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Voorwoord 
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in het labo van Britt Merlaen en de introductie tot de rucolaplanten en bepaalde meettechnieken 
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Afkortingen 
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Abstract 

 

In een tijd waar de focus op een gezonde levensstijl en adequate voeding ligt, worden 

bladgroenten, waaronder Brassicaceae, meer en meer gegeten. Deze planten bevatten vaak 

een uitgebreid gamma aan nutritioneel interessante antioxidatieve fytochemicaliën zoals 

vitamine C, fenolen en flavonoïden. In dit onderzoek werd het effect van lichtkwaliteit op de 

groei en ontwikkeling van het gewas en de accumulatie van bepaalde biochemische stoffen 

onderzocht bij drie variëteiten uit de Brassicaceae familie, nl. Eruca vesicaria, Diplotaxis 

tenuifolia en Brassica rapa subsp. nipposinica. De planten werden geteeld bij een 

lichtintensiteit van ± 100 µmol m-2 s-1 (14u/10u dag/nacht, ± 20°C) onder verschillende 

combinaties van blauwe (400-500 nm) en rode (600-700 nm) LED’s [100 % blauw (B), 100 % 

rood (R), B:R 25:75, B:R 50:50, B:R 75:25] en een controle (24 % B en 26 % R) met 

plasmalampen, die het zonnelicht zeer goed benaderen. Bij Eruca resulteerde een belichting 

met 24-25 % B in de grootste bladoppervlakte, -breedte en –lengte, bij Mizuna onder R of C 

(respectievelijk 0 en 24 % blauw) en bij Diplotaxis vanaf 50 % B. Diplotaxis blijkt voor deze 

parameters een hogere dosis  blauwe golflengten nodig te hebben dan Mizuna en Eruca. Bij 

Mizuna leidt een grotere bladoppervlakte tot een grotere aanzet van biomassa en hogere 

AGR (absolute groeisnelheid), terwijl er voor Eruca en Diplotaxis geen duidelijk verband met 

de lichtkwaliteit gedetecteerd kon worden. Bij Diplotaxis werd de grootste biomassa en de 

meeste fotosynthetische pigmenten en flavonoïden gedetecteerd bij B:R 50:50, terwijl het 

vitamine C gehalte pas maximaal was bij 100 % blauw licht. Bij Mizuna en Eruca werden de 

grootste hoeveelheden antioxidanten (flavonoïden, fenolen en vitamine C) teruggevonden na 

teelt onder de controle en monochromatisch blauw LED-licht. Het belang van zowel rode, 

blauwe als andere golflengten (zoals de gebruikte plasmalampen in dit onderzoek 

resulteerden in de beste resultaten) voor de groei, ontwikkeling en biosynthese van 

antioxidanten in de onderzochte bladgewassen. De respons op lichtkwaliteit blijkt 

daarenboven speciesafhankelijk te zijn. 
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1. Situering 
 

Wereldwijd is de zon nog steeds de belangrijkste bron van licht voor de productie van fruit en 

groenten. Soms is het zonlicht echter een beperkende factor voor de optimale groei en 

ontwikkeling van deze gewassen. Dit gebeurt enerzijds in lichtarme perioden, zoals in de 

winter maar ook  op bewolkte dagen. Anderzijds zal de productieoppervlakte voor intensieve 

glasteelten met voldoende toegankelijkheid tot zonlicht steeds beperkter worden in de 

dichtbebouwde en versnipperde periferie rond de stad. Om te voorkomen dat 

tuinbouwgewassen over grote afstanden moeten geïmporteerd worden, met een grote 

milieukost tot gevolg, promoot men steeds meer stadslandbouw (Daniel, 1995; Ohyama, 

Takagaki, & Kurasaka, 2008). Stadslandbouw is een lokale voedselstrategie waar een korte 

keten wordt gecreëerd tussen producent en consument door gewassen te tellen in de stad of 

de stadsrand zelf (Ohyama, Takagaki, & Kurasaka, 2008). 

 

Meerlagenteelt, of vertical farming, is een vorm van stadslandbouw waar productiefactoren 

zoals water, bemesting, warmte en licht, in tegenstelling tot open teeltsystemen, optimaal 

benut worden en niet verloren kunnen gaan naar de omgeving (Mok, Williamson, Grove, 

Burry, Barker, & Hamilton, 2014; Germer, et al., 2011). Door het controleren van de 

teeltcondities in gesloten of semigesloten teeltomgevingen is het mogelijk een constante 

gewaskwaliteit te bekomen door het beperken van stress veroorzaakt door variabele 

omgevingsfactoren zoals temperatuur, water, licht, ziektes en plagen (Varming, et al., 2004).  

 

Een voorbeeld van een teeltinstallatie volgens het vertical farming principe voor zowel een 

commerciële als kleinschalige productie wordt weergegeven in Figuur 1. 

            

Figuur 1. Voorbeelden van gesloten meerlagensystemen in een stedelijke omgeving. Links: Commerciële 

slateelt in de Spread Co.'s Kameoka Plant (Japan) (Spread Co., 2017). Rechts: Agrilution’s plantCube voor 

meerlagenteelt in de woning (Duitsland) (Agrilution, 2017) 
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Het telen in meerdere niveaus in een afgesloten teeltruimte leidt tot een efficiënter gebruik 

van ruimte en energie. De energiebesparing van gesloten teeltsystemen is enerzijds te 

danken aan het feit dat er slechts een beperkte ruimte, met meerdere lagen, moet verwarmd 

worden. Anderzijds kan de keuze van een geschikte belichtingsstrategie de 

elektriciteitsfactuur verder doen dalen. LED-lampen, of light emitting diodes, zijn compacte 

energie-efficiënte lampjes die daarenboven specifieke golflengten kunnen uitstralen. 

 

Recent onderzoek toont aan dat LED’s geschikt zijn om de groei en ontwikkeling van 

agronomisch belangrijke gewassen, fruitsoorten en sierplanten te ondersteunen en zelfs te 

verbeteren (Sabzalian, Heydarizadeh, Zahedi, Boroomand, & Agharokh, 2014). Door het 

karakteristieke absorptiespectrum van lichtabsorberende pigmenten in planten, zijn in het 

bijzonder blauwe en rode golflengten geschikt om de productie van biomassa en de 

hoeveelheid secundaire metabolieten te verhogen (Johkan, Shoji, Goto, Hahida, & 

Yoshihara, Blue light-emetting diode light irradiation of seedlings improves seedling quality 

and growth after transplanting in red leaf lettuce., 2010; Massa, Kim, Wheeler, & Mitchell, 

2008; Stutte, Edney, & Skerritt, 2009). Vele van deze secundaire metabolieten, zoals 

polyfenolen, vitamine E, vitamine C, carotenoïden en glucosinolaten, blijken bovendien een 

positief effect te hebben op de gezondheid van de mens, mede door hun antioxidatieve en 

zelfs anticarcinogene eigenschappen (Lamy, Schröder, Paulus, Brenk, Stahl, & Mersch-

Sundermann, 2008; Li & Kubota, 2009; Bell, Oruna-Concha, & Wagstaff, 2015). Het is 

bewezen dat LED-licht met een specifieke golflengte of combinaties ervan, een significant 

effect kan hebben op de opbrengst en nutritionele status van bladgroenten, zoals kropsla, 

rucola, spinazie en Chinese kool (Oh, Carey, & Rajashekar, 2009; Li, Tang, Xu, Liu, & Han, 

2012; Yorio, Goins, Kagie, Wheeler, & Sager, 2001; Ohashi-Kaneko, Takase, Kon, Fujiwara, 

& Kurata, 2007). 

 

In deze masterproef werd de invloed van lichtkwaliteit op de gewasgroei en de accumulatie 

van verschillende gezondheidsbevorderende  metabolieten nagegaan voor drie bladgroenten 

uit de Brassicaceae familie. Enerzijds werden twee rucola soorten gekozen, namelijk Eruca 

(Eruca vesicaria (L.) Cav.) en Diplotaxis (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.), anderzijds een 

Oosterse bladgroente, Mizuna (Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt.) die 

zijn opmars kent in Westerse diëten en commerciële sla-mengelingen. Deze bladgroenten 

werden geteeld onder lichtbehandelingen met blauw LED-licht, rood LED-licht, combinaties 

ervan in verschillende verhoudingen en een controle behandeling met polychromatisch wit 

licht voorzien door plasmalampen. Er werden verschillende groeiparameters bepaald zoals 

de bladoppervlakte, -breedte en -lengte en droge stof inhoud. Eveneens werden de 

belangrijkste fotosynthetische pigmenten (chlorofyl a, chlorofyl b en carotenoïden) en 
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chlorofyl fluorescentieparameters bepaald als maat voor de fotosynthetische efficiëntie. Tot 

slot werd de hoeveelheid fenolen, flavonoïden en vitamine C gekwantificeerd omwille van 

hun antioxidatieve werking. 

 

Het doel van deze thesis is om inzicht te krijgen in de specifieke bijdragen van blauw licht, 

rood licht en hun combinatie  voor zowel een optimale groei en ontwikkeling, als sturing naar 

een hogere inhoud van antioxidatieve componenten. Dit zal zowel voor de producent als de 

consument van deze bladgroenten een voordeel betekenen op het vlak van respectievelijk 

opbrengst én gezondheid. 
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2. Literatuurstudie 

2.1. Belang van licht 

2.1.1. Lichtintensiteit en –kwaliteit 
 

Licht is, naast vele andere omgevingsfactoren, één van de meest noodzakelijke factoren 

voor de fotosynthese en dus de groei en productie van primaire metabolieten in planten 

(Fankhauser & Chory, 1997). Bijgevolg zal licht zowel de gewasopbrengst als de kwaliteit 

van het gewas bepalen (Kopsell & Kopsell, 2008). Licht kan op verschillende manieren 

signalen induceren bij de plant, waarbij de stimuli afhankelijk kunnen zijn van de 

lichtintensiteit, lichtkwaliteit, richting van het licht en daglengte. Dit signaal heeft invloed op 

verschillende processen in de plant, waaronder fotosynthese (namelijk de vastlegging van 

CO2 en omzetting naar suikers) maar ook op onder andere kieming, fototropisme, 

gravitropisme, chloroplast beweging, schaduwontwijking, circadiaans ritme, pigmentatie, 

vertakkingen en bloeiinductie (Carvalho, Takaki, & Azevedo, 2011; Jiao, Lau, & Deng, 2007).  

 

Elektromagnetische straling wordt in verschillende golflengtebanden onderverdeeld, zoals 

wordt geïllustreerd in Figuur 2. Zichtbaar licht is het gedeelte van het elektromagnetisch 

spectrum dat gezien kan worden door het menselijk oog. Het golflengtebereik van het 

zichtbaar spectrum bevindt zich tussen 380 nm (violet) en 780 nm (ver-rood) (Starr, Evers, & 

Starr, 2006). Er werd aangetoond dat planten reageren op een breed interval aan golflentes, 

van ultraviolette (UV) straling tot ver-rood licht (Kendrick & Kronenberg, 1994). Desondanks 

wordt slechts een beperkt spectrum hiervan omschreven als belangrijk voor de fotosynthese, 

namelijk de fotosynthetisch actieve straling (Photosynthetic Active Radiation of PAR) tussen 

400 en 700 nm. Wanneer men PAR straling wil opmeten, wordt dit uitgedrukt als het aantal 

fotonen binnen dit golflengtebereik dat invalt op een bepaalde oppervlakte gedurende een 

bepaalde tijd. Dit wordt de Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) genoemd, uitgedrukt 

in µmol m-2 s-1 (Hall & Rao, 1999). Ongeveer 50 % van de globale straling die de aarde 

bereikt bestaat uit PAR (McCree, 1981). 
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Figuur 2. Het elektromagnetische spectrum en een detail van de zichtbare straling (Hamlyn, 1992) 

Licht verplaatst zich onder de vorm van fotonen. De energie die fotonen bevatten is 

afhankelijk van de golflengte van de straling. Aangezien de golflengte omgekeerd evenredig 

is met de energie die een bepaalde straling bevat (vergelijking van Planck: λ = c / ν, met λ de 

golflengte van de straling, c de lichtsnelheid en v de frequentie van de lichtstraal), zullen de 

kortere golflengtes (bv. blauw licht) meer energie bevatten dan langere golflengtes (bv. rood 

licht). 

