiklampbehaalderesultatenwaren
443

dus stellig niet minder dan die, welke met T.L.-buizen werden verkregen. Gezien de
boven besproken voordelen van deze lamp zal deH.O.2000voor de practijk beslist
het meest in aanmerking komen.
TABEL 9. Opbrengst van 36 planten. Yield of 36 plants
19 Maart (March)
Onbelicht. Not illuminated
T.L. 40 Watt. T.L. 40 Watt
H.O.2000. H.O.2000

227
301
321

3 April (April)
515
640
678

Later is nog een proef genomen, waarbij de H.O.2000 werd vergeleken met een
Amerikaanse fluorescentie-buis van groot vermogen(Sylvania,warmwit, 85Watt).Het
doel van deze proef was in de eerste plaats na te gaan, of laatstgenoemde buis voor
belichting van smalle zijtabletten wellicht beter voldoet dan de H.O.2000. Zij heeft
t.o.v. dekleineT.L.-buizen(40Watt) het voordeel,dat met minder lampen kan worden
volstaan (4 i.p.v. 10 per 10 m2), waardoor naar verhouding minder daglicht wordt
onderschept. Bij dezeproef wasdelichtintensiteit bij debeidelamptypen niet dezelfde.
De H.O.2000 wierp het meeste licht in het pad (deze was in de nok van de kas opgehangen). De belichtingssterkte op de planten zal gemiddeld ongeveer 700 lux hebben
bedragen. De Sylvania-lampen, die boven de tabletten waren gemonteerd, gaven een
belichtingssterkte op de planten van ruim 1000 lux.
Het ligt voor de hand, dat de met de Sylvania-lamp belichte planten het grootste
totale bladoppervlak bezaten. Zij waren echter naar verhouding nog sterker gerekt,
zodat het planttype onder de H.O.2000 gunstiger was. Er was noch in de totaal opbrengst, noch in de sortering veel verschil te constateren tussen de op beide wijzen
belichteplanten.Alleentenaanzien vandevroegheidheeft deSylvania-lampeenbelangrijk beter resultaat gegeven (tabel 10), hoewel de sortering in het begin bij de op deze
wijze belichte planten juist rets minder was.
TABEL 10. Opbrengst van 40 planten op 24 Maart. Yield of 40 plants until March 24

Onbelicht. Not illuminated
H.O.2000. H.O.2000
Sylvania 85 Watt. Sylvania 35 Watt

1ste sortering
(1st quality)

totaal
(total)

149
185
207

179
227
265

De sterkere vervroeging is hoogst waarschijnlijk te danken aan de grotere lichtintensiteit. Daar de aanschaffingskosten van de Sylvania-buizen per oppervlakte-eenheid
meer dan het dubbele bedroegen dan die van de H.O.2000, zal het waarschijnlijk
economischer zijn de H.O.2000 lampen nog wat dichter bij elkaar op te hangen dan
Sylvania-lampen te gebruiken, ook al verliest men nog zoveel licht in het pad.
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c. Vergelijking H.O.2000L. metH.O.1000L.
Ookdevergelijkingvandezebeidehogedrukkwiklampenmetverschillend vermogen
had tot doeleenbetere oplossingtevinden voor het probleem van debelichtingvan
zijtabletten in smallekassen.Erzijn 2H.O.1000L.lampen gebruikttegen 1 H.O.2000
voordezelfdeoppervlakte.DelichtverdelingwasbijdeH.O.lOOOL.echterzeerongelijkmatig.Het kwam er feitelijk op neer, dat twee H.O.1000L.lampen tezamen minder
plantengoedbestraalden danéénH.O.2000,terwijl deaanschaffingskosten belangrijk
hoger zijn dan van één H.O.2000. Voorzover deplanten goedbelicht werden,was
erweinigverschiltussen beidegroepen opte merken. Planttype, totaal opbrengst en
vroegheid (tabel 11)waren practisch gelijk. Dit was ook feitelijk niet anders te verwachten. Deconclusie moet duszijn, dat deH.O.1000L.alsvervanger van deH.O.
2000L.voor debelichtingvan de smalle zijtabletten in „enkele" komkommerkassen
volstrekt niet in aanmerking kan komen.
TABEL 11. Opbrengst van 40 planten op 24 Maart. Yieldof 40plants until March 24

