
33% energiebesparing in lelie door CO2-bemesting 
 

Achtergrond 

1e trek 
Doel: Minder belichten met behoud van kwaliteit:   
• Gelijke prestatie lelietrek bij 60 µmol SON-T + CO2 t.o.v. 90 µmol 

SON-T: Door CO2-dosering dus een forse energiebesparing mogelijk! 

 

• SON-T 12 uur belicht, zonder CO2: op of onder het randje, net wat 

minder stevigheid. 

 

Doel: Reduceren stengellengte: 

• LED rood/blauw geeft niet de beoogde lengtereductie/extra 

stevigheid. Waarschijnlijk gaat de strekking te lang door vanwege 

het vertragende effect van deze lichtkleuren op de bloei. 

 

Doel: Voldoende teeltsnelheid behouden: 

• LED rood/blauw geeft forse bloeivertraging (7 dagen), maar LED-

breedband niet. 

 

• Bij toepassing LED als groeilicht is het lichtspectrum cruciaal voor de 

trekduur (behalve voor Brindisi). 

 

• LED stuurlicht als dagverlenging positief, maar te marginaal. 
Doelstelling 

Doelstelling van dit project is energiebesparing op belichting lelie met 

ruim 30%. Dit mag niet ten koste gaan van de takkwaliteit en 

teeltsnelheid. Er zal minder worden belicht in combinatie met CO2-

bemesting. Mogelijk leidt minder SON-T tot teveel strekking. Daarom 

worden ook twee LED-spectra getoetst. 

Conclusie 

Behandelingen 

Figuur 2. Overzicht LED-vak in de lelieproef. In ieder vak staan drie variëteiten: 

Brindisi (LA), Robina (Oriëntal Trumpet) en Santander (Oriëntal). 

Resultaten 

Door CO2 te doseren kan met behoud van takkwaliteit en teelt-

snelheid 33% op energie voor belichting worden bespaard, door 

gedurende 16 uur met 60 i.p.v. 90 µmol SON-T te belichten.  

 

• 16 uur 90 µmol SON-T zonder CO2 (controle) 

• 16 uur 60 µmol SON-T met CO2 

• 16 uur 60 µmol LED-rood/blauw Valoya AP9 met CO2  

• 16 uur 60 µmol LED-breedband Valoya AP673 met CO2 

• 12 uur 90 µmol SON-T + 4 uur 10 µmol LED stuurlicht zonder CO2  

   

Lelie wordt belicht om zwaardere, stevigere takken te oogsten in een 

kortere tijd. In de praktijk wordt geen CO2 gedoseerd. Onderzoek van 

PPO heeft geen effect van CO2 dosering aangetoond bij Oriëntal-lelies. 

Echter, Plant Dynamics en Plant Lighting hebben een 52-66% snellere 

fotosynthese gemeten bij 800 t.o.v. 400 ppm CO2. 

 

Uitvoerende partijen: 

Figuur 1. Lichtrespons lelie bij 400 ppm en 800 ppm CO2. Een belichting van 60 µmol 

bij 800 ppm CO2  geeft een hogere fotosynthese dan 90 µmol licht bij 400 ppm CO2.  
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Plant Lighting B.V. info@plantlighting.nl 030-7512069 

DLV-Plant H.Kok@dlvplant.nl 06-20398266 

Wageningen UR-PPO casper.slootweg@wur.nl 0252-462198 

Plant Dynamics B.V. sander@plant-dynamics.nl 06-12885226 
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Dit Event werd mede georganiseerd door: 