 

Het is algemeen bekend dat een verhoogde lichtintensiteit een positief effect kan hebben op 

de fotosynthese en de productie van al dan niet gezondheidsbevorderende fytochemicaliën 

(Vergeer, Aarts, & Degroot, 1995; Li & Kubota, 2009). De lichtintensiteit zal bepaald worden 

door het aantal fotonen die een lichtstraal bevat en niet door zijn stralingsenergie (McCree, 

1981).  Lichtkwaliteit wordt daarentegen gedefinieerd als de spectrale distributie van het licht 

en wordt dus wel bepaald door de golflengte (en energie-inhoud) van het licht (Johkan, Shoji, 

Goto, Hahida, & Yoshihara, 2010; Nelson & Bugbee, 2014). Over het effect van lichtkwaliteit 

op de nutritionele kwaliteit van groenten en fruit is er in de literatuur nog geen consensus 

bereikt (Li & Kubota, 2009). Vaak blijkt dat het effect van lichtkwaliteit afhankelijk is van 

plantensoort en –variëteit (Ouzounis, 2014; Son & Oh, 2013; Bliznikas, et al., 2012). Uit 

verschillende lange-termijn onderzoeken is dan weer gebleken dat lichtkwaliteit een veel 

kleinere invloed heeft op de plantengroei dan lichtintensiteit. Zo heeft lichtkwaliteit, 

voornamelijk de blauwe fractie, effect heeft op stengelelongatie, bladstrekking, planthoogte 

en bladvorm bij verschillende soorten, naast zijn invloed op de fotosynthese zelf (Cope, 

Snowden, & Bugbee, 2014; Johkan, Shoji, Goto, Hahida, & Yoshihara, 2012). Nelson & 

Bugbee (2014) concludeerden dat het effect van lichtkwaliteit op vers- en drooggewicht 

eerder te wijten is aan veranderingen in bladstrekking en de daarbij horende lichtcaptatie 

(Nelson & Bugbee, 2014). Het dient opgemerkt te worden dat de fytochemische 

samenstelling van planten niet enkel beïnvloed wordt door spectrale eigenschappen en 
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lichtintensiteit, maar eveneens door de toegepaste fotoperiode. Yasuhiro et al. (2002) 

rapporteerden dat de productie van fytochemicaliën in sla gestimuleerd kon worden door 

cyclisch te belichten met een witte lichtbron.  

2.1.2. Fotoreceptoren 

 
Om licht te capteren en de lichtenergie vervolgens te kunnen gebruiken voor fotosynthese en 

andere fysiologische processen, beschikken planten over lichtabsorberende pigmenten, 

namelijk fotoreceptoren. Door middel van deze receptoren worden planten de duur, 

intensiteit en richting van het licht gewaar. Ze werken samen met andere receptoren en 

signaalmoleculen om zo de vegetatieve en generatieve ontwikkeling van de plant te regelen 

(Chen, Chory, & Fankhauser, 2004). 

 

Fotoreceptoren vertonen verschillende absorptiemaxima naargelang hun chemische 

structuur en functie. Op basis van hun specifieke absorptiespectra kunnen de fotoreceptoren 

opgedeeld worden in verschillende groepen. Enerzijds onderscheiden we de 

fotosynthetische pigmenten die licht capteren voor de groei van de plant. Anderzijds zijn er 

diegene die onder invloed van lichtkwaliteit de ontwikkeling en fytochemische samenstelling 

zullen sturen, namelijk fytochroom en de blauw licht receptoren (Jones, Ougham, Thomas, & 

Waaland, 2012).  

2.1.2.1. Fotosynthetische pigmenten 

 

Niet iedere golflengte binnen de 400-700 nm wordt even efficiënt aangewend voor 

fotosynthese. Rood en blauw licht leveren het meeste energie voor de fotosynthetische CO2-

assimilatie in planten. Dit valt te verklaren door het feit dat de maxima in het 

absorptiespectrum van de fotosynthetische pigmenten, namelijk chlorofyl a en b, zich 

bevinden binnen de rode (600-700 nm) en blauwe (420-450 nm) golflengten. Chlorofyl a 

absorbeert het efficiëntst blauw en rood licht bij respectievelijk 430 en 665 nm, terwijl de 

absorptiepieken van chlorofyl b bij 453 en 642 nm liggen (Hopkins & Hüner, 2008; Sager & 

McFarlane, 1997). 

 

Chlorofyl a en b vertegenwoordigen de belangrijkste fotosynthetische pigmenten, maar 

carotenoïden en anthocyanen zijn ook in staat om licht te absorberen (Hopkins & Hüner, 

2008; McCree, 1972). Carotenoïden zijn lipofiele geel-oranje pigmenten, die kunnen 

onderverdeeld worden in de carotenen en de xantofylen, waarvan β-caroteen het meest 

wordt aangetroffen bij  hogere planten. Chlorofyl vormt samen met de carotenoïden een 

geheel dat deel uitmaakt van het light-harvesting antenne complex van de fotosystemen. 
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Deze chlorofyl-carotenoïde complexen worden aangetroffen in het thylakoidmembraan van 

de chloroplasten (Solymosi & Keresztes, 2012). De carotenoïden en anthocyanen vervullen 

een tweezijdige functie: enerzijds absorberen ze licht, waaronder ook een deel groen licht. Er 

worden echter nog genoeg groene golflengten gereflecteerd om de karakteristieke groene 

kleur van een blad te veroorzaken. Anderzijds fungeren carotenoïden en anthocyanen als 

anti-oxidanten die het chlorofyl beschermen tegen foto-oxidatie bij lichtrijke omstandigheden. 

Tevens stelt men dat anthocyaan instaat voor de aantrekkingskracht van insecten op 

bloemen door de absorptie van UV-licht, of de bescherming van bladeren tegen kiltestress 

door te fungeren als zonnefilter (Steyn, Wand, Holcroft, & Jacobs, 2002). De 

absorptiespectra chlorofyl a, chlorofyl b en de carotenoïden wordt weergegeven in Figuur 3. 

 

 

Figuur 3. Absorptiespectra van de fotosynthetische pigmenten in de chloroplasten: chlorofyl a, chlorofyl 

b en de carotenoïden (Singhal, Renger, Sopory, & Irrgang, 2012) 

Niet al het licht dat geabsorbeerd wordt door deze pigmenten zal effectief gebruikt worden 

voor de fotosynthetische processen. Het absorptiespectrum van een plant is dus niet 

hetzelfde als zijn actiespectrum. Het absorptiespectrum definieert het spectrum van de 

elektromagnetische straling die planten absorberen door middel van pigmenten zoals 

chlorofyl en carotenoïden (zie Figuur 3). Deze absorptie is afhankelijk van de cellulaire en 

moleculaire samenstelling van de plant, en bijgevolg dus van zijn soort en variëteit (Gates, 

Keegan, Schleter, & Weidner, 1965; Lichtenthaler, 1987). Het actiespectrum daarentegen 

omvat de golflengten die het meest effectief worden aangewend voor de fotosynthese, en is 

dus het belangrijkst voor de groei en ontwikkeling van de plant. De fotosynthesecapaciteit 

ten gevolge van het actiespectrum kan onder andere gemeten worden door middel van de 

hoeveelheid vastgelegde CO2, de zuurstofproductie of de reductie van NADP+ (McCree, 

1972). Figuur 4 illustreert het actiespectrum van hogere planten, gebaseerd op grondleggend 

werk van McCree (1972). Er kan opgemerkt worden dat de pieken van het actiespectrum vrij 

goed samenvallen met de maxima in de absorptiespectra van chlorofyl a en b (zie Figuur 3), 
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wat aantoont dat het licht geabsorbeerd door deze pigmenten leidt tot fotosynthese (McCree, 

1972; Singhal, Renger, Sopory, & Irrgang, 2012). 

 

 

 

2.1.2.2. Fytochroom 

 

Fytochroom is een fotoreversibel pigment dat twee verschillende vormen kan aannemen, 

afhankelijk van de golflengte die het absorbeert. Enerzijds komt het voor als de inactieve, 

stabiele rood absorberende vorm (Pr), anderzijds als de biologisch actieve, niet stabiele 

verrood absorberende vorm (Pfr) (Chen, Chory, & Fankhauser, 2004; Jones, Ougham, 

Thomas, & Waaland, 2012; Quail, Boylan, Parks, Short, Xu, & Wagner, 1995). Het fenomeen 

waar de absorptie-eigenschappen van een pigment veranderen naar een bepaalde 

golflengte door de absorptie van een andere golflengte, noemt men reversibel 

fotochromisme (Smith, 2000). Bovendien zal het niet-stabiele Pfr in het donker terug worden 

omgezet naar Pr, doch aan een lagere snelheid dan dit zou gebeuren onder invloed van 

verrood licht (Jones, Ougham, Thomas, & Waaland, 2012). Men kan in totaal 5 verschillende 

fytochromen (Phy) onderscheiden bij dicotylen, namelijk PhyA tot PhyE. Deze fytochromen 

hebben elk hun eigen expressie, maar kunnen elkaar op een positieve of negatieve manier 

beïnvloeden (Fankhauser, 2001; Quail, Boylan, Parks, Short, Xu, & Wagner, 1995; Lin & 

Shalitin, 2003). 

 

Uit Figuur 5 blijkt dat Pr en Pfr een maximumabsorptie vertonen bij respectievelijk 666 en 735 

nm (Attridge, 1990). Tevens kan men zien dat hun absorptiespectra overlappen. Daarom zal 

bij 600 nm de niet-actieve Pr-vorm het meest aanwezig zijn, bij 735nm de actieve vorm en bij 

690 nm zullen beide vormen ongeveer in dezelfde hoeveelheden voorkomen. De spectrale 

kwaliteit van het licht zal bijgevolg de verhouding van actief t.o.v. niet-actief fytochroom 

sturen. De verhouding tussen het biologisch actief fytochroom en de totale hoeveelheid 

Figuur 4. Actiespectrum van fotosynthese, uitgedrukt in O2-productie per geabsorbeerd foton (Singhal, 

Renger, Sopory, & Irrgang, 2012) 
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fytochroom kan als een dynamisch evenwicht gezien worden dat afhankelijk is van de 

lichtbron en de omgeving (bv. bewolkingsgraad), en wordt beschreven door het fytochroom 

foto-evenwicht φ (= Pfr/Ptot). Vaak wordt een maximum φ-waarde van 0,88 genoteerd bij 

belichting met rood licht. Deze waarde bedraagt geen 100 % omdat Pr niet volledig wordt 

omgezet naar Pfr ten gevolgde van de overlappende absorptiespectra (Smith, 1994). 

 

 

Figuur 5. Absorptiespectra van Pr en Pfr, bepaald in Arabidopsis thaliana (Fankhauser, 2001) 

Aangezien de relatieve hoeveelheid actief fytochroom bepaalt welke reacties er optreden in 

de plant en in welke mate, zal de verhouding aan rood en verrood licht ook een rol spelen. 

Bij veel rood licht zal er namelijk veel actief fytochroom aanwezig zijn, bij veel verrood licht 

eerder veel niet-actief fytochroom. Deze rood/verrood verhouding (R/FR-verhouding) kan als 

volgt bepaald worden:  

 

R/FR-verhouding = 
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 655− 665 𝑛𝑚

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 725−735 𝑛𝑚
 

 

Er bestaat echter geen rechtevenredig verband tussen de R/FR-verhouding en het aandeel 

actief fytochroom, aangeduid door het fytochroom foto-evenwicht (φ). Zo kan de hoeveelheid 

actief fytochroom variëren bij eenzelfde R/FR, omdat fytochroom tevens absorptie vertoont in 

het blauwe spectrum. Fytochroom beïnvloedt verschillende processen in de plant, waaronder 

zaadkieming, dag/nachtritme, de fotoperiodische bloeirespons, gravitropisme, de-etiolering, 

stengelelongatie en schaduwontwijking (Chen, Chory, & Fankhauser, 2004; Fankhauser & 

Chory, 1997). Dit laatste proces hangt zeer sterk samen met de φ-waarde van de straling. 

Wanneer planten onder een bladerdek groeien of in de schaduw staan, zal het licht die de 

plant bereikt meer verrood licht bevatten en zal dus de R/FR-verhouding en de φ-waarde 

lager zijn. De plant zal proberen de schaduw te ontwijken door zich te strekken 
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(stengelelongatie), zich minder te vertakken en de apicale dominantie te verhogen (Casal, 

2012; Roig-Villanova & Martínez-García, 2016).  

2.1.2.3. Blauw licht- en UV-receptoren 

 

Er zijn ook verschillende blauw- en UV-absorberende fotoreceptoren gekarakteriseerd. Door 

de specifieke werking van deze receptoren zal blauw licht zowel invloed hebben op 

metabolische reacties (enzymregulatie, biosynthese pigmenten, koolstofmetabolisme) als op 

morfologische reacties (bloei, groeiremming, groeibevordering, opening stomata, 

fototropisme) (Kendrick & Kronenberg, 1986). 

 

Cryptochroom was de eerste receptor die werd ontdekt in Arabidopsis in 1993. Later 

definieerde men nog twee cryptochromen, waardoor de cryptochroomfamilie momenteel uit 3 

vormen bestaat, nl. cry1, cry2 en cry3 (Christie & Briggs, 2001; Whitelam & Halliday, 2007). 