Onbelicht. Not illuminated
H.O.1000. L. H.O.1000L
H.O.2000. L. H.O.2000L

lste sortering
(1st quality)

totaal
(total)

149
195
185

179
228
227

7. ENKELE TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

a. Wijze van ophangen
Degeschiktsteophanghoogtevandelampenbedraagtongeveerdehelftvandebreedte
vandetebestralen oppervlakte.Een H.O.2000,dieeenbreedtevan ± 3mbestraalt,
zaldusongeveer 1.50mbovenhetgewasmoetenworden opgehangen.Deonderlinge
afstand vandelampenbedraagt dan 3m. Hangt men de lampen lager of verder uit
elkaardanwordtdeverlichtingongelijkmatig. Deplantenmiddentussende2lampen
ontvangen dan niet voldoende licht.De lampen mogen stelligniet meer dan 4m uit
elkaar hangen. Heeft men onvoldoende ruimte boven het tablet dan kan men de
lampen desnoods wat lager hangen, bv.op 1.25m.Het is dan echter gewenst de afstand tussen 2lampen wat korter tenemen, nl. 2.5 m. Heeft men zelfs hiervoor niet
deruimte,dan zalmenwellicht geschikteT.L.-buizen ofanderelampen meteenkleinerelichtverspreiding kunnen gebruiken.Defluorescentie-buizenworden afhankelijk
van hun vermogen op 50tot 70cm hoogte boven het gewas bevestigd. Wanneer de
buizen dwars naast elkaar worden opgehangen, moet de onderlinge afstand bij een
vermogen van 40en 65Watt 80à 100cm bedragen, bij een vermogen van 85Watt
1.50 m. Deze afstanden geven tevens debreedte van het tablet aan, welke met deze
lampen goed kan worden bestraald,indien men de buizen in een aaneengesloten rij
achter elkaar ophangt.
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Wanneer men slechts met een enkele hoge druk kwiklamp werkt, is het tamelijk
onverschillig of men deze horizontaal dan wel verticaal ophangt enindien horizontaal
opgehangen of deze in de lengterichting van de kas of loodrecht daarop plaats heeft.
Heeft men echter in een kas meerdere H.0.2000 lampen achter elkaar hangen dan
voldoet het horizontaal ophangen in de lengterichting van de kas het best. De verlichting is dan het gelijkmatigst, terwijl men kan volstaan met een eenvoudige, kleine
reflector, welke voorkomt dat het licht zijdelings buiten de kas wordt geworpen.
Bij de bevestiging van de fluorescentie-buizen moet men er rekening mee houden,
dat deze, of althans hun reflectoren, overdag gemakkelijk moeten kunnen worden
verwijderd.
In Engeland [6]heeft men een methode van bevestiging van hoge druk kwiklampen
aan rails uitgewerkt, waardoor het mogelijk is de gehele belichtingsapparatuur met
weinig moeite van de ene helft van de kas naar de andere helft te verschuiven. De
planten in de ene helft van de kas worden dan bv. van 's nachts 24 uur tot 's middags
12 uur belicht en de planten in de andere helft van de kas van 's middags 12uur tot
's nachts 24uur. De lampen worden dus regelmatig eens per dag heen en weer geschoven.Men kan aldus met eenzelfde aantal lampen een dubbel zo groot aantal planten
bestralen, terwijl ook de ,,overdag"-belichting nog tendele mogelijk is. Een bijzonder
voordeel is nog,dat de lampen continu kunnen blijven branden, waardoor de levensduur belangrijk wordt verlengd. Het aantal branduren is ni. in de eerste plaats afhankelijk van het aantal malen,dat delamp aan-en uitgeschakeld wordt. Hoe minder
schakelingen, des te groter aantal branduren.
b. De reflector
Meteengoedereflector kanpractisch alhet licht op de tebestralen oppervlakte worden
geconcentreerd. Aldus kan ongeveer een verdubbeling van de belichtingssterkte worden verkregen. Het gebruik van een goede reflector is dus absoluut noodzakelijk.
De bij de lampen geleverde reflectoren voldoen echter vaak niet.
Voor deH.0.2000 heeft men bijhet verticaal ophangen eenrondereflector nodig,die
zo diep is,datde gehelebuishierinpractischverdwijnt. Bijhethorizontaalophangen in
de lengterichting van de kas kan men het best een kleine, eenvoudige, aan de binnenzijde wit gemaakte reflector gebruiken,die alleen het zijdelings uit de kas naar buiten
stralen van het licht voorkomt (ROODENBURG, 14). Een dergelijke reflector is veel
goedkoper en neemt bovendien minder daglicht weg.
Bij de fluorescentie-buizen moet dereflector in het algemeen afneembaar zijn, opdat
overdag niet te veel daglicht wordt onderschept. Door ROODENBURG [14] is een voor
plantenbestraling geschikte, zeer smalle reflector geconstrueerd. Deze kan eventueel
ook aan de buizen bevestigd blijven.
BijdeH.0.2000lampen is het mogelijk door de vorm van de reflector het licht op
een min of meer rechthoekige oppervlakte te concentreren, dus bv. inplaats van een
vierkant van ruim 3 x 3m een rechthoek van iy2 x 4 m te belichten. Dit doet men
wel als het tablet smaller is dan 3m. Een langgerekter vorm dan 2% X 4m kan de te
belichten oppervlakte echter stellig niet hebben. Bij nog smallere tabletten zal een
belangrijk deel van het licht in de paden verloren gaan. Het is wel mogelijk een zoda446

