
Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? 
 

Achtergrond 

Afkweek ras ‘Sacramento’ 

Doelstelling 

Onderzocht wordt of een hogere lichtsom in de afkweek-fase dan in de 

opkweek-fase zinvol is. In de opkweek ontwikkelt blad zich. De licht-

som is dan sterk bepalend voor de productie-capaciteit. Maar leidt 

meer licht bij blad dat al volgroeid is nog tot een productie-toename? 

Conclusies 

Behandelingen afkweek 

Figuur 1. Overzicht van de klimaat-units van Plant Lighting in Bunnik. De opname van 

CO2 en de benutting van licht zijn gedurende een vol etmaal gemeten (rechtsonder).  

Resultaten 

De nachtelijke malaatopname is bepalend voor de assimilaten-

productie. Meer licht in afkweek dan tijdens opkweek resulteert niet in 

een verhoging van de malaatopslag. 

Uit eerdere metingen van Plant Dynamics en Plant Lighting bleek dat 

de lichtbenutting van Phalaenopsis rond de middag al afneemt. Het 

malaat blijkt dan al op te raken. Gratis daglicht blijft dus voor een 

groot deel onbenut. Waarom wordt er dan toch al kort na middernacht 

gestart met belichten in de praktijk? Het lijkt onzinnig om dat te doen. 

Maar mogelijk is er een terugkoppeling tussen de lichtsom en de 

hoeveelheid malaat die het blad kan opslaan. 

 

 

Dit Event werd mede georganiseerd door: 

Plant Lighting B.V. Plant Dynamics B.V. 

Sander Hogewoning Sander Pot 
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030-751 20 69 06-128 852 26 

Lichtsom 

(mol/m2/dag) 

mol kunstdaglicht  

(±90 µmol/m2/s) 

9:00-18:30 

mol SON-T 

(±130 µmol/m2/s) 

nachtlengte 

(uren) 

5 mol 3.1 mol 1.9 mol (04:53 – 09:00 uur) 10:23 
6.5 mol (net als in opkweek) 3.1 mol 3.4 mol (02:30 – 09:52 uur) 08:00 
8 mol 3.1 mol 4.9 mol (02:30 – 13:06 uur) 08:00 
9.5 mol 3.1 mol 6.4 mol (02:30 – 16:20 uur) 08:00 
11 mol 3.1 mol 7.9 mol (01:20 – 18:24 uur)  06:50 

Figuur 2. 24-uursmeting van de CO2-opname bij Phalaenopsis (links). Rechts: Effect 

van de lichtsom in de afkweek op de totale CO2 opname per etmaal.  

Dagsom CO2-

opname (mol) 

5 mol  0.18b 

6.5 mol 0.26a 

8 mol 0.25a 

9.5 mol 0.25a 

11 mol 0.26a 

Relatie lichtsom en malaatopslag bij volgroeide bladeren in afkweek:   
•  Geen toename in CO2-opname door meer licht dan in de opkweek! 

•  Wel afname in CO2-opname bij minder licht: 

 5 mol: dagsom ETR 8% lager, CO2-opname 30% lager. 

• Beschikbare lichtenergie lijkt niet bepalend voor grootte malaatpool! 

 

Directe C3-fotosynthese in de vroege ochtend en middag? 

• Nauwelijks directe C3-fotosynthese gemeten. 

 

Wat doet het hartblad? 

• Het hartblad is CAM 

  (gele vloeistof= zuur).    

 

 

 

 

Referentie Blad 1 Blad 2 Blad 3 

 

Contact onderzoekers 


