Koos en Niels Kreuk, tulpenbroeiers in Andijk

’Leds hebben vooral effect als stuurlicht’

I

n de tulpenbroei is meerlagenteelt bezig aan
een opmars. Maatschap Kreuk in Andijk doet
daar in de nieuwe kas nog een laagje bovenop. De
onderste laag wordt belicht met leds, de bovenste
laag met zonlicht en een middelste laag krijgt een
beetje natuurlijk licht. „Dit moet de modernste
tulpenkas van dit moment worden”, zegt Niels
Kreuk (rechts op foto). Dit wordt een volautomatisch geheel: de planten krijgen een tijdje donker, een tijdje zon en een tijdje led. Ze worden
door een robot van Van Zaal Totaal Techniek van
de ene naar de andere laag getransporteerd.
Het lichtrecept is in de afgelopen winter ontwikkeld in drie provisorische klimaatkasten op het

bedrijf, in samenwerking met Philips. De leds
hebben vooral effect als stuurlicht. Tulpen komen
namelijk altijd in bloei, ook in het pikkedonker.
Met de lichtkleuren kan de teler spelen met de
lengte, het bladgroen, kleinere of grotere bladeren. Met name het blauwe licht komt heel nauw.
En het is belangrijk dat bij de onderste laag alleen
led-licht komt, want een klein beetje buitenlicht
geeft al een verstoring van de stuureffecten.
De energiekosten van de leds worden weer terugverdiend met de verwarming, verwacht Kreuk.
Het kost namelijk bijna net zo veel energie om
drie lagen te verwarmen als één. De kas is waarschijnlijk begin november in gebruik. n

Oppervlakte proef: 60 m2
Gewas: roos (Avalanche+).
Lichtkleur: rood-blauw
tussenbelichting, Son-T
en zonlicht.
Sterkte led-licht:
40 µmol/m2.

Oppervlakte: driemaal
1.500 m2 tulpenbroei.
Lichtkleur: rood-blauw,
schaduw en zonlicht.
Sterkte led-licht:
15 tot 30 µmol/m2.

flor en Dekker Chrysanten onderzoek doen naar de oorzaken
van bol blad. Welke invloed hebben lichtkleur en luchten op
de bladvorm, en welke soorten zijn het meest gevoelig? Het
onderzoek moet leiden tot meer kennis over zowel de fysiologische achtergronden van bol blad als ook de rol van het teeltklimaat, en tot een test die de gevoeligheid van cultivars voor
bolblad onder huidige belichting en toekomstige teeltsystemen
met led-licht aantoont. Het onderzoek loopt tot en met voorjaar
2013 en wordt betaald door het Topinstituut Groene Genetica.

Compactheid lastig te sturen met licht
De mogelijkheden om de compactheid van planten te sturen
met alleen lichtkleuren zijn beperkt. Tuinbouwproductieketens
van WUR heeft deze mogelijkheden onderzocht voor petunia
en potchrysant. Puur roodblauw led-licht leverde veel compactere planten op dan 100% zonlicht. Bijbelichten met leds lever-
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de compactere planten wanneer het totale spectrum (natuurlijk
licht plus leds) roder werd, maar de effecten waren gering. De
effecten waren groter bij petunia dan bij chrysant.

Led-lamp kan gloeilamp vervangen
In sommige teelten, zoals de anjerteelt en de opkweek van
chrysantenstek, worden gloeilampen gebruikt als stuurlicht.
Sturen is vaak een kwestie van spelen met rood en verrood
licht. Nu de gloeilamp eruit gaat, zoeken telers naar alternatieven. Led-lampen voldoen daarbij beter dan spaarlampen. Dat
volgt uit onderzoek van WUR Glastuinbouw naar anjers en uit
proeven van fabrikant Lemnis met chrysantenstek. Spaarlampen bevatten namelijk weinig rood en verrrood licht en zijn
daarom niet zo geschikt als stuurlicht. Led-lampen daarentegen kunnen precies de juiste kleur afgeven. Daarbij gebruiken
ze 90% energie minder dan de traditionele gloeilamp.
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