nige reflector te construeren, dat het lichtverlies van boven een middenpad opgehangen lampen enigszins wordt beperkt, zoals indertijd door Philips voor de Neonbuizen is gedaan (ROODENBURG, 12).

c. Debenodigdenetspanning
De netspanning moet ongeveer 220Volt bedragen. Daalt de spanning te ver,dan
vallen delampen uit. Terwijl eengloeilamp bijeente geringe spanning een zwakker
licht verspreidt, is het bij de hoge druk kwiklampen en fluorescentie-buizen zogesteld, dat ze normaal branden of in het geheel niet. Vooral in de spitsuren (o.a. 's
ochtends tussen 6en9uur)isde stroomafname zosterk, datop verschillende plaatsen
in hetZ.H.Glasdistrict denetspanning belangrijk onder de220 Volt daalt. Delampen gaan dantelkens aanenuit,hetgeen nadelig isvoor delamp (het aantal branduren vermindert hierdoor) en tevens ongunstig voor de planten. Een onvoldoende
capaciteit vande aanvoerkabel werkt het uitvallen vande lampen ookin de hand.
Bij een enigszins te lage netspanning geeft de H.O.2000 het eerder op dan de
fluorescentie-buizen. Wanneer men regelmatig last ondervindt van eente lage netspanning, kandit een motief zijn om fluorescentie-buizen te gebruiken i.p.v. hogedruk kwiklampen. Men mag echter verwachten, dat decapaciteit vande electrische
centrales binnen afzienbare tijd zal verbeteren, zodat zij dan steeds voor een netspanning vanongeveer 220 Volt zullen kunnen zorgen, waartoe zijfeitelijk verplicht
zijn.
d. Aanleg enbeveiliging
De aanleg mag alleen geschieden door erkende installateurs. Ermoet hierbij speciale
zorg worden besteed aanhetgoed waterdicht maken vanaansluitingen en fittingen.
Voor eengoede aarding vanalle onderdelen, de reflector inbegrepen, moet worden
gezorgd. Elke onvolkomenheid in de aanleg kanin de zeer vochtige komkommerkassen gemakkelijk levensgevaarlijke gevolgen hebben. Detuinder mag danookzelf
nimmer enige verandering in deinstallatie aanbrengen.
Men moet er bovendien voor waken, dat er geen condenswater op de H.O.2000
lampen terecht kankomen. Deze worden nl. tijdens hetbranden zeerheeten zouden
springen tengevolge van de plaatselijk te sterke afkoeling door de vochtdruppels.
8. SUIKERBESPUITING