Deze fotoreceptoren voelen de richting en de hoeveelheid van voornamelijk blauw en UV 

licht aan. Cry 1 en cry 2 reguleren onder andere het circadiaans ritme, wortelgroei, 

planthoogte, bloemvorming, apicale dominantie, geprogrammeerde celdood, de-etiolering en 

schaduwontwijking (Guo, Yang, Mockler, & Lin, 1998). Cry2 zal reageren op blauwe 

instraling met een lage intensiteit, terwijl cry 1 vooral reageert op een hoge lichtintensiteit (Lin 

C. , 2000). Cry1 en cry2 zullen vooral voorkomen in de kern van plantencellen, terwijl cry3 

kan teruggevonden worden in chloroplasten en mitochondriën (Liu, Liu, Zhao, Pepper, & Lin, 

2011). Uit onderzoeken door Banerjee et al. (2007) en Bouly et al. (2007) blijkt dat het 

absorptiespectrum van cryptochroom reversibel kan wijzigen onder invloed van blauw en 

groen licht, gelijkaardig aan de rood-verrood respons van fytochroom. Dit doet vermoeden 

dat absorptie van groen licht door cryptochroom een fysiologische respons kan teweeg 

brengen, al zijn de precieze processen hiervoor nog niet ontrafeld. Er werd tevens een 

synergetisch effect vastgesteld tussen fytochromen en cryptochromen (Usami & Mochizuki, 

2004). Voor een optimale plantontwikkeling is zowel rood als blauw licht noodzakelijk, 

hoewel de benodigde stralingshoeveelheid van elke kleur nog onduidelijk is. Belichting met 

monochromatisch rood of blauw licht leverde suboptimale resultaten op (Casal, 2006; 

Hogewoning, Trouwborst, Maljaars, Poorter, van Ieperen, & Harbinson, 2010; Whitelam & 

Halliday, 2007). Fytochroom en cryptochroom zouden samen onder andere de 

fotomorfogenese en bloei reguleren (Li & Yang, 2007). 

 

Een andere blauw lichtreceptor, fototropine, is dan weer verantwoordelijk voor de sturing van 

fototropisme, bladpositionering, de opening van de stomata en de beweging van de 

chloroplasten weg van het zonlicht, om deze zo te beschermen tegen fotodegradatie 

(Kasahara, Kagawa, Oikawa, Suetsugu, Miyao, & Wada, 2002; Wada, Kagawa, & Sato, 
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2003). In Arabidopsis zijn twee genen ontdekt die coderen voor twee fototropines, namelijk 

phot1 en phot2. Deze werden vroeger respectievelijk aangeduid met de nph1 (non-

phototropic hypocotyl 1) en npl1 (NPH-1 like) (Liscum & Briggs, 1995). Phot1 heeft een 

unieke rol bij de inhibitie van hypocotylgroei en de destabilisatie van specifieke transcripten 

onder hoge lichtintensiteiten. Phot2 regelt daarentegen enkel de chloroplastbeweging onder 

dezelfde omstandigheden. Bij lage lichtintensiteiten echter zullen beide fototropines samen 

instaan voor de regeling van de bladstand en fototropisme, om zoveel mogelijk licht op te 

kunnen vangen voor het fotosyntheseproces (Demarsy & Fankhauser, 2009; Sakai, Kawaga, 

Kasahara, Swartz, & Christie, 2001). Samen met de cryptochromen, spelen de fototropines 

tevens een rol in de regulatie van de opening van de huidmondjes en pigmentsynthese. 

Zowel cryptochromen als fototropines absorberen licht binnen het blauwe en UV-A spectrum 

(Dougher & Bugbee, Is blue light good or bad for plants? , 1998). 

 

Zeitlupes (ZTL) zijn recentelijk ontdekte blauw licht fotoreceptoren die invloed hebben op de 

stabiliteit van componenten geassocieerd met het circadiaans ritme en de fotoperiodische 

regulatie van de bloei. Er werden reeds 3 vormen binnen de ZTL-familie beschreven; 

Zeitlupe (ZTL), flavinbinding kelch repeat F-box 1 (FKF1) en LOV kelch protein 2 (LKP2). 

Men kan deze receptoren terug vinden in het cytosol of in de kern van de plantencel 

(Zoltowski & Imaizumi, 2014).  

 

Het blijkt dus dat verschillende receptoren in staat zijn om blauw licht te absorberen en 

zo bepaalde fundamentele fysiologische processen te beïnvloeden. De mate waarin die 

processen worden gestuurd door belichting met blauw licht kan dan weer een effect 

hebben op belangrijke gewasparameters zoals de aanzet van biomassa of de 

nutritionele kwaliteit. Deze eerste parameter kan van belang zijn voor de producent van 

plantaardige producten, namelijk de teler, terwijl de tweede parameter eerder ten goede 

komt van de consument van de geteelde planten. Een overzicht van de effecten van 

blauw licht op een plant en zijn ontwikkeling wordt weergegeven in Figuur 6. 
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Figuur 6. Fysiologische processen (lichtblauwe rechthoeken) en ontwikkelingsfasen van een plant (grijze 

rechthoeken) die beïnvloed kunnen worden door blauw licht. Belichting met blauw licht kan bepaalde 

gewaskarakteristieken (donkerblauwe rechthoeken) mogelijks verbeteren. Blauw licht receptoren: Cry, 

cryptochroom; Phy, fytochroom; Phot, fototropine; UV, ultraviolet; UVR8, UV-B fotoreceptor; FKF1, 

flavinbinding kelch repeat F-box 1. Gebaseerd op een figuur van Huché-Thélier et al. (2016)  

Er werd tevens een receptor gekarakteriseerd die licht binnen het UV-B spectrum (280-315 

nm) absorbeert, namelijk UVR8. UVR8 vangt de hoog energetische straling op en verhindert 

zo de schadelijke invloed ervan op de plantencel. Deze receptor is bijgevolg verantwoordelijk 

voor de stressrespons ten gevolge van licht en verhoogt het herstelmechanisme van de plant 

(Kaiserli & Jenkins, 2007).  

 

Tot slot wordt in Figuur 7 een overzicht gegeven van de algemene absorptiespectra van de 

besproken rood-, blauw en UV-absorberende fotoreceptoren. 

 

 

Figuur 7. Overzicht van de absorptie van plantreceptoren binnen het zichtbare spectrum (Cry: 

cryptochroom, Phy: fytochroom, Phot: fototropine, UV: ultraviolet, UVR8: UV-B fotoreceptor, ZTL: 

Zeitlupes) (Zoratti, Karppinen, Luengo Escobar, Häggman, & Jaakola, 2014) 

ZTL 
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2.2. Belichting in de plantenteelt 

2.2.1. Lamptypes 
 

Voor de belichting van gewassen, voor zowel hoofd- als bijbelichting, in semigesloten en 

gesloten teeltsystemen, bestaan er verscheidene lamptypes. Ieder lamptype kent bepaalde 

voor- en nadelen die de uiteindelijke keuze van belichting zullen bepalen. In semigesloten 

teeltsystemen zoals serres zal men gebruik maken van hogedruknatriumlampen of 

metaalhalidelampen. Voor toepassingen in de meerlagenteelt worden vaak 

fluorescentielampen verkozen als bron van assimilatieverlichting. LED-lampen (Light 

Emitting Diodes) vinden echter ook hun weg naar de gesloten teeltsystemen door hun unieke 

spectrale eigenschappen, beperkte warmteproductie en compacte formaat.  

2.2.1.1. Semi-gesloten teeltsystemen 

 

Conventionele teeltsystemen in serres gebruiken nog veelal lamptypes met een breed 

lichtspectrum, zoals de hogedruknatriumlamp, of de high pressure sodium lamp (HPS). Deze 

gasontladingslampen zijn bij telers meestal bekend onder de naam SON-T lampen en 

zenden licht uit door middel van natriumgas in aangeslagen toestand. Ze worden meestal 

aangewend als assimilatiebelichting in serres tijdens lichtarme periodes. Deze lampen 

produceren slechts een kleine fractie blauw licht (ongeveer 5%) en voornamelijk minder 

fotosynthetisch actieve groene en gele golflengten. Dit resulteert niet in een lichtspectrum dat 

geschikt is voor optimale groei en bijgevolg kent hun populariteit voor toepassingen in de 

plantenteelt een terugval (Marcelis, et al., 2006; Sager & McFarlane, 1997). Tot 70 % van de 

gebruikte energie wordt omgezet naar warmte (Conviron, 2015). Dit is enerzijds negatief 

voor de  energiekost van de teler, wanneer er weinig warmtevraag is. Anderzijds is er door 

de hoge warmteproductie risico op bladverbranding als de lampen te dicht bij het gewas 

gehangen worden en zullen de inwendige componenten van de lamp onder deze hitte lijden 

(Spampinato, 2014). 

 

Metaalhalide lampen zijn gasontladingslampen die licht opwekken in de gasontladingsruimte 

door excitatie van argon- of xenongas in combinatie met metaalhalogeniden zoals jodiden en 

bromiden. Net zoals de HPS-lamp produceert de metaalhalide lamp een aanzienlijke 

hoeveelheid warmte. Hierdoor kunnen oppervlaktetemperaturen van 600 tot 1000°C 

ontstaan, afhankelijk van de brandduur (Brown, Chalmers, & Wharmby, 1982). Verder 

genereren ze een suboptimale spectrale distributie voor plantengroei. Slechts 40 % van het 

geproduceerde licht valt binnen het PAR-gebied, waarvan een groot deel bestaat uit gele en 

groene golflengten, en daarbij wordt nog veel UV-licht geproduceerd. Ze zijn echter wel in 
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staat om hoge lichtintensiteiten te genereren (max. 200 lumen/W) en worden daarom naast 

toepassingen in de plantenteelt ook vaak gebruikt voor verlichtingsdoeleinden op straat of 

grote ruimtes zoals een voetbalstadium (Darko, Heydarizadeh, Schoefs, & Sabzalian, 2014). 

2.2.1.2. Gesloten teeltsystemen 

 

Fluorescentielampen zijn eveneens een vorm van gasontladingslampen. De bekendste 

fluorescentielampen zijn tl-lampen (Frans: tube luminescence) en spaarlampen. Door 

gasontlading in de lamp ontstaan ultravioletstralen, die op hun beurt een fluorescerende laag 

doen oplichten met een specifiek lichtspectrum. In tegenstelling tot HPS-lampen, is het dus 

mogelijk om het spectrum van het gegenereerde licht enigszins te regelen. TL-lampen 

worden vaak gebruikt in klimaatcellen of meerlagensystemen om fotosynthese te stimuleren, 

voornamelijk voor in vitro plantproductie maar er zijn ook toepassingen in meerlagenteelten 

voor bladgewassen. Spaarlampen genereren lage lichtintensiteiten en worden bijgevolg niet 

aangewend als hoofdbelichting maar eerder voor fotoperiodische sturing van de groei. Door 

zijn relatief lange opwarmtijd blijkt dit lamptype echter niet optimaal te zijn voor nauwkeurige 

fotoperiodische belichting. Spaarlampen kennen tevens hun beperkingen in de 

snijbloementeelt omdat ze geen rood en verrood licht genereren, zodat er geen optimale 

strekking van de planten kan plaatsvinden (Van Broekhoven, 2001; EERE, 2001). 

 

Een lamptype voor onderzoeksdoeleinden voor gesloten teeltomstandigheden is de plasma- 

of de zwavellamp. Dit lamptype produceert licht gelijkaardig aan het zonlicht, inclusief UV-A 

en UV-B. Licht wordt gegenereerd door het opwarmen van voornamelijk zwavel tot een 

vloeibaar plasma. Omdat voor deze manier van lichtopwekking geen verbrandingsproces 

vereist is, heeft deze lamp een lange levensduur tot wel 50 000 branduren. Een nadeel van 

deze lampen is echter de hoge kostprijs (Bogaerts, Neyts, Gijbels, & van der Mullen, 2002).  

 

Lamptypes die een breed golflengtenspectrum produceren, zoals plasma- of 

fluorescentielampen, werden in het verleden verkozen voor toepassingen in de 

meerlagenteelt omdat hun lichtspectrum aanleunt bij dat van de zon. Hierdoor 

veronderstelde men instinctief dat dit optimaal was om plantengroei te stimuleren. Studies 

brachten echter aan het licht dat het fotosyntheseproces het efficiëntst verloopt door 

bestraling met blauwe en/of rode golflengten (Hopkins & Hüner, 2004; McCree, 1972). Dit 

wordt geïllustreerd in Figuur 4 waar de pieken van het actiespectrum samenvallen met de 

blauwe en rode golflengten. LED’s zijn recent in opmars voor toepassingen binnen de 

gesloten plantenteelt juist omdat ze in staat zijn deze specifieke golflengten te produceren. 

