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Led-verlichting
neemt vlucht
Het gaat hard nu. Led-verlichting wordt
door tulpenbroeiers steeds meer ingezet,
zowel bij kwekers die met daglicht telen
als kwekers met meerlagenteelt. Wessel
van Paassen van Green Simplicity in Andijk
helpt broeiers ieder in hun eigen situatie en
met hun specifieke wensen aan het ideale
lichtrecept. “Tulp is een dankbaar gewas
voor led. Met een relatief lage lichtintensiteit
zijn de effecten snel zichtbaar.” Kwekers
prijzen vooral de behaalde kwaliteit en
minder uitval onder led.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

H

et is een druilerige dag in West-Friesland. Grijze
lucht, regenachtig en daarbij relatief warm, zo’n
11 graden. Het type weer waar een broeier zo
halverwege januari helemaal niet op zit te wachten. In de kas is het klimaat niet goed te regelen. “Eigenlijk
moeten ze nu koude buitenlucht verwarmen om te ontvochtigen, maar dat gaat niet met deze buitentemperatuur. De
RV loopt daardoor te hoog op en dan is de kans op teeltproblemen groter”, zegt Wessel van Paassen. “De kunst is dan
om het gewas actief te houden.”
Voor Joris Schouten van Kwekerij S. Schouten B.V. in Wervershoof waren minder zweters en een gezonder, uniformer
en kwalitatief beter gewas dé redenen om in 2018 in de helft
van de kas leds op te hangen. Dit seizoen hangen ze in de
hele productiekas. Er hangt armatuur met één lichtrecept
op 3,70 meter hoogte. Dat recept is zorgvuldig gekozen
nadat Schouten samen met Van Paassen onderzoek deed
naar het effect van led-verlichting in zijn kas. De leds zorgen
op de kwekerij bij een aantal cultivars voor meer spreiding
en lengtegroei in een vroeg stadium van de teelt waardoor
minder zweters optreden. Vooral bij ijstulpen in de maanden oktober en november ziet Joris minder uitval. “Zo’n
5 procent”, zegt hij. In hoeverre led dit seizoen bij andere
tulpen minder uitval geeft, daarover durft hij geen uitspraak
te doen. Maar alleen dat effect is ook niet doorslaggevend.

Bij Klaas Schouten bv hangen in de nieuwbouw met de meerlagenteelt twee soorten
lichtrecepten. Pieter-Jan Neefjes: “Ons doel was om minimaal een vergelijkbare
kwaliteit te halen als met alleen daglicht. Dit lukt tot nu toe.

“We zien een dikke plus in kwaliteit. De kleur van het blad
is groener, vitaler”, zegt hij.
Zo heeft bijvoorbeeld cultivar ‘Weelen’ nu donkergroen blad,
terwijl het voorheen van zichzelf meer geel blad gaf. Joris:
“Zonder led had ik dat soort misschien toch een keertje
weggedaan.” Hij oogst een betere bos tulpen, zo hoort hij
terug van afnemers. “Ik kreeg een telefoontje van Plantion
dat kopers zo tevreden zijn. Met name over het groenere en
sterkere blad.” Led geeft dan wel een iets hogere kostprijs,
maar een zo goed mogelijke kwaliteit tulp hebben, staat bij
dit bedrijf voorop. “Hopelijk vertaalt zich dat ooit terug in
een betere prijs. Je hoort nu al dat sommige kopers liever
led-tulpen hebben”, zegt Joris, die ondertussen wat oude
bollenvelletjes van de tulpen pakt.

ZES VERSCHILLENDE LICHTRECEPTEN
De kwekerij is één van de zeventien broeiers die voor onderzoek en advies van het juiste led-lichtrecept bij Van Paassen
aanklopte en daarna die lampen kocht. In 2017 bracht de
eerste broeier met meerlagenteelt de leds van Hortilux - de
enige leds die Van Paasen via dealerschap verkoopt - boven
het gewas aan. In 2018 kwamen daar drie broeiers bij en
vorig jaar ineens dertien. Hiermee kwam het areaal in 2019
uit op 40.000 m2 tulpen die onder leds van Green Simplicity
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minimaal een verdubbeling van het aantal broeiers dat leds
gebruikt.
Er hangen inmiddels zes verschillende lichtrecepten en
verschillende types armaturen bij kwekers met en zonder
daglicht. Elk armatuur geeft ieder een bepaalde lichtsterkte
per kleur. Veelal wordt gekozen voor een lichtintensiteit
van 30 µmol/m²s. “Er zijn nu best wat praktijkvoorbeelden
waardoor ik geïnteresseerde kwekers sneller kan helpen aan
een passend lichtrecept.” Immers bij de broeiers varieert
onderling de situatie nogal: de inrichting van kas en intern
transportsysteem, de range aan cultivars, potgrond- of
waterbroei, automatisch containerteelt of niet en ook de
teeltcondities en mogelijkheden om daar invloed op uit te
oefenen. De meest geschikte lamp of soms twee worden
gekozen nadat Van Paassen in de eigen klimaatcel onderzoek
heeft gedaan. Hier bootst hij de teelt bij een kweker na.
Normaliter verkoopt hij led-onderzoekssystemen, zoals klimaatcellen of trolleys, aan kwekers, veredelaars of plantenkwekers en doen zij zelf onderzoek naar het effect van led
op hun gewas. Tulpenbroeiers vormen echter een uitzondering. “Een tulpenbroei duurt kort en heeft ook nog eens
een kort seizoen. De teelt is ook te complex om kwekers zelf
het onderzoek te laten doen”, verklaart Van Paassen. Alle
groeifactoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, water en voeding worden in de klimaatcel precies zo
gestuurd als bij de betreffende kweker. “Soms haal ik zelfs
het voedingswater bij de kweker vandaan.” Door de groeifactoren gelijk te houden en alleen met de belichting per vak in
de klimaatcel qua intensiteit, aantal uren en het spectrum te
variëren, wordt het led-effect zichtbaar.
Van Paassen demonstreert het even later in een eigen klimaatcel. Via een tablet stelt hij alles in en kan hij ’spelen’
met de vier lichtkleuren. Immers elke kleur geeft een
bepaald effect. Overigens is dat soms afhankelijk van de
cultivar. Blauw maakt het gewas compacter, stugger en geeft
een donkere kleur, verrood geeft spreiding en lengtegroei,
groen wordt soms meegegeven vanwege het feit dat hierdoor
de werkelijke kleur van het gewas duidelijker te zien is en
rood zorgt voor meer groei en dus gewicht. Het is dus een
zoektocht naar het optimale lichtrecept dat het liefst bij alle
geteelde cultivars van een kweker een positief effect heeft.
“Meestal zeg ik tegen een kweker, ‘geef mij je moeilijkste
cultivars’”, aldus Van Paassen.