a. Inplaats vanbelichting
Enkelejaren geleden meldden WENT en Mej. CARTER [18],dat zij goede resultaten
hadden verkregen metdeopkweek van tomatenplanten met behulp van suikerbespuitingen.
Het was henzelfs gelukt deplanten volledig inhetdonker optekweken. Ditis voor
ons aanleiding geweest omna te gaan in hoeverre de altijd vrij kostbare toepassing
van kunstlicht bij de komkommer zou kunnen worden vervangen door een aantal
bespuitingen vande planten meteensuikeroplossing. Desuikeroplossing kan door
het blad naar binnen worden gezogen. Deze wijze vanvoeding zoudus gedeeltelijk
in deplaats vanhetassimilatieproces kunnen treden.
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In de eerste plaats is nagegaan, of uitsluitend met suikerbespuitingen een overeenkomstig effect ten aanzien van de vervroeging en de oogstvermeerdering kon worden
verkregen als met behulp van kunstlicht. Enkele proeven gaven ongeveer eenzelfde
resultaat. Hierbij werden vergeleken:
a. Belichting met een hogedruk kwiklamp tijdens de opkweek.
b. Suikerbespuitingen tijdens de opkweek (1 of 2 maal per week gespoten).
c. Normaal opgekweekte planten.
De met suiker bespoten planten vertoonden geen snellere ontwikkeling dan de
onbehandelde planten. Zij waren wellicht iets meer gedrongen en hadden niet meer
bladeren, zoals de belichte planten. De bladeren waren wel iets groter. De opbrengst
was gedurende de eerste weken zelfs belangrijk minder dan van de controle planten
(tabel 12).
TABEL 12. Opbrengst van 36 planten. Yield of 36 plants
24 Maart (March)
Onbehandeld. Not illuminated
Bespoten met suiker. Sprayed with sugar . . . .
Belicht met H.O.2000. Illuminated by H.O.2000

258 ( 76 I)
243 ( 61 I)
331 (137 1)

Na 4weken was deze achterstand ongeveer ingehaald. Daarna is de opbrengst steeds
beter geworden, zodat deze planten tenslotte nog dehoogstetotaal opbrengst hebben
opgeleverd.
De bespuitingen van de jonge planten met suiker hebben dus een verlatend effect
gehad op de ontwikkeling en de oogst, dus precies het omgekeerde van hetgeen wordt
gewenst. Wel zijn uiteindelijk krachtiger planten verkregen, die een hogere totaal opbrengst hebben gegeven. Dergelijke planten schijnen over meer reserves te beschikken,
zodat de suikerbespuitingen nog lang nawerken. Men mag echter wel concluderen,
dat bespuitingen van de jonge planten tijdens de opkweek geen zin hebben en zelfs
nadelig kunnen zijn.
b. Als aanvullingop debelichting
Ook is nagegaan, welke invloed enkele suikerbespuitingen na het uitpoten op de
komkommerplanten hebben. Feitelijk is deze kwestie veel belangrijker. Kort na het
uitplanten is de hoeveelheid daglicht vaak nog zeer gering, terwijl het toepassen van
kunstlicht na het uitplanten practisch niet in aanmerking komt. Men zou veel te veel
lampen nodig hebben en moet bovendien oppassen voor een verlating van de vruchtvorming tengevolge van een „lange dag" effect. De overgang bij het uitpoten zal
wellicht voor de planten door enkele suikerbespuitingen ook wat minder groot gemaakt kunnen worden.
Er is een proef genomen, waarbij gedurende de gehele opkweek met behulp van
H.O.2000 lampen belichte planten na het uitpoten 4 maal met een suikeroplossing
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werden gespoten. Ter controlewerd een gedeelte van de aldus opgekweekte planten
niet met suiker bespoten. De suikerbespuitingen hadden tengevolge, dat de planten
na het uitpoten sneller doorgroeiden. Van deze planten werden in totaal bijna 3
vruchten per plant meer geoogst. De sortering was ook belangrijk beter. Vooralgedurende de eerste 4 weken van de oogst gaven de met suiker bespoten planten een
veelhogere opbrengst (tabel 13).
TABEL 13.Opbrengst van 18planten. Yield of 18plants
3 April (April)
Belichttotuitplanten. Illuminateduntilplanting. . .
Idem + bespoten met suiker na uitplanten. The
samebutsprayedwithsugarafterplanting . . . .