Onderzoekers geloven dat ze potentieel hebben om de gewaskwaliteit te verhogen en de 

teeltkosten te doen dalen (Bourget, 2008; Ouzounis, 2014).  
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2.2.2. LED-belichting 
 

LED’s kunnen enerzijds gebruikt worden in combinatie met de bestaande SON-T belichting 

in de serre, zowel als bij- en tussen belichting. Door tussen de gewassen te belichten worden 

de schaduweffecten van de topbelichting gecompenseerd. LED-belichting is anderzijds ook 

ideaal om toe te passen bij vertical farming als hoofdbelichting (Figuur 8). Door hun beperkte 

warmteproductie en hun vermogen om hoge lichtintensiteiten te genereren, zijn ze zeer 

geschikt om de soms kleine afgesloten teeltruimten te voorzien van voldoende 

fotosynthetisch licht zonder het risico op oververhitting. Belichting met LED’s in 

meerlagenteelt wordt voornamelijk toegepast bij de kleinere gewassen met een relatief kort 

groeiseizoen, bijvoorbeeld bladgroenten, of bij bepaalde fases in het teeltproces die weinig 

teelthandelingen vereisen, zoals bloei, kieming, afharding of beworteling van stekken. Er zal 

typisch belicht worden met intensiteiten tussen de 100 en 200 µmol m-2 s-1 (Paradiso, 

Meinen, Snel, de Visser, & Hogewoning, 2011). 

 

 

Figuur 8. LED-lampen (links) in combinatie met SON-T belichting (Universiteit Wageningen, 2014) 

(midden) als tussenbelichting (Van Labeke, 2011) (rechts) als hoofdbelichting (Aerofarms, 2017) 

2.2.2.1. Technische werking LED 

 

Een LED genereert licht door middel van een diode. Dit is een halfgeleider die licht zal 

uitstralen als er elektriciteit in de doorlaatrichting doorstroomt. Deze wijze van lichtopwekking 

wordt elektronluminescentie genoemd, of het ontstaan van licht in een vaste stof (Engels: 

solid state lighting) (Lootens & D'Herdt, 2009).  

 

De diode bestaat uit een combinatie van verschillende materialen, meestal aluminium en 

galliumarsenide. Het gebruikte materiaal zal de kleur van het uitgestraalde licht bepalen. 

Door onzuiverheden toe te voegen aan deze materialen (ook wel doteren genoemd), zullen 

elektronen loskomen en wordt zo een negatief en een positief deel gevormd in de 

halfgeleider. De negatieve zijde bevat extra elektronen en wordt de valentieband of het N-

Type materiaal genoemd. De positieve zijde heeft extra positief geladen deeltjes, namelijk de 

gaten waar de elektronen uit losgemaakt werden, en wordt de geleidingsband of het P-Type 
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materiaal genoemd. Door de interactie tussen N-Type en het P-Type materialen ontstaat er 

een verboden zone tussen deze twee zijden. Deze zone geleidt normaal geen elektriciteit. 

Wanneer de diode echter onder stroom staat, zullen de elektronen uit de valentieband 

bewegen naar de positief geladen gaten in de geleidingsband. Door het ‘vallen’ van de 

elektronen in gaten, die op een lager energieniveau dan de elektronen staan, zal het elektron 

energie vrijlaten onder de vorm van een lichtfoton. Verschillende fotonen zullen uiteindelijk 

een lichtstraal vormen. De valhoogte (of het energieniveau van de positief geladen gaten) 

van het elektron zal afhangen van het gebruikte geleidersmateriaal. Hoe hoger dit 

energieniveau, hoe hoger de lichtfrequentie en dus hoe korter golflengte van het uitgezonden 

licht (aangezien λ= v/f met λ de golflengte, f de frequentie en v de voortplantingssnelheid van 

de golf) (Cassidy, Holton, & Rutherford, 2002; Lootens & D'Herdt, 2009; National Research 

Council, 2013). In Figuur 9 wordt de algemene opbouw van een LED-lampje 

gedemonstreerd (National Research Council, 2013; Schubert, 2006).  

                  

Figuur 9. (A) Algemene opbouw van een led 1. epoxyharslens (behuizing) 2. draadverbinding 3. reflector 

4. halfgeleiderkristal 5. aambeeld 6. ondersteuning 7. frame 8. afgeplatte zijde A. anode B. kathode 

(Inductiveload, 2009) (B) Schematische voorstelling van de werking van een LED (S-kei, 2006) 

Door middel van een lens, welke hetzelfde is als de behuizing van het lampje, wordt het licht 

van de diode gebundeld tot een gerichte straal. Door deze eigenschap zal de lichtintensiteit 

gegenereerd door een LED bijna volledig geconcentreerd kunnen worden op een beperkte 

oppervlakte, wat resulteert in een hoge belichtingsefficiëntie per oppervlakte-eenheid. Dit 

zorgt dat LED-lampen zeer geschikt zijn om een uniforme belichting in de kas te bekomen, 

en zo een constante gewaskwaliteit te kunnen garanderen. 

 

Figuur 10 illustreert hoe een LED (rode curve) zorgt voor een nauwere lichtdistributie, waarbij 

de meerderheid van de fotonen invallen op een beperkte oppervlakte onder de armatuur. De 

hogedruknatriumlampen (blauwe en zwarte curve) resulteren in een bredere 

belichtingsdistributie over het gewas. Metaalhalidelampen (groene curve) zijn juist ontwikkeld 

B A 
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om over een groot oppervlak een gelijkmatige belichting te geven aan een lage 

lichtintensiteit, bijvoorbeeld als straatverlichting.  

 

Figuur 10. Fotonendistributie van 4 verschillende lamptypes met vergelijkbare fotonefficiëntie, namelijk 

een LED-lamp (rood), hogedruknatriumlampen (HPS) (blauw en zwart) en een metaalhalidelamp (groen) 

(Nelson & Bugbee, 2014) 

 

Door het opstellen van een adequaat lichtplan, waar de lichtkegels elkaar in voldoende mate 

overlappen, kan voor verschillende lamptypes een uniforme belichting over het gewas 

bekomen worden. Voor de plaatsing van LED-belichting zullen, door de scherpe lichtkegels 

van de individuele lampjes en hun geringe overlap, nauwkeurige inschattingen van de 

lichtdistributie nodig zijn. Hiervoor zijn tegenwoordig diverse 3D-software pakketten 

beschikbaar, bijvoorbeeld TracePro (Lambda Research Corporation, 2017, www. 

lambdares.com) en Dialux Software (Digilight, 2014, www.digilight.com). Op die manier kan 

het lichtniveau in de te belichten ruimte al ingeschat worden vóór de effectieve plaatsing van 

armaturen en lichten. 

 

LED’s zijn tegenwoordig beschikbaar in een grote variëteit aan kleuren en golflengtes, 

gaande van infrarood, rood, geel, oranje, groen, blauw tot zelfs UV-licht (Bourget, 2008). 

Zoals eerder vermeld zal de uitgezonden kleur niet afhangen van de kleur van de epoxy 

lens, maar wel van de gebruikte halfgeleidermaterialen. Men zal echter vaak de lens toch 

een tint geven ter indicatie van de lampkleur wanneer deze niet brandt. Om hogere 

lichtintensiteiten te bekomen met een nauwer golflengtebereik zal de lens transparant 

gelaten worden. De eerste commerciële LED’s werden ontwikkeld en geïntroduceerd in de 

jaren ’60 en produceerden rood licht. Om deze kleur te bekomen werd gebruik gemaakt van 

een combinatie van gallium, arsenicum en fosfor. Door veranderingen in verhoudingen en 

dopering van de materialen in de gallium-arsenicum-fosfor (GaAsP) diodes kon men tevens 

oranje en gele golflengten produceren. Groen licht kon bekomen worden door gebruik te 

maken van een GaP-diode. In de jaren ’80 werd de GaAlAs-diode (gallium-aluminium-
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arsenicum) en AlGaInP (aluminium-gallium-indium-fosfor) diode geïntroduceerd, waarmee 

hogere lichtintensiteiten behaald konden worden. Dit zorgde voor een opmars van de LED-

belichting voor tal van gebruiksmogelijkheden, gaande van signalisatieborden, 

barcodescanners, medische apparatuur en belichting. Later werden ook diodes met gallium, 

indium en nitride als halfgeleidermaterialen ontwikkeld (GaInN-diode) die in staat waren om 

een fel blauw licht uit te stralen.  

 

Door vervolgens rode, groene en blauwe LED’s te combineren konden er lamptypes 

ontwikkeld worden die wit LED-licht uitstralen, de zogenaamde RGB- of driekleuren LED’s 

(Bourget, 2008; Lootens & D'Herdt, 2009; Spring, Fellers, & Davidson, 2012). Andere 

mogelijkheden om wit licht te genereren met één LED zijn gebaseerd op zogenaamde 

kleurstoffen die men aanbrengt in de behuizing van de LED. Deze kleurstoffen zetten 

bepaalde golflengten om naar een andere kleur. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van 

een blauwe LED met InGaN-diode en een met cerium gedopeerde fosforescent YAG 

(yttrium-aluminium-granaat) kristal. Dit kristal zal gele straling uitzenden wanneer het wordt 

blootgesteld aan blauw licht. De combinatie van de blauwe en gele straling vormt samen een 

witte lichtstraal (Blasse & Bril, 1967; Hu, Luo, & Liu, 2011).  

2.2.2.2. Voordelen van LED-belichting 

 

LED-lampen kennen in vergelijking met de eerder besproken belichtingstypes verschillende 

voordelen. Het voornaamste voordeel van LED’s is hun vermogen om specifieke 

emissiespectra uit te stralen. Dit laat toe om de belichting af te stemmen op de 

absorptiespectra van de fotoreceptoren en bijgevolg ook op het actiespectrum voor optimale 

fotosynthese. Door de gepaste golflengte en lichtintensiteit te kiezen is het mogelijk om 

gericht fysiologische en morfologische processen te sturen in de plant (Massa, Kim, 

Wheeler, & Mitchell, 2008; Morrow, 2008; Yeh & Chung, 2009). Op het vlak van zowel 

belichtings- als elektriciteitsefficiëntie doen LED’s het beter dan andere lamptypes. Enerzijds 

omdat ze in staat zijn in specifieke fotosynthetisch actieve golflengten uit te stralen, terwijl  

HPS-lampen een breed spectrum genereren waarvan een groot deel niet nuttig wordt 

aangewend door de plant (Dougher & Bugbee, 2001; Tamulaitis, et al., 2005). Zo wordt 

slechts 7 % van het licht van een HPS-lamp effectief geabsorbeerd door de fotosynthetische 

pigmenten (Spampinato, 2014). Anderzijds zal een LED-lamp per geïnvesteerde energie-

eenheid meer fotonen binnen het PAR-gebied produceren. Deze efficiëntie wordt uitgedrukt 

in µmol fotonen per joule en wordt daarom de fotonefficiëntie genoemd. In Tabel 1 worden 

elektrische efficiënties voor enkele lamptypes weergegeven uit recente literatuur.  
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Tabel 1. Overzicht van de elektrische efficiëntie (µmol/J) voor verschillende lamptypes uit de literatuur 

1
 Gemiddelde van verschillende geteste LED-lampen  

2 
Gemiddelde van verschillende geteste hogedruknatriumlampen met [minimale waarde – maximale waarde] 

3
 Kleurtemperatuur (temperatuur van een hypothetisch zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht op een 

zelfde manier zou waargenomen worden als dat van de lichtbron)  

 

 

Lamptype 
Producent of  

productnaam 

Elektrische 

efficiëntie (µmol/J) 
Bron 

 

LED 
   

Koel wit - 1,521 

Nelson & Bugbee, 

2014 
Rood - 1,721 

Blauw - 1,871 

Rood + Blauw PAR FORCE Hybrid LED 2,38 Spampinato, 

2014 Rood + Blauw Philips GreenPower 2,2 

Rood Orbital Technologies 1,7 Hernàndez & 

Kubota, 2015 Blauw Orbital Technologies 1,9 

 

Hogedruknatrium 
   

400 W magnetisch Sunlight Supply 0.94 
Nelson & Bugbee, 

2014 
1000 W magnetisch - 1,092 [1,02-1,16] 

1000 W elektronisch - 1,502 [1,30-1,70] 

1000 W elektronisch 
Philips Master 

GreenPower CG 
1,79 

Spampinato, 

2014 

600 W  P.L. Light Systems 1,64 
Hernàndez & 

Kubota, 2015 

 

Keramische metaal 

halide 

   

315 W (3100 K3) Cycloptics 1,46 Nelson & Bugbee, 

2014 315 W (4200 K3) Cycloptics 1,38 

 

Fluorescent 
   

400 W inductie iGrow 0,95 Nelson & Bugbee, 

2014 60 W T8 0,84 
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Uit deze gegevens blijkt dat bij elke vermelde bron de LED-lamp steeds energie-efficiënter is 

dan de andere bestudeerde lamptypes. Onderlinge verschillen in efficiëntiewaarden zijn te 

wijten aan de verschillende lamptypes, maar kunnen ook het gevolg zijn van de 

meetmethode die de onderzoekers gebruikten. Kacira (2011) constateerde eveneens dat de 

combinatie van rode en blauwe LED’s voor de teelt van tomaten energetisch gunstiger was 

dan HPS-lampen. Voor een vergelijkbare opbrengst verbruikte de LED-installatie vier keer 

minder energie dan de traditionele hogedruknatriumlampen. Gelijkaardige resultaten werden 

bekomen in onderzoeken op komkommer en sla (Mitchell, et al., 2012). Verder 

rapporteerden Nelson en Bugbee (2014) dat de fotonefficiëntie van blauwe LED’s 9 % hoger 

was dan die van rode (1,87 ten opzichte van 1,72, respectievelijk). Nochtans zal men 

instinctief ervan uitgaan dat de elektrische efficiëntie voor rode LED’s hoger is dan die van 

de blauwe. Dit komt omdat blauwe fotonen een hogere energie-inhoud hebben dan rode 

fotonen (stralingsenergie is omgekeerd evenredig met de golflengte, zie vergelijking van 

Planck) waardoor er dus minder blauwe fotonen uitgestraald worden per eenheid van 

elektrische energie dan rode (Gerovac, 2017).  