‘TOEKOMSTMUZIEK’

Joris Schouten: “We zien een dikke plus in kwaliteit.
De kleur van het blad is groener, vitaler.”
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Klaas Schouten BV in Andijk gaat dit seizoen naar een verdrievoudiging van de tulpenproductie ten opzichte van 2018.
Vanaf half december staat een derde van het teeltoppervlak
door uitbreiding met een meerlagenteelt ongeveer zeven dagen onder leds en twee derde van zijn areaal onder daglicht.
In de onderste teeltlaag hangen twee soorten lichtrecepten;
bij aanvang van de teelt wordt meer verrood gegeven, in de
tweede fase met leds is er wat verrood uit en blijven vooral
de kleuren rood, blauw en groen over. Pieter-Jan Neefjes van
het bedrijf legt uit dat vanwege ruimtegebrek bij nieuwbouw
is overgeschakeld van een situatie met alleen daglicht naar
een meerlagenteelt. “Ons doel was om minimaal een vergelijkbare kwaliteit te halen als met alleen daglicht. Dit lukt
tot nu toe. We hebben nog wel hetzelfde aantal kasdagen.”
De kostprijs is bij hem vergelijkbaar gebleven, zo zegt hij.
“Door leds gebruik je meer elektriciteit, maar de meerlagenteelt zorgt weer voor minder warmtegebruik per steel.” De
kwekerij vindt het een voordeel dat de tulpen soms nog voor
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‘Blauw maakt het gewas compacter,
verrood geeft lengte en rood zorgt voor
meer groei en dus gewicht’

Via een tablet kan Van Paassen ‘spelen’ met de vier lichtkleuren in de verschillende vakken van de klimaatcel.

een korte periode vanuit de daglichtsituatie weer naar de
onderste laag kunnen. Bovenin heeft de zon veel invloed en
kan het opeens te hard groeien. “Door zonlicht is de interactie met buiten eigenlijk nog te groot”, geeft Neefjes toe. Met
een kasdek van sandwichpanelen is dat niet meer zo. “Die
stap durfden we nog niet aan. Wat dat betreft zijn we twee
jaar te vroeg met de nieuwbouw.”
Schouten is content met de hoogte van de onderste teeltlaag
die hij mede op advies van Van Paassen koos. De strengen
met een lichtsterkte van 15 of 30 µmol/m²s hangen 1,70 meter boven het gewas. Van Paassen: “Dit maakte het mogelijk
om twee in plaats van drie strengen op te hangen. Want
hangen de lampen lager, dan moet je hetzelfde aantal lampen beter verdelen over het te belichte oppervlak. Vaak laten
we de lampen dan ook verspringen. De optimale positie van
de armaturen kunnen we heel nauwkeurig berekenen met
onze simulatie software.” In de toekomst kan er zo ook vrij
eenvoudig nog een andere lamp tussen de bestaande armatuur worden geplaatst. Zo kan het gekozen lichtspectrum
eventueel nog wat worden gecorrigeerd. Neefjes: “Met een
extra armatuur kunnen we de lichtintensiteit nog verdubbelen. Wellicht kunnen we hiermee het aantal kasdagen
verlagen. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst maar eens geld
verdienen.”

‘Weinig sceptisch
meer over led’
Paul Slagter van CAV Agrotheek merkt eveneens vraag en veel uitbreiding
met led-verlichting. Dit broeiseizoen is voor het bedrijf het areaal dat onder
hun leds staat verdubbeld ten opzichte van 2018. “We hebben momenteel
zo’n 20.000 m2 tulpen onder onze leds staan. Dat varieert van ruim 100 m2
tot 8.500 m2.” Veelal zijn dat de nieuwe led-strips die de Chinese fabrikant
drie jaar geleden op de markt bracht. Zo’n 35 tulpenbroeiers heeft CAV voorzien van deze nieuwe generatie leds, waarvan zo’n vijftien bedrijven de leds
grootschalig gebruiken, dus voor hun gehele productieproces. Zo’n twintig
bedrijven testen het nog op een deel van hun productie, waarvan een paar
het onderzoek in klimaatcellen doen. “Er zijn weinig kwekers meer sceptisch over led”, merkt Slagter. “De resultaten met led zijn al jaren goed, het
wordt goedkoper, de kwaliteit van het product is beter en sommige kwekers
kunnen tot wel 10 procent sneller en dus meer broeien, waardoor de kostprijs daalt.” Bij de sterke groei met led dit broeiseizoen speelt zeker mee
dat kwekers door ruimtegebrek bij uitbreiding vaker voor een meerlagen31 januari 2020
teelt moeten kiezen.
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