112

301

165

349

Bij deze wijze van suikerbespuiting was het resultaat ten aanzien van de vroegheid
dusvolkomen tegengesteld aan deresultaten, diebijbespuitingen tijdens deopkweek
werden verkregen. Dit houdt in elk geval de waarschuwing in om na het uitplanten
niet te veelvuldig en telangdurig met suiker te bespuiten. Enkele bespuitingen, kort
na het uitpoten, schijnen echter in het algemeen wel een gunstig effect te hebben.
c. Wijze van toediening en hetgebruik van gedenatureerde suiker
Men gebruikt voor de suikerbespuitingen een 10% oplossing van gewone suiker
(saccharoseofsucrose).Hieraanwordt0,1%vaneenuitvloeier toegevoegdenbovendien 0,025% sulfanylamide(dus 2,5gram op 10liter) om devormingvan roetdauwschimmelstegentegaan.Desuikerwordtdoorlichtverwarmeninhetwater opgelost.
Desulfanylamide wordt ineenweinigwaterflinkverwarmdenin opgeloste toestand
toegevoegd. Vervolgens wordt de suikeroplossing met behulp van een pulvérisateur
metfijne sproeidop in zofijn mogelijk verdeelde toestand op het blad gespoten. Dit
doet men tot de bladeren geheel bevochtigd zijn en de suikeroplossing op de grond
begint te druipen.
Bij donker weer kan tweemaal per week worden gespoten. Indien niet alle suiker
naar binnen wordt gezogen (bv. door sterke uitdroging bij doorbrekende zon) moet
dedagnadebespuitingmetwaterwordennagebroesd. Dekomkommeriseengewas,
datzichwaarschijnlijk uitstekend leentvoor suikerbespuiting. Zijwordt gekweekt bij
een hogeluchtvochtigheid, waardoor desuiker ophetblad niet zo spoedig opdroogt
en een kleverig laagje vormt. Bij een hoge luchtvochtigheid staan de huidmondjes
wijder open,zodatdesuikersnellernaarbinnenwordtgezogen.Ermoetdusbijvoorkeur bij donker, vochtig weer worden gespoten. Er is overigens nog weinig bekend
betreffende debestewijzevan spuiten.Zo ishet nog onbekend,of men beter 's morgenskan spuiten,alsdehuidmondjes wijd openstaan, of 'smiddags,alshetbladwat
minder turgescent is geworden. Ook isniet bekend, of bij aanhoudend donker weer
beter meer dan tweemaal per week kan worden gespoten omzoveel mogelijk suiker
optelatennemen,ofdatmenmisschienergopmoetpassenvoor devormingvaneen
kleverig suikerlaagje, waardoor wellicht de huidmondjes ten dele zullen kunnen
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worden afgesloten. In het algemeen schijnen de resultaten wel enigszins wisselvallig
te zijn, hetgeen samen zou kunnen hangen met een onvoldoende bekendheid met de
factoren, die de resultaten van een suikerbespuiting kunnen beïnvloeden.
Het gebruik van accijnsvrije bijensuiker moet worden afgeraden. In bepaalde gevallen heeft deze aanleiding gegeven tot verbrandingsverschijnselen (bruine randen)
aan het blad van dejonge komkommerplanten. Deze verbranding zal waarschijnlijk
moeten worden toegeschreven aan het denaturatiemiddel (methylblauw en octosan),
dat in de bijensuiker is verwerkt. Dat deze verbranding niet altijd optreedt, hangt
waarschijnlijk samen met de omstandigheid, dat de suiker meestal niet goed gelijkmatig met het denaturatie-middel wordt gemengd, waardoor een gedeelte van een
partij sterker gedenatureerd kan zijn dan een ander gedeelte, hetgeen te zien is aan de
meer of minder sterke blauwkleuring.
9. BESPREKING VAN DE FINANCIËLE M O G E L I J K H E D E N