 

Een ander veelbesproken voordeel is de beperkte warmteproductie van LED-lampen. Dit 

komt omdat deze weinig tot geen NIR-straling (near-infrared, 750 – 1400 nm) genereren in 

de richting van het gewas. Door hun geringe massa, volume en warmteproductie, is het 

mogelijk om de belichtingsinstallatie dichter bij het gewas te hangen (Bourget, 2008). De 

stralingsenergie uitgezonden door een bepaalde lichtbron en opgevangen door de planten 

eronder is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen hen (Bickford & 

Dunn, 1972). Daaruit volgt dat hoe dichter de belichtingsinstallatie zich bij het gewas bevindt, 

hoe minder energie moet geïnvesteerd worden om dezelfde PPF te bekomen op 

gewasniveau. Naast de elektriciteitsbesparing, wordt er op deze manier veel ruimte boven de 

planten bespaard en kan deze benut worden in de hoogte. Hierdoor worden LED-lampen 

meer en meer gebruikt bij teeltsystemen volgens het vertical farming principe (de Anda & 

Shear, 2017). 

 

Het kostenplaatje van belichting zal naast de elektriciteitskost, sterk afhankelijk zijn van 

aantal branduren dat een bepaald lamptype kan realiseren. Na dit aantal branduren zal de 

lamp geen optimale belichting meer bieden, wat de gewaskwaliteit en –opbrengst negatief 

kan beïnvloeden. De meest recente LED-lampen kunnen 25 000 tot 100 000 branduren 

halen. Dit is aanzienlijk meer dan de 10 000 tot 20 000 uur die een hogedruknatriumlamp 

kan leveren (Bourget, 2008; Morrow, 2008; Sager & McFarlane, 1997). 
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Verder zijn LED-lampen robuuster dan andere lichtinstallaties door het feit dat ze licht 

opwekken in een vaste stof (solid state lighting) en geen gevaarlijke materialen bevatten, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de hogedruknatriumlampen of de plasmalampen (Bourget, 

2008). Tot slot is de fotonoutput lineair met de elektrische input. Dit wil zeggen dat als men 

hogere lichtintensiteiten wil behalen, men enkel de stroom dient te verhogen zonder dat de 

lampjes structureel gewijzigd moeten worden of vervangen worden door andere modellen. 

Het feit dat deze lampen dimbaar zijn, maakt ze zeer geschikt voor regulatie van de 

groeisnelheid en bijgevolg een gerichte teeltplanning (Bourget, 2008; Conner, 2017). Een 

LED-lamp kent tevens een lage in- en uitschakeltijd, anders dan de fluorescentielampen 

(spaarlampen of tl-buizen) waar de maximale lichtintensiteit pas na 10 tot 50 seconden wordt 

bereikt. LED-belichting is daarom toepasbaar voor fotoperiodische belichting, voor 

bijvoorbeeld bloeiinductie, kieming van zaden of het induceren van knoprust (Conner, 2017). 

Door niet continu aan volledige lichtintensiteit te moeten belichten kan de teler, in combinatie 

met de energie-efficiënte LED-technologie, zijn elektriciteitskost reduceren.  

 

2.2.2.3. Nadelen van LED-belichting 

 

Aan de andere kant dient er ook rekening gehouden te worden met de mogelijke nadelen 

van LED-belichting. Ten eerste is de kostprijs van een LED-installatie hoger dan deze van 

andere belichtingstypes. Deze meerprijs kan echter in enkele jaren terug gewonnen worden 

door de hierboven vernoemde voordelen omtrent energie-efficiëntie en verhoogde productie 

en gewaskwaliteit door de spectrale finetuning. Bovendien is de LED-technologie in volle 

ontwikkeling waardoor de aankoopprijs van LED-lampen elk jaar daalt (Folta & Childers, 

2008). 

 

Ten tweede stellen sommige auteurs dat werken onder uitsluitend blauw licht negatief kan 

zijn voor de emotionele toestand van de werknemer en een verhoogde kans op oogschade 

met zich meebrengt. Dit fenomeen wordt omschreven als blue light hazard en zou vooral 

fotochemische schade aan het netvlies veroorzaken, gelijkaardig aan maculaire degeneratie 

op oudere leeftijd. Dit komt omdat de pupillen bij blauw licht niet zo nauw samenknijpen als 

onder wit licht met dezelfde lichtintensiteit (Gordon, 2015; Lougheed, 2014). Aan de andere 

kant zou de verhoogde ratio aan blauw licht die een witte fosfor LED-lamp uitstraalt de 

circadiaanse klok positief beïnvloeden en mensen langer wakker houden (Gordon, 2015). 

Door te werken in een lichtomgeving met rode en blauwe LED’s zou men wat groener zien, 

maar tot nog toe zijn hier nog geen nadelige gevolgen van genoteerd (Sterk, et al., 2009).  
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Tevens dienen telers bij het overschakelen van een ander belichtingstype naar LED-

belichting vaak hun elektriciteitsnet aan te passen. Dit komt omdat LED-lampen gelijkstroom 

vereisen en andere conventionele belichtingstypes eerder wisselstroom (Bourget, 2008). 

 

Tot slot zal een LED van hoge kwaliteit nog steeds 60 tot 70 % van zijn energie omzetten 

naar warmte aan de achterkant van het lampje. Als de lampen onvoldoende gekoeld worden 

zal deze waarde nog stijgen en dreigen de elektrische onderdelen oververhit te raken, met 

een kortere levensduur tot gevolg (Conviron, 2015). Dit wordt meestal gedaan door middel 

van waterkoelingsbuizen of luchtkoeling in de armatuur, welke extra installatiekosten met 

zich meebrengen. Een ingrijpender gevolg is echter dat de warmte die normaal werd 

gegenereerd door de belichtingsinstallatie naar het gewas toe, bijvoorbeeld bij 

hogedruknatriumlampen, nu moet aangevuld worden met stookwarmte. Hierdoor wordt de 

energiebesparing door de energie-efficiënte belichting deels teniet gedaan (Ouzounis, 2014; 

Sterk, et al., 2009). Wanneer er niet wordt bij verwarmd en er onvoldoende geventileerd kan 

worden, bijvoorbeeld tijdens koudere periodes, kan de teler vochtproblemen krijgen in de 

kas. Dit kan leiden tot een inferieure gewasontwikkeling en blad- en bloemmisvormingen. 

Een oplossing hiervoor is verwarmingsbuizen plaatsten tussen het gewas om het verdampen 

van vocht te promoten (Sterk, et al., 2009).  

2.3. Teelt van bladgroenten onder LED-belichting 

 

Bladgroenten zijn wereldwijd nog steeds één van de belangrijkste gewassen die in serres 

geteeld worden tijdens de winter en het voorjaar, wanneer natuurlijke lichtintensiteiten laag 

zijn. Onder bladgroenten verstaat men gewassen afkomstig uit verschillende plantenfamilies 

die geteeld worden voor de consumptie van hun blad. Instinctief denkt men aan sla, 

behorende tot de composietenfamilie (Asteraceae) met als geslacht Lactuca. Gewassen 

zoals andijvie, spinazie, witlof, snijbiet en rucola zijn echter ook bladgroenten. De nood aan 

bijbelichting voor deze teelten, samen met hun selectieve respons op bepaalde 

belichtingstypes, maakt van sla een modelplant om de effecten van lichtkwaliteit op de 

plantmorfologie en –fysiologie te bestuderen (Brazaityte, et al., 2006; Wheeler, 2008; Holst & 

Williamson, 2004).  

2.3.1. Geteelde bladgroenten 
 

Voor dit onderzoek werden drie bladgroenten geselecteerd uit de Brassicaceae familie. 

Enerzijds werden twee rucolasoorten (of raketsla) gekozen die momenteel een groot belang 

kennen in de productie van voorverpakte slaproducten, namelijk Eruca sativa en Diplotaxis 



Literatuurstudie 

24 
 

tenuifolia. Deze planten kennen hun oorsprong in het Middellandse zeegebied en het 

Midden-Oosten (Martínez-Sánchez, Marín, Llorach, Ferreres, & Gil, 2006). Beide soorten 

komen in Zuid-Italië spontaan in het wild voor, waarbij Diplotaxis zich geografisch meer heeft 

verspreid dan Eruca (Bianco, 1995). Heden ten dage wordt het grootste deel van de raketsla 

tevens geïmporteerd uit Italië (Bell, Methven, & Wagstaff, 2017). De eerste soort is eerder 

gekend als gecultiveerde rucola en de tweede als wilde rucola, terwijl deze laatste net het 

meest gebruikt wordt in de commerciële teelt en selectieprogramma’s. Diplotaxis variëteiten 

zijn fenotypisch vaak uniform, terwijl de gewassen binnen het genus Eruca vaak meer divers 

zijn (Bell & Wagstaff, 2014). Als derde bladgroente werd Mizuna (Brassica rapa var. 

nipposinica) gekozen. Deze soort is nog minder bekend dan de rucolasoorten, maar krijgt 

recentelijk meer aandacht vanuit de commerciële slateelt.  

 

In het vervolg van dit werk zal er naar deze slasoorten respectievelijk verwezen worden als 

Diplotaxis, Eruca en Mizuna. Een overzicht van de taxonomische classificatie van deze drie 

gewassen wordt weergegeven in Figuur 11. 

 

 

Figuur 11. Overzicht van de taxonomie van Eruca (links), Diplotaxis (midden) en Mizuna (rechts), met de 

naam die herkenbaar is voor consumenten tussen haakjes. 
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2.3.1.1. Eruca 

 

De taxonomische  naam  is Eruca vesicaria (L.) Cav. (The Plant List, 2013), al zijn er in de 

literatuur verscheidene synoniemen terug te vinden zoals onder andere E. sativa Mill. In het 

Nederlands is deze sla beter bekend als raketsla of gecultiveerde rucola (Pasini, Verardo, 

Cerretani, Caboni, & D'Antuono, 2011). De naam kent waarschijnlijk zijn oorsprong uit het 

Latijnse woord ‘eruca’, afgeleid van ‘urere’ (= branden), wat refereert naar de pittige bijtende 

smaak van de bladeren (Bianco, 1995). 

 

Het is een eenjarige plant die afhankelijk van de groeiduur afmetingen kan aannemen van 10 

tot 100 cm in volgroeide toestand. De bladeren zijn geveerd gelobd met een gave rand en 

een grote eindlob. Net zoals Diplotaxis vormt deze rucolasoort na bevruchting een hauw, na 

bestuiving door insecten. De hauw is ongeveer 2,5 cm lang en ontstaat uit witte, purper 

geaderde bloemen met gele meeldraden (Singh, 1958). De zaden zijn in twee rijen 

gerangschikt en hun kleur varieert van geelgroen tot bruin. Ze zijn groter dan de zaden van 

Diplotaxis: elk zaadje is 1,7 tot 3 mm lang en 1 gram telt ongeveer 500 zaden (Bianco, 

1995). De diploïde vorm heeft net zoals Diplotaxis 2n = 22 chromosomen (Prakash, 1980). 

