
Hybride belichting Chrysant in de praktijk  

Achtergrond 

• Reactietijden hybride behandelingen 1 dag trager dan traditioneel. 

• Planttemperatuur bij hybride iets lager dan bij traditioneel. 

• Geen verschillen in houdbaarheid. 

 

Doelstelling 

- De potentie van hybride belichting in de praktijk aantonen.  
- Potentiele energiebesparing door hogere lichtbenutting (LBE) bij  
  hybride belichting onder praktijkomstandigheden aantonen. 
- Kwekers bekend maken  met de mogelijkheden van LED verlichting  
  in de chrysantenteelt.  

Introductie 

Resultaten 

Bij Beyond Chrysant, locatie Hoek van Holland is in samenwerking 

met Philips een plantvak ingericht met 3 belichtings-installaties, 

waarvan 2 met LED in combinatie met SONT.  

Teeltgegevens: plantweek 46/6 plantdichtheid 45,5/m² dagen LD: 15 

Uit een proef van Philips in 2012 bij Botany B.V. in Horst is bij 
hybridebelichting een betere lichtbenutting van 6% gerealiseerd in 
chrysant. Daarnaast is de lichtefficiëntie per watt groter. Dit geeft 
mogelijkheden voor energiebesparing. De toepassing van hybride 
verlichting is voor de chrysantenteelt de meest gunstige.  
De stralingswarmte van SON-T lampen is gunstig voor de 
planttemperatuur, terwijl de LED verlichting de lichtbenutting en 
efficiëntie verhoogt. Een juiste balans tussen het aanbod van LED 
verlichting en SON-T is tot op heden nog niet gevonden. 

Dit Event werd mede georganiseerd door: 

versgew. versgew. Tot. licht/teelt LBE vers LBE vers

Behandeling: gram/tak gram/m² mol/m² gr/mol/m² t.o.v. SON-T

Hybr. 129 umol 107 4878 674 7,2 1,4%

Hybr. 142 umol 116 5281 721 7,3 2,5%

SONT 131 umol 106 4839 678 7,1

d.s % drooggew. Tot. licht/teelt LBE droog LBE droog

Behandeling: gram/m² mol/m² gr/mol/m² t.o.v. SON-T

Hybr. 129 umol 11,2% 544 674 0,81 5,5%

Hybr. 142 umol 10,5% 556 721 0,77 0,6%

SONT 131 umol 10,7% 519 678 0,77

Conclusies 

Methodes 

De 3 behandelingen bestonden uit: 

-Hybride 3 strengen LED: 129 umol (74 umol SONT/55umol LED) 

-Hybride 4 strengen LED: 142 umol (74umol SONT/68umol LED) 

-Traditioneel 100% SONT: 131 umol/cm² 

• Chrysant is goed te telen onder hybride belichting. 

• Stralingswarmte is noodzakelijk voor een goede reactietijd. 

• Er is een klein positief effect op de LBE bij toepassing van LED  

naast de SONT lampen. De potentieel te behalen energiebesparing, 

door minder intensief belichten voor eenzelfde resultaat, lijkt echter 

gering. 

• Energiebesparing bij hybridebelichting moet vooral komen uit de 

hogere energie-efficiënte in umol/Watt bij LED lampen. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door DLV Plant en gefinancierd door  

het Productschap Tuinbouw. 