Het is niet eenvoudig een berekening te maken van het financiële voordeel, dat men
heeft van detoepassing van kunstmatige belichting bij de opkweek van komkommers.
Enerzijds kan men bij de belichting op zeer veel manieren te werk gaan, anderzijds is
de prijs van het product aan grote schommelingen onderhevig.
Er zal echter getracht worden een ruwe berekening te maken van de kostprijs per
plant. De aanschaffingskosten van een H.0.2000 lampmogen globaal worden gesteld
op f 200,—. Hierbij zijn dan inbegrepen de kosten van het voorschakelapparaat, de
condensator, de reflector, de fitting, kabel en aanvoerkabel, alsmede het arbeidsloon
voor de aanleg. De kosten van delamp(f45,—) mogen worden afgeschreven in 3jaar,
dit is per jaar f 15,—.De overige kosten in 10jaar, dit is per jaar eveneens ongeveer
f 15,—.Tezamen f 30,—.
Wanneer men aanneemt, dat de lampen gemiddeld 12 uren per dag branden en de
planten gedurende 5 weken onder de lampen staan dan komt men tot een aantal
branduren van 12 x35 = 420. Het stroomverbruik is 0,45 kilowatt. Bij een stroomprijs van f 0,05 per kilowatt uur worden de kosten van het stroomverbruik 420 x
0,45 x 0,05 = bijna f 10,—. De totale kosten bedragen dus perjaar f 30, h f 10,—
= f40,—.
Het aantal planten, dat onder één lamp kan worden opgekweekt, mag gesteld
worden op 200. Maakt men gebruik van het in hoofdstuk la beschreven railsysteem,
waarbij 2 groepen gelijktijdig kunnen worden belicht, dan zal men stellig belangrijk
meer dan 200 planten met één lamp kunnen belichten. Anderzijds, wanneer men de
opkweekperiode niet bekort en de planten dus in grotere potten opkweekt, dan zal
men niet ten volle 200 planten onder één lamp kunnen opkweken. Gaat men echter
uit van 200planten per lamp, dan worden de kostenperplant

x f40,— = f0,20.

De baten, die hier tegenover staan, zullen onder alle omstandigheden belangrijk
meer bedragen. Bij eenjuiste wijze van belichting zal men er steeds op mogen rekenen
2 à 3 vroege komkommers meer te snijden. Deze brengen zo vroeg in het seizoen
zeker f 1,—• per stuk op, soms nog belangrijk meer. Men mag de baten dusgerust op
450

f 2,50 per plant stellen. In de practijk is meermalen een dergelijke meeropbrengst
geconstateerd. Hieruit blijkt wel, dat het onder alle omstandighedenfinancieelverantwoord is tot kunstmatige belichting van de jonge komkommerplanten over te
gaan, zelfs alzou deprijs van dekomkommers belangrijk dalen.
10. ADVIES VOOR DE PRACTIJK

Debelichtingvan komkommers isdebeidelaatstejaren reeds opvrij grote schaalin
de practijk toegepast, zodat zich al eerder de behoefte deed gevoelen de practijk in
dit opzicht van advies te dienen (VAN KOOT, 1).In het kort zal hier worden uiteengezethoemen op het ogenblikin depractijk hetbestetewerkkan gaan.Voor technischeaanwijzingen zij verwezen naar hoofdstuk 7.
Menmoetbij hetbelichten, ofweldeopkweekperiodebekorten door ongeveereen
week later te zaaien of vroeger uit te planten, of welmen moet extra grote potten
gebruiken bij de opkweek en deze, vooral als de planten wat groter worden, extra
ruim plaatsen. Er kan het best worden belicht van 's nachts 24uur tot 's morgens
10 uur en bij donker weer tevens overdag. Een andere mogelijkheid is de lampen
dubbel te gebruiken door ze met behulp van een railsysteem regelmatig van deene
helft vandekasnaardeanderehelft teverschuiven.Deenegroepplantenwordtdan
belichtvan 'snachts24uurtot 'smiddags 12 uur, deanderegroepvan 'smiddags12
uur tot 's nachts 24uur.
Er moet steedsworden gezorgd voor eenminimum nacht van 8uur, zodat bij een
opkweekietslaterin het seizoen delampen 's nachts niet voor 1 à 2uur aan mogen.
Erkanwordenbelichtgedurendedegeheleopkweekperiode,althansnahetoppotten.
Vooral bij een onverkorte opkweekperiode zal men de laatste weken geleidelijk wat
korter moeten belichten. Men doet delampen dan achtereenvolgens pas om2uuren
4 uur 's nachts aan. Na het uitplanten kan in het algemeen beter met meer worden
belicht. Het is wel geschikt kort na het uitplanten enkele keren met een suikeroplossingte spuiten(ziehoofdstuk 8c),echter niet te vaak.
Men dienttezorgen voor eenvoldoendelichtintensiteit, ni. ± 1000lux.Dezekan
het best worden verkregen door H.O.2000lampen op onderlinge afstanden van 3m
boven de planten te hangen. Alleen door een voldoende lichtintensiteit en door bij
donker weer ook overdag te belichten, wordt een belangrijke vervroeging van de
oogst verkregen.
Voortsmoeten detemperatuur endeluchtvochtigheid zowelvóór alsna uitplanten
behoorlijk hoog zijn. Een te hoge temperatuur (constant boven 25° C) vertraagt
echter de vruchtzetting. De belichte planten stellen hogere eisen aan staalgrond,
voeding ,watervoorziening en standruimte dan denietbelichteplanten. Men dienter
dussteedsvoortezorgen,datdezegroeifactoren nietinhetminimumkomen.Speciaal
moet gewaakt worden voor een tezoute staalgrond envoor een te sterke uitdroging
van de potten.
11. SAMENVATTING