 

Eruca bloeit vroeger dan Diplotaxis, van februari tot april-mei, en kan op vrijwel elke bodem 

met een minimale vruchtbaarheid groeien, terwijl Diplotaxis kalkrijke bodems prefereert. Als 

gevolg hiervan zal Eruca ook vaak voorkomen als onkruid op maïs- en vlasvelden en op 

braakliggende terreinen. Jonge Eruca planten kunnen al vanaf de lente teruggevonden 

worden, maar Diplotaxisplanten hebben een langere levensduur en kunnen groeien tot de 

late herfst (Bianco, 1995).  

 

E. vesicaria wordt geteeld als bladgroente voor consumptie of voor de productie van jamba 

olie uit de zaden, voornamelijk in India (Bianco, 1995). Het oliegehalte in de zaden varieert 

van 30 tot 35 % en bestaat voornamelijk uit erucazuur (ongeveer 46 %). Deze jamba- of 

taramira-olie wordt onder ander gebruikt als middel tegen haarverlies, roos of luis en als 

lampolie. Hoewel de olie als oneetbaar wordt beschouwd, kan ze in kleine hoeveelheden 

medicinaal gebruikt worden tegen onder andere diabetes, als eetlustopwekkend middel en 

laxeermiddel. De koek die overblijft na het persen van de olie kan gebruikt worden als 

veevoeder (Sastry, 2003). Verder bleek de olie een efficiënt bestrijdingsmiddel tegen 

bepaalde insectenlarven en insecten (Khan & Khan, 1985).  
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2.3.1.2. Diplotaxis 

 

Diplotaxis (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.), ook wel grote zandkool of wilde rucola genoemd, is 

een hemicryptofyt overblijvend kruid met een erecte groeiwijze. De plant wordt in volgroeide 

toestand tussen de 30 en 80 cm hoog. Deze soort heeft een sterk vertakte stengel met drie 

tot zes vlezige bladeren per stengeldeel en een houtachtige basis. De bladeren zijn 

veerspletig tot veerdelig met vier tot acht smalle slippen. De eindslip van het blad is 

lijnlancetvormig. Diplotaxis bloeit normaal van eind mei tot de herfst en vormt daarbij gele 

tweeslachtige bloemen met 4 afgeronde petalen. De bloeiwijze vormt een tros. Na de 

bestuiving, over het algemeen door insecten (entomofiele bestuiving), worden er 

doosvruchten of hauwen gevormd. Deze vruchten zijn 2 tot 6 cm lang, tweezaadlobbig en de 

zaden zitten in twee rijen verdeeld per hok. Hieraan dankt de plant zijn naam, namelijk uit de 

Griekse woorden ‘diplos’ (= dubbel) en ‘taxis’ (= rij). De zaden zijn klein (5000 tot 5500 zaden 

per gram) en hebben een geelbruine kleur (Bianco, 1995). Het aantal chromosomen 

bedraagt 2n = 22 (Harberd & McArthur, 1972). 

 

Deze rucolasoort is een pioniersplant en zal doorgaans groeien op droge, zonnige, open 

plaatsen met matige voedselrijke, kalkhoudende, onbewerkte zandbodem. In het wild kan  

Diplotaxis teruggevonden worden, vaak als onkruid, langs spoorwegen, in wegbermen, in 

duinen en in de stad tegen muren of tussen stenen. De plant komt oorspronkelijk uit het 

Middellandse-Zeegebied (voornamelijk Italië) maar heeft zich ondertussen, door onder 

andere domesticatie en kweekprogramma’s voor commerciële teelt, over de hele wereld 

verspreidt (Bozokalfa, Eşiyok, & Yağmur, 2011).  

2.3.1.3. Mizuna 

 

Mizuna is een bladgroente uit de Brassicaceae familie die recent meer geteeld wordt om te 

mengen met andere slasoorten in voorverpakte sla. Door zijn recente bekendheid bestaat er 

in de literatuur vaak verwarring omtrent de nomenclatuur. In het Nederlands wordt naar 

Mizuna verwezen als Japanse mosterd of Japanse kool. Als men Mizuna beschouwt als een 

cultivar van de Indische bruine mosterd (of sareptamosterd, Brassica juncea), is de 

wetenschappelijke naam Brassica juncea var. japonica. In de meest recente literatuur en 

volgens het U.S. National Plant Germplasm System (NPGS, 2010) wordt echter Brassica 

rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt. als officiële benaming voor de plant gebruikt. 

Zoals de naam doet vermoeden, kent de plant zijn oorsprong in Japan (Khanam, Oba, 

Yanase, & Murakami, 2012).  
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Mizuna is een eenjarige tot tweejarige plant die snel tot 30 cm hoog kan groeien. De 

bladeren zitten dicht op elkaar in een rozet. Het blad is diep ingesneden, gekarteld en 

donkergroen met een gladde textuur (Larkcom, 2007). Aan het gevederde uitzicht van het 

blad dankt de plant zijn Engelse naam, namelijk spider mustard (Bittman, 1995). De bladeren 

hebben een mild pikante, mosterdachtige smaak, maar minder scherp dan die van Diplotaxis 

en rucola. Mizuna wordt zowel verwerkt in koude salades als in warme wokgerechten, 

soepen en stoofpotten. In de Oosterse keuken worden de bladeren ook vaak gepekeld. 

Zowel de volgroeide bladeren, de gekiemde scheuten als de bloemen worden 

geconsumeerd (Larkcom, 2007).  

 

De plant bloeit van mei tot augustus en vormt na zelfbestuiving of bestuiving door insecten 

tweeslachtige gele bloemen. De bloeiwijze kan een meter hoog groeien. Voor buitenteelten 

ligt het zaaitijdstip meestal in de vroege tot de late zomer. Mizuna kan echter ook uitstekend 

geteeld worden in semigesloten teeltomgevingen, zoals serres of tunnels. De planten 

groeien het best in een goed gedraineerde bodem met een hoog gehalte aan organische stof 

en een pH van 5,5-7. Ze zijn hitte- en koude-tolerant en zullen tevens nog een goede groei 

vertonen in licht alkalische bodems. Ze kunnen temperaturen van -6 °C verdragen, maar een 

temperatuursbereik van 15-18 °C is aan te raden voor optimale groei. Door het 

oppervlakkige wortelstelsel is  Mizuna echter niet zo droogtetolerant (Cornell University;, 

2006; Huxley, 1992; Hasturk Sahin, Aktas, Eryilmaz Acikgoz, & Akcay, 2016). Kalisz et al. 

(2012) noteerden opbrengsten van 3,5 ton per hectare na één oogstbeurt. Rucola (E. sativa) 

daarentegen blijkt productiever te zijn met gemiddeld 7,3 ton per hectare (Morales & Janick, 

2002), hoewel deze opbrengsten sterk afhankelijk zijn van teeltcondities (veld- of serreteelt) 

en weersomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, bewolkingsgraad). 

 

2.3.2. Gezondheidsbevorderende componenten in Brassicaceae 

bladgroenten 
 

Rucola, waar zowel Diplotaxis als Eruca toe behoren, wordt de laatste jaren steeds 

populairder in Westerse diëten als bladgroente, door zijn karakteristieke scherpe smaak en 

geur (Pasini, Verardo, Cerretani, Caboni, & D'Antuono, 2011). Ze worden voornamelijk 

verwerkt in voorverpakte slaproducten maar ook hun bloemen worden soms gebruikt als 

garnituur. Raketsla wordt echter ook nog vaak gebruikt in de traditionele geneeskunde als 

onder andere ontstekingsremmer, laxeermiddel, spijsverteringsbevorderend middel en als 

remedie tegen scheurbuik, jeuk, haaruitval, slijmvliesontsteking, heesheid en urogenitale 
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problemen (de Feo & Senatore, 1993). De olie en bladextracten vertonen tevens potentieel 

als insectenwerende middelen (Bianco, 1995).  

 

De gezondheidsbevorderende effecten van rucola en andere gewassen uit de Brassicaceae 

familie zijn voornamelijk te wijten zijn aan hun hoge gehaltes aan glucosinolaten (GSL) en 

flavonolen (Kim, Jin, & Ishii, 2004). Deze secundaire metabolieten zouden bescherming 

bieden tegen verschillende vormen van kanker (Higdon, Delage, Williams, & Dashwood, 

2007) en cardiovasculaire ziekten bij de mens (Podsędek, 2007). Daarenboven bepalen 

deze stoffen de typische smaak van de bladgroenten (Bennett, Mellon, Botting, Eagles, 

Rosa, & Williamson, 2002). Het verhogen van het gehalte aan GSL’s in E. sativa (Bell, 

Methven, & Wagstaff, 2017) en verschillende Diplotaxis species (Pasini, Verardo, Cerretani, 

Caboni, & D'Antuono, 2011) had geen negatieve invloed op de smaakperceptie. Dit biedt 

mogelijkheden om de nutritionele kwaliteit van deze bladgroenten significant te verhogen 

zonder dat de preferentie van de consument wijzigt. De reactie van GSL’s met het enzym 

myrosinase resulteert in de vorming van onder andere isothiocyanaten, thiocyanaten, nitrillen 

en sulfaten. Van deze stoffen wordt gedacht dat ze eveneens verantwoordelijk zijn voor de 

karakteristieke smaak en geur van Brassicaceae groenten (Pasini, Verardo, Cerretani, 

Caboni, & D'Antuono, 2011). Verder bevatten deze bladgroenten nog andere componenten 

zoals vrije aminozuren, suikers en organische zuren, die allen bijdragen aan het 

smaakprofiel en de nutritionele kwaliteit van de bladeren (Bell, Methven, Signore, Oruna-

Concha, & Wagstaff, 2017).  

 

Brassicaceae bladgroenten zijn tevens een goede bron van vezels en bevatten hoge 

gehaltes aan antioxidanten, zoals vitamine C en E, polyfenolen (fenolen en flavonoïden) en 

carotenoïden. Deze antioxidatieve componenten zouden potentieel hebben om het risico op 

kanker, tumorvorming en hartziekten te reduceren. Tevens zouden ze bijdragen tot de 

absorptie van andere nutriënten in het lichaam (Bittman, 1995).  

2.3.3. Effect van lichtkwaliteit van LED-belichting op de voedingswaarde van 

bladgroenten 

 

LED-lampen zijn beschikbaar in verschillende kleuren, maar de meest gebruikte  

toepassingen binnen de plantenteelt zijn rode en blauwe LED’s. Deze twee kleuren bleken 

het meest efficiënt te zijn voor het sturen van het fotosyntheseproces en het beïnvloeden van 

de fytochemische samenstelling van planten. Dit komt omdat de rode en blauwe golflengten 

samenvallen met de absorptiemaxima van de verschillende fotoreceptoren die invloed 

hebben op de groei en ontwikkeling van de plant (Hopkins & Hüner, 2004).  
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Omdat GSL concentraties bij bladgroenten uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) van 

nature hoog zijn, focust men zich bij onderzoeken vaak op het verhogen van andere 

nutritionele componenten. Zo probeert men met bepaalde lichtkwaliteiten de gehaltes aan 

vitaminen en antioxidanten te verhogen in de plant, samen met een toename van de 

groeisnelheid en opbrengst. Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat de 

combinatie van rode en blauwe LED-lampen voor de productie van deze groenten in een 

(semi)gesloten teeltomgeving een goede kwaliteit oplevert (Dougher & Bugbee, 1998; Kim, 

Goins, Wheeler, & Sager, 2004; Lin, Huang, Huang, Hsu, Yang, & Yang, 2013; Massa, Kim, 

Wheeler, & Mitchell, 2008; Ohashi-Kaneko, Takase, Kon, Fujiwara, & Kurata, 2007; Son & 

Oh, 2013). Hoewel lichtkwaliteit op elke plant en in vele gevallen ook op de cultuurvariëteiten 

een andere invloed kan hebben (Ouzounis, 2014; Son & Oh, 2013), kan men toch enkele 

karakteristieke responsen linken aan bepaalde golflengten. 

 

Zo stelde men vast dat rood licht voornamelijk de fotosynthetische accumulatie stimuleert 

door het vers- en drooggewicht, de planthoogte en de bladoppervlakte positief te 

beïnvloeden (Heo, Kang, Bang, Hong, Chun, & Kang, 2012; Wang, Gu, Cui, Shi, Zhou, & Yu, 

2009; Wu, et al., 2007). Bliznikas et al. (2012) concludeerden daarenboven dat belichting 

met monochromatisch rood licht een metabolisch onevenwicht bij  rucola en spinazie 

veroorzaakte, waardoor de accumulatie van antioxidanten gereduceerd werd. 

 

Blauw licht zal eerder een indirect effect hebben op de groei door het fotosyntheseproces, de 

chlorofylvorming en de chloroplastbeweging te beïnvloeden. Onder invloed van blauw licht 

werd een verhoging van de productie aan secundaire metabolieten vastgesteld (Johkan, 

Shoji, Goto, Hahida, & Yoshihara, 2010; Savvides, Fanourakis, & van Ieperen, 2012; Wang, 

Gu, Cui, Shi, Zhou, & Yu, 2009). Verder stelde Ouzounis (2014) vast dat belichten met blauw 

licht leidde tot compactere slaplanten met hogere concentraties aan fenolen en pigmenten.  