1. Door eenaanvullende belichtingbij deopkweek van dekomkommerplanten middenin dewinter kan krachtiger plantmateriaal worden verkregeneneenvervroeging
van deoogst.
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2. Belichte planten vertonen een sterkere groei: meer bladeren, grotere bladeren,
langere internodiën en een uitgebreider wortelstelsel. De verhouding tussen het totale
bladoppervlak en de planthoogte is doorgaans gunstiger. Het eerste zetsel kan 7 tot
10 dagen worden vervroegd en per plant 2 tot 3vruchten meer voortbrengen. Ook de
sorteringisvaak beter. Somsisdeverhoging van de opbrengst nog aanzienlijk groter.
3. Een daglengte van 16 uur (belichting aansluitend op de ochtend) geeft een veel
beter resultaat dan continue belichting, ook al wordt slechts gedurende de eerste 3
weken van de opkweek continu belicht. Belichting gedurende de gehele opkweekperiode geeft een beter resultaat dan wanneer slechts gedurende de eerste 3weken van
de opkweek wordt belicht. Doorbelichting na het uitplanten vertraagt de vruchtvorming, ook indien pas vanaf 's nachts 2 uur wordt belicht. Er zijn aanwijzingen,
dat het gunstig is wanneer de dagelijkse belichtingsduur de laatste 2 weken voor het
uitplanten geleidelijk wordt bekort.
Er is een belichtingssterkte vereist van ongeveer 1000lux. Bij een belichtingssterkte
van 4; 500 lux treedt er practisch geen vervroeging van de oogst meer op. Belichting
overdag bij donker weer heeft een zeer gunstig effect, speciaal ten aanzien van de vervroeging van de oogst.
4. Een te hoge temperatuur, vooral na het uitplanten, vertraagt de vruchtvorming.
Wanneer de temperatuur zich beweegt tussen 20 en 25° C worden goede resultaten
met de belichting verkregen. De luchtvochtigheid en het koolzuurgehalte moeten zo
hoog mogelijk zijn. De potmaat en de standruimte moeten groter zijn dan bij niet
belichteplanten, inhet bijzonder wanneer deopkweekperiode nietwordt verkort. Ook
de andere groeifactoren, zoals standplaats, staalgrond, watervoorziening en voeding
dienen optimaal te zijn. Fouten hebben bij belichte planten ernstiger gevolgen.
5. Bij plotseling optredend scherp zonnig weer tijdens de opkweek vertonen belichte planten eerder verbrandingsverschijnselen tengevolge van een watertekort, speciaal kort voor het uitplanten. De verdamping is dan te groot en de watervoorraad in
de potten te klein. Na het uitplanten hebben de tijdens de opkweek belichte planten
juist veel minder te lijden van verbrandingsverschijnselen, zoals „bolbald".
6. Zowel hoge-druk kwiklampen als fluorescentie-buizen zijn geschikt voor de belichting van jonge komkommerplanten. Bij een gelijke lichtintensiteit zijn de resultaten vrijwel dezelfde. De aanschaffingskosten van de fluorescentie-buizen zijn echter
veel hoger, terwijl ze meer daglicht onderscheppen. Ook in „enkele" komkommerkassen met smalle zijtabletten zal de H.0.2000 gewoonlijk de voorkeur verdienen.
De H.0.1000 L.isvanwege deongelijke lichtverdelingen dehogere kosten ongeschikt.
7. In hoofdstuk 7worden enkele technische bijzonderheden vermeld betreffende de
wijzevan ophangen,dereflector, debenodigdenetspanning en deaanlegenbeveiliging.
8. De belichting kan beslist niet worden vervangen door suikerbespuitingen. Deze
hebben een vertragend effect op devruchtvorming. Enkele bespuitingen met een 10%
suikeroplossing kort na het uitplanten van tijdens de opkweek belichteplanten hebben
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echter soms een gunstig resultaat op de vroegheid en de sortering, terwijl de totaal
opbrengst steeds hoger is. Bijzonderheden betreffende de geschiktste wijze van toediening worden, voor zover bekend, vermeld in hoofdstuk 8c.
9. Definanciëleresultaten van de belichting zijn zeer gunstig .Bij eenjuiste toepassing zullen debaten minsten het tienvoudige van de kosten bedragen.
12. SUMMARY
ILLUMINATION AND SUGARSPRAYING OF CUCUMBERS
1. When in midwinter cucumber plants are raised an additional illumination can give a vigorous
plant-supply and advance the harvest.
2. Illuminated plants grow morevigorously and havemore and larger leaves,longer internodes
and a more strongly developed root-system! The proportion between the entire surface of a leaf
and theheight of a plant isusually more favourable. Thefirstcropping can behastened from 7to
10 days, and each plant produces 2 or 3 fruits extra. Moreover, the assortment is often much
better. Sometimes the total yield is even raised considerably.
3. A daylength of 16hours (illumination preceding day-break) is much more effective than a
continuous illumination even if the latter is applied during the first three weeks of the raisingperiod. Illumination during the whole raisingperiod gives a better result than only a three-weeks'
illumination at the beginning of thecultivation. Fruit-formation will bedelayed ifillumination is
continued after the cucumbers have been planted out, even if illumination is applied from two
o'clock in the morning. It seems to be favourable to reduce the daily illumination gradually
during the last two weeks before planting out. A light-intensity of about 1000 Lux is required.
Theharvest ishardlyhastened byalight-intensity ofabout 500Lux.Illumination by daywhen the
weather is dullhas a favourable effect, particularly hastening the harvest.
4. Especially after thecucumbers havebeen planted out, too high a temperature willdelay the
fruit-formation. Favourable resultswill be effected with an illumination at a temperature fluctuating between 20 and 25° C. The humidity of the air and the percentage ofcarbonic acid must be
ashigh aspossible.Thesizeof thepotsand thespacesbetween theplants must belarger than with
not-illuminated plants and especially when'the period of plant-raising is not shortened. The other
growing-factors as well,such as the site of the crop, compost, watersupply, and nutrition must be
at an optimum level. Any cultural mistakes have a worse effect on illuminated plants, than on
not-illuminated ones.
5. In consequence ofwater-deficiency, especially shortly before planting out,illuminated plants
aremoreliable to the burning effect of glaring sunlight, which may suddenly comeout during the
raising-period. Then the evaporation istoo great, and the quantity of water in the pots too small.
When they have been planted out, the plants lighted during the raising-period show much less
burning symptoms like "bolblad" (convex leaves).
6. High tension mercury lamps and fluorescent-tubes as wellare suited for the illumination of
young cucumber-plants. When an equal light-intensity is applied the results will be almost the
same. Fluorescent-tubes are, however, much dearer and intercept more daylight. Also in single
cucumber-houses with narrow sidebenches the H.O.2000 is usually preferable. The H.O.2000 is
unsuitable becauseof theunequal distribution oflight and the higher cost.
7. In chapter 7 some technical particulars concerning the way of suspending the lamp, the
reflector, therequisitelinevoltage, theinstallation, and safeguarding are mentioned.
8. It is out of the question for the illumination to be replaced by sugarspraying. The latter
delaysfruit-formation. Afew sprayingswitha 10%sugarsolution, however, onilluminated plants
shortly after planting-out maysometimeshaveafavourable effect on theearlinessand assortment,
thetotalcroppingalwaysbeinghigher.Particularsconcerningthemost suitablewayof application
are given in chapter 8c.
9. The financial results of the illumination are very favourable. If it is applied correctly the
profits will at least be tenfold the expenses.
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