 

Wanneer blauwe en rode LED’s worden gecombineerd, wordt er een grotere biomassa 

vastgesteld dan wanneer er enkel wordt belicht met monochromatisch rood licht 

(Hogewoning, Trouwborst, Maljaars, Poorter, van Ieperen, & Harbinson, 2010; Matsuda, 

Ohashi-kaneko, Fujiwara, Goto, & Kurata, 2004; Savvides, Fanourakis, & van Ieperen, 2012; 

Stutte, Edney, & Skerritt, 2009). Dit fenomeen is waarschijnlijk te verklaren door een 

synergetisch effect van fytochroom, cryptochroom en fototropine voor de absorptie van 

respectievelijk rode en blauwe golflengten. Johkan et al. (2010) en Stutte et al. (2009) 

stelden verder vast dat belichten met een mix van rode en blauwe LED-lampen leidde tot 

verhoogde concentraties aan polyfenolen en antioxidanten in slaplanten (Lactuca sativa). Ze 
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merkten echter op dat dit eerder een gevolg kon zijn van de negatieve invloed van blauw 

licht op de hoeveelheid biomassa (Son & Oh, 2013). Hoewel deze responsen vrij algemeen 

voorkomen in vele plantensoorten, rapporteren enkele studies tegenstrijdige resultaten (Heo, 

Kang, Bang, Hong, Chun, & Kang, 2012; Johkan, Shoji, Goto, Hahida, & Yoshihara, 2010). 

 

Naast rood en blauw licht, zijn planten ook in staat om andere golflengten te absorberen en 

aan te wenden voor fotosynthese, doch minder efficiënt. Terashima et al. (2009) stelde vast 

dat bladeren ongeveer 90 % van het beschikbare blauwe of rode licht zullen absorberen 

terwijl dit voor groen licht ongeveer 70-80 % is. Voornamelijk planten in de onderste 

plantenlagen zouden aangepast zijn om groen licht beter te absorberen, ten gevolge van de 

betere penetratie van het gebladerte van dit licht in vergelijking met blauw of rood licht (Folta 

& Maruhnich, 2007). Effecten op onder andere de morfogenese, vegetatieve ontwikkeling, 

fotoperiodische bloeiinductie, stengelelongatie en chloroplast genexpressie werden 

vastgesteld onder invloed van groen licht (Folta, 2004; Folta & Childers, 2008; Kim, Wheeler, 

Sager, Goins, & Norikane, 2006). Tevens concludeerden Kim et al. (2004) dat 

beschadigingen en ziekten aan planten beter te detecteren zijn voor het menselijk oog als 

men een kleine hoeveelheid groen LED-licht (ongeveer 5 %) toevoegt aan het rood-blauwe 

spectrum. In een daaropvolgend onderzoek werd besloten dat toevoeging van 50 % groen 

aan het belichtingsspectrum van sla de groei negatief beïnvloedde, terwijl combinaties tot en 

met 24 % de groei net deed toenemen (Kim, Goins, Wheeler, & Sager, 2004).  

 

Tot slot heeft onderzoek uitgewezen dat UV-licht een invloed kan hebben op de groei en 

ontwikkeling van planten. Van UV-A (320-400 nm) wordt gedacht dat het de vorming van 

kankers bij planten kan reduceren (Morrow & Tibbitts, 1988). Caldwell en Britz (2006) stelden 

vast dat UV-B (290-320 nm) een invloed heeft op de synthese van polyfenolen in sla en 

bijgevolg de nutritionele waarde van het gewas kan verhogen. Terwijl het zonlicht uit 

ongeveer 9 % UV-straling bestaat, stralen LED-lichten over het algemeen geen UV uit 

(Nelson & Bugbee, 2013). Wanneer een LED-installatie dus gebruikt wordt als 

hoofdbelichting kan dit leiden tot misvormingen aan de plant (Morrow & Tibbitts, 1988). 
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3. Materiaal en methoden 

3.1. Plantmateriaal en groeicondities 

 

Er werden twee teeltproeven opgezet waarin respectievelijk vier en zes verschillende 

lichtbehandelingen werden toegepast. Hierbij werd telkens een constante lichtintensiteit 

aangehouden maar werd de lichtkwaliteit bij de verschillende lichtbehandelingen gevarieerd 

door blauwe en rode LED-lampen te combineren in verschillende verhoudingen. 

Lichtintensiteiten voor deze thesis werden opgemeten door middel van een PAR-sensor van 

Skye instruments ltd. (UK). Beide proeven werden uitgevoerd met de drie eerder besproken 

slasoorten, namelijk Mizuna, Diplotaxis en Eruca. De zaden van Mizuna werden verkregen 

via het Italiaanse zaadbedrijf Esasem S.p.A. (Casaleone (VR), Italië) en deze van Diplotaxis 

en Eruca kwamen eveneens van een Italiaans zaadbedrijf, Riccardo Larosa sementi (Andria 

(BT), Italië). Deze werden droog bewaard in een gekoelde ruimte (± 5 °C). De verschillende 

lichtbehandelingen werden toegepast in klimaatkamers op de faculteit bio-

ingenieurswetenschappen (FBW) (Universiteit Gent, België, 51°03'12.6"N 3°42'29.7"E) en 

ILVO Plant (Melle, België, 50°59'37.5"N 3°47'02.9"E).  

3.1.1. Teeltproef 1 
 

Bij de eerste teeltproef werden vier verschillende lichtbehandelingen toegepast in 

verschillende blauw-rood (B:R) verhoudingen (in %), namelijk B:R 0:100, B:R 100:0, B:R 

50:50 en een controle lichtbehandeling met wit licht gegenereerd door een plasmalamp. In 

het vervolg van dit werk zal naar deze lichtbehandelingen respectievelijk verwezen worden 

als R, B, B:R 50:50 en C. De verhoudingen (B:R) duiden telkens op de totale gegenereerde 

lichtintensiteit (in µmol m-2 s-1). Er werden per slasoort (3) en vervolgens ook per 

lichtbehandeling (4) 30 herhalingen voorzien, wat het totaal aantal planten voor deze proef 

op 360 brengt.  

 

Eerst werden een tiental zaden per plug uitgezaaid in een tray in potgrond voor zaailingen 

(Saniflor, op basis van turf, perliet en meststoffen [NPK 12-14-24, 0,5 g/L sporenelementen], 

pH 5,0-6,5). Deze trays werden 10 dagen in een aparte groeikamer op de FBW geplaats om 

de zaden te laten kiemen en op te groeien tot voldoende grote plantjes om te verpotten. 

Deze groeifase gebeurde onder 16/8u licht/donker onder SON-T lampen met een 

lichtintensiteit van ± 150 µmol m-2 s-1 bij ± 18°C, waarbij de planten elke dag manueel 

bewaterd werden. Vervolgens werden de plugs verplant in individuele P9 potten (9x9x10 cm) 
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in potgrond (Saniflor beroepspotgrond, op basis van veen, meststoffen [NPK 12-14-24, 1,25 

g/L micronutriënten] en bevochtigingsmiddelen [200 g/m³ Aquamix], pH 4,5-7,0) op de FBW. 

Naast de aanwezige meststof in de potgrond werd geen additionele bemesting toegediend. 

Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen was niet nodig door de afwezigheid van 

ziekten en plagen.  

 

Na het verpotten werden de planten onder de correcte belichting geplaatst in een groeikamer 

van de vakgroep Plantaardige Productie op de FBW, waar temperatuur en luchtvochtigheid 

constant werden gehouden (14u/10u dag/nacht, ± 20°C). De totale PPFD bedroeg voor elke 

lichtbehandeling ongeveer 100 µmol m-2 s-1 op plantniveau. De planten kregen om de 2 

dagen manueel water. Voor Mizuna werd 33 groeidagen gekozen als optimale oogstdatum 

en voor Eruca en Diplotaxis respectievelijk 40 en 41 dagen. Het gekozen aantal groeidagen 

reflecteert de conventionele groeiperiode die commerciële telers zouden toepassen (Bell, 

Oruna-Concha, & Wagstaff, 2015). Details omtrent zaaidata, aantal groeidagen en 

lichtintensiteit zijn terug te vinden in Tabel 2.  

3.1.2. Teeltproef 2 
 

Voor een tweede teeltproef werd geopteerd om zes verschillende lichtbehandelingen toe te 

passen, waarbij meerdere combinaties van blauw en rood licht werden gekozen. De 

lichtbehandelingen in deze proef waren B:R 0:100 (R), B:R 100:0 (B), B:R 25:75, B:R 50:50, 

B:R 75:25 en een controle lichtbehandeling door middel van plasmalampen (C). Wederom 

werden per slasoort (3) en per lichtbehandeling (6) 30 planten voorzien, wat het totaal aantal 

planten voor deze teeltproef op 540 brengt.  

 

De zaden van de drie gebruikte slasoorten werden op een identieke wijze als teeltproef 1 

uitgezaaid en opgegroeid. Deze keer werden de opgegroeide kiemplantjes eerst verplaatst 

naar het ILVO te Melle, om deze daar vervolgens te verplanten. Een deel van de verpotte 

planten werd terug verplaatst naar de FBW aangezien de controle lichtbehandeling (C) en 

deze met 100 % blauw licht (B) daar plaats vonden. De andere planten werden op het ILVO 

onder de correcte belichting geplaatst (nl. R, B:R 25:75, B:R 50:50 en B:R 75:25) in een 

geklimatiseerde groeikamer (14u/10u dag/nacht, 19,8 ± 1,4 °C, 87,0 RV ± 11,8 %). De 

irrigatie gebeurde op de FBW weer manueel om de dag en deze op het ILVO gebeurde elke 

dag door middel van een geautomatiseerd irrigatiesysteem. De lichtintensiteit per 

lichtbehandeling bedroeg telkens ongeveer 100 µmol m-2 s-1 op plantniveau. Tot slot werden 

de planten van Mizuna geteeld op de FIBW geoogst na 33 groeidagen en deze op het ILVO 

na 34 dagen. De planten van Eruca en Diplotaxis die geteeld werden op het FBW werden na 
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een periode van 40 dagen geoogst en deze op het ILVO na 41 dagen. Specificaties omtrent 

zaaidata, aantal groeidagen en gebruikte lichtintensiteiten zijn terug te vinden in Tabel . Het 

dient opgemerkt te worden dat het automatisch irrigatiesysteem bij de monochromatisch 

rode lichtbehandeling 1 à 2 dagen is uitgevallen, wat mogelijks een effect kan hebben op de 

opgemeten parameters.  

3.1.3. Belichting 
 

Op de FBW werd gebruikt gemaakt van volgende lichtinstallaties: Philips Greenpower LED 

module blue en deep red (Philips, Nederland) voor respectievelijk de blauwe (B) en rode (R) 

lichtbehandeling, een combinatielamp met zowel rode als blauwe LED’s (BCON Instruments, 

USA) voor de B:R 50:50 lichtbehandeling en een witte plasmalamp (Gavita, Nederland) voor 

de controle lichtbehandeling. Op het ILVO te Melle werden GreenPower LED research 

modules (Philips, Nederland) gebruikt in een gecontroleerde groeikamer voor de 

gecombineerde rood-blauw belichting en de rode lichtbehandeling voor teeltproef 2.  

 

De gegenereerde lichtintensiteiten van de LED’s en de plasmalampen werden opgemeten 

met een spectrofotometer (JAZ-S, Ocean Optics, US) op planthoogte. Ter illustratie wordt in 

Figuur 12 het lichtspectrum weergegeven voor de plasmalamp (controle), R, B en B:R 50:50. 

Golflengten tussen 400 en 500 nm werden beschouwd als blauw licht en golflengten tussen 

600 en 700 nm als rood licht. 

 

Figuur 12. Relatieve spectrale distributie van verschillende lichtbehandelingen met LED’s gebruikt in deze 

studie: controlebelichting met een plasmalamp (zwart), 100 % rode LED-belichting (rood), 100 % blauwe 

LED-belichting (blauw) en een combinatie van rode en blauwe LED’s (50 % rood en 50 % blauw, paars). De 

totale PPFD (photosynthetic photon flux density) bedroeg voor elke lichtbehandeling ongeveer 100 µmol 

m
-2

 s
-1

. Spectrale metingen werden uitgevoerd op plantniveau. 
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Tabel 2. Overzicht van teeltproef 1 met zaaidatum, aantal groeidagen de lichtintensiteit (µmol m
-2 

s
-1

) per lichtbehandeling voor Mizuna, Diplotaxis en Eruca 

  Mizuna  Diplotaxis  Eruca 

Lichtbehandeling  Zaaidatum Groeidagen
5 

Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 
 Zaaidatum Groeidagen

5
 

Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 
 Zaaidatum Groeidagen

5 
Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 

C
1 

 24/08/2016 33 119,7  24/08/2016 41 119,7  24/08/2016 40 119,7 

R
2 

 24/08/2016 33 110,5  24/08/2016 41 110,5  24/08/2016 40 110,5 

B:R 50:50
3
  24/08/2016 33 101,7  24/08/2016 41 101,7  24/08/2016 40 101,7 

B
4 

 24/08/2016 33 108,6  24/08/2016 41 108,6  24/08/2016 40 108,6 

1 
controle lichtbehandeling met plasmalampen 

2 
100 % rode LED-belichting 

3 
50 % blauwe en 50 % rode LED-belichting

 4 
100 % blauwe LED-belichting 

5 
aantal dagen groei 

geteld vanaf zaaidatum tot de dag vóór oogst. Percentages blauw en rood zijn telkens gebaseerd op de totale lichtintensiteit (in µmol m
-2

 s
-1

) 

 

Tabel 3. Overzicht van teeltproef 2 met zaaidatum, aantal groeidagen en lichtintensiteit (µmol m
-2 

s
-1

) per lichtbehandeling voor Mizuna, Diplotaxis en Eruca 

  Mizuna  Diplotaxis  Eruca 

Lichtbehandeling  Zaaidatum Groeidagen
7 

Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 
 Zaaidatum Groeidagen

7 
Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 
 Zaaidatum Groeidagen

7 
Lichtintensiteit 

(µmol m
-2

 s
-1

) 

C
1 

 12/10/2016 33 119,7  12/10/2016 40 119,7  12/10/2016 40 119,7 

R
2 

 12/10/2016 34 100,1  12/10/2016 41 100,1  12/10/2016 41 100,1 

B:R 25:75
3
  12/10/2016 34 99,4  12/10/2016 41 99,4  12/10/2016 41 99,4 

B:R 50:50
4
  12/10/2016 34 95,7  12/10/2016 41 95,7  12/10/2016 41 95,7 

B:R 75:25
5
  12/10/2016 34 99,4  12/10/2016 41 99,4  12/10/2016 41 99,4 

B
6 

 12/10/2016 33 108,6  12/10/2016 40 108,6  12/10/2016 40 108,6 

1 
controle lichtbehandeling met plasmalampen 

2 
100 % rode LED-belichting 

3  
25 % blauwe en 75 % rode LED-belichting  

4 
50 % blauwe en 50 % rode LED-belichting 

5 
100 % 

blauwe LED-belichting 
6 

75 % blauwe en 25 % rode LED-belichting 
7 
aantal dagen groei geteld vanaf zaaidatum tot de dag vóór oogst. Percentages blauw en rood zijn telkens 

gebaseerd op de totale lichtintensiteit (in µmol m
-2

 s
-1

)
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De opgemeten lichtintensiteiten van het rode en blauwe LED-licht voor de verschillende 

lichtbehandelingen voor teeltproef 1 en 2 worden weergegeven in respectievelijk Tabel 4 en 

Tabel 5. In de derde kolom wordt de verhouding van blauw ten opzichte van rood licht (B:R) 

weergegeven, telkens berekend ten opzichte van de som van de lichtintensiteit van het 

blauwe en rode licht. Uit de metingen blijkt dat de controle belichting bestond uit 24 % blauw 

licht en 26 % rood licht. Samen maken de blauwe en rode golflengten dus de helft uit van het 

uitgestraalde spectrum van de plasmalampen. Wanneer enkel deze golflengten worden 

beschouwd, geeft dit een B:R ratio van 46:51. Aan de hand van de ratio’s voor de 50:50 R:B 

lichtbehandeling (FBW: 40:50 t.o.v. ILVO: 54:46) kan besloten worden dat de afstelling van 

de lichtinstallatie op het ILVO preciezer kon gebeuren dan die van de FBW.  

 

Tabel 4. Gemeten lichtintensiteiten van blauwe en rode golflengten en de blauw-rood ratio (B:R) voor 

teeltproef 1 

Lichtbehandeling  
Blauw  

(µmol m
-2

 s
-1

) 

Rood  

(µmol m
-2

 s
-1

) 
B:R 

C
1 

 29,3 30,8 49:51 

R
2 

 0,0 110,0 0:100 

B:R 50:50
3
  40,5 60,2 40:60 

B
4 

 107,8 0,3 100:0 

1 
controle lichtbehandeling met  plasma lampen 

2 
100 % rode LED-belichting 

3 
50 % blauwe en 50 % rode LED-

belichting
 4 

100 % blauwe LED-belichting. De blauw-rood ratio (B:R) werd telkens berekend op de som van de 

lichtintensiteit van blauw en rood licht. 

 

Tabel 5. Gemeten lichtintensiteiten van blauwe en rode golflengten en de blauw-rood ratio (B:R) voor 

teeltproef 2 

Lichtbehandeling  
Blauw  

(µmol m
-2

 s
-1

) 

Rood  

(µmol m
-2

 s
-1

) 
B:R 

C
1 

 29,3 30,8 49:51 

R
2 

 0,0 99,9 0:100 

B:R 25:75
3
  25,5 73,4 26:74 

B:R 50:50
4
  51,4 43,6 54:46 

B:R 75:25
5
  74,2 24,3 75:25 

B
6 

 107,8 0,3 100:0 

1 
controle lichtbehandeling met plasma lampen 

2 
100 % rode LED-belichting 

3 
25 % blauwe en 75 % rode LED-

belichting  
4 

50 % blauwe en 50 % rode LED-belichting 
5 

75 % blauwe en 25 % rode LED-belichting 
6 
100 % 

blauwe LED-belichting. De blauw-rood ratio (B:R) werd telkens berekend op de som van de lichtintensiteit van 

blauw en rood licht.  
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3.2. Oogst en staalvoorbereiding 

 

Voor zowel teeltproef 1 als 2 werden 30 planten per lichtbehandeling per slasoort voorzien. 

Hiervan werden er willekeurig 20 geselecteerd voor de chemische analyses (pigmenten, 

flavonoïden, fenolen en vitamine C) en de 10 overige werden gebruikt voor de bepaling van 

vers- en drooggewicht, bladkarakteristieken, SPAD-waarde en chlorofyl 

fluorescentieparameters. Voor het oogsten werden de 20 planten willekeurig opgedeeld in 4 

groepen van 5 planten, waardoor men in totaal 4 biologische herhalingen per slasoort per 

lichtbehandeling verkreeg voor de chemische analyses. 

 

Bij het oogsten van de planten voor de chemische analyses werden telkens per plant alle 

bladeren afgeknipt, waarbij ongeveer 3 centimeter van de bladsteel werd meegenomen. De 

bladeren van de vijf planten uit één groep werden vervolgens gezamenlijk fijn vermalen met 

vloeibare stikstof door middel van een vijzel en een mortier. Het vermalen plantenmateriaal 

werd daarna opgeslagen in Eppendorf-buisjes van 2 ml, die werden bewaard bij -80 °C 

(SANYO electro biomedical Co., Japan). Tussen het afknippen van de bladeren en het 

opslaan van het plantenmateriaal, verliep maximaal een halfuur per lichtbehandeling, per 

slasoort. 

3.3. Onderzochte parameters 

 

Om de nutritionele waarde van de geteelde bladgroenten te bepalen zal in dit onderzoek de 

concentratie van verschillende nutritionele componenten bepaald worden (nl. carotenoïden, 

flavonoïden, fenolen en vitamine C). Bij het streven naar optimale plantenteelt dient echter 

niet enkel gefocust te worden op nutritionele samenstelling ten voordele van de consument, 

maar tevens op de economische belangen van de producent. De teler zal een hoge aanzet 

van biomassa wensen binnen een aanvaardbare teeltduur. Daarom zullen naast de 

nutritionele parameters ook enkele productieparameters, zoals de drogestof, 

bladkarakteristieken, de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten en bepaalde chlorofyl 

fluorescentieparameters, bepaald worden. 

3.3.1. Bladkarakteristieken en groeiparameters 
 

Van de geselecteerde 10 planten per lichtbehandeling werd telkens 1 blad afgeknipt, met 

inbegrip van ongeveer 3 centimeter steel, en apart gehouden voor de bepaling van de 
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bladkarakteristieken en het drooggewicht per blad. Van elke plant werd telkens een 

willekeurig, volgroeid blad geselecteerd. 

 

Versgewicht (VG) en drooggewicht (DG) van de resterende bladeren (afgeknipt met 

eveneens ongeveer 3 centimeter bladsteel) werden gewogen op een nauwkeurigheid van 

0,01 gram. Drooggewichten werden bepaald na 24 u drogen bij ± 100 °C in een droogoven 

(Jouan, Virginia, USA). Aan de hand van het drooggewicht kon vervolgens de waterinhoud 

bepaald worden, door 100 % te verminderen met het percentage droge stof. Tevens kon de 

absolute groeisnelheid (AGR, average growth rate, in g VG/dag) bepaald worden door het 

totale versgewicht per plant te delen door het bijhorende aantal groeidagen (zie Tabel 2 en 

Tabel 3 voor respectievelijk teeltproef 1 en 2). 

 

Voor teeltproef 1 werden enkel de morfologische parameters van het blad bepaald 

(bladoppervlakte, -breedte en –lengte), voor teelproef 2 werden naast deze parameters 

eveneens het vers- en drooggewicht per blad bepaald om later de specifieke bladoppervlakte 

(SLA, specific leaf area) te kunnen bepalen. De SLA is een maat voor de bladdikte 

aangezien het verband tussen deze parameters bij benadering omgekeerd evenredig is 

(Vile, et al., 2005). De bepaling van vers- en drooggewicht van de individuele bladeren 

gebeurde op identieke wijze als deze van de gehele plant. De bladoppervlakte, -breedte en –

lengte werden bepaald door eerst de bladeren in te scannen en vervolgens de gescande 

afbeelding te analyseren met Image J (Schneider, Rasband, & Eliceiri, 2012), een praktische 

beeldverwerkingssoftware. De lengte van het blad werd telkens bepaald vanaf de bladbasis 

tot en met de bladtop en de breedte werd gemeten ter hoogte van het breedste deel van het 

blad (zie Figuur 13). 

           

Figuur 13. Blad van Mizuna (links), Diplotaxis (midden) en Eruca (rechts) met indicatie hoe de lengte (L) 

en breedte (B) werden opgemeten. 

L 

B 

L 

B 

L 

B 
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3.3.2. Pigmenten 
 

De hoeveelheid pigmenten werd zowel destructief als niet-destructief bepaald. Voor de niet-

destructieve bepaling werd de SPAD-waarde gebruikt als maat voor de chlorofylinhoud van 

het blad. Deze waarde werd opgemeten door middel van een SPAD-meter (SPAD-502, 

Konica Minolta, Japan). Van de 10 geselecteerde planten werd per plant een willekeurig, 

volgroeid blad geselecteerd om de SPAD-waarde te bepalen. Per plant en per blad werd dus 

één meting verricht. Metingen werden uitgevoerd op het oogstmoment, op bladeren die nog 

niet van de plant verwijderd waren. 

 

Bij de destructieve analyse werd het gehalte aan chlorofyl a (Ca), chlorofyl b (Cb) en 

carotenoïden (Cx+c) bepaald. Per staal werd 150 mg vermalen materiaal geëxtraheerd in 10 

ml aceton 80% gedurende minimum 24 uur in het donker. Na deze extractieperiode werd de 

absorbantie van de extractievloeistof bepaald bij 470 nm, 646,8 nm en 663,2 nm door middel 

van een spectrofotometer (Uvikon XL, Biotek Instruments). Per slasoort en per 

lichtbehandeling werden er 4 stalen geanalyseerd, waarbij bij elke absorbantiebepaling er 

telkens een blanco werd meegenomen. De concentraties van chlorofyl a, chlorofyl b en de 

carotenoïden konden vervolgens bepaald worden aan de hand van volgende vergelijkingen 

(Arnon, 1949; Lichtenthaler, 1987): 

 

Ca = 12,25 A663,2 – 2,79 A646,8 

Cb = 21,5 A646,8 – 5,1 A663,2 

Cx+c = (1000 A470 – 1,82 Ca – 85,02 Cb)/198 

3.3.3. Chlorofyl fluorescentie 
 

Als maat voor de efficiëntie van fotosynthese werden bepaalde chlorofyl 

fluorescentieparameters gemeten door middel van een draagbare fluorometer PAM 2500 

(Walz, Effeltrich, Duitsland). Nog voor het oogsten werden willekeurig 5 planten per 

lichtbehandeling per slasoort geselecteerd. Hierna werd op een willekeurig volgroeid blad per 

plant een bladklemmetje geplaatst voor minstens 30 minuten om de bladeren aan te passen 

aan het donker. Daarna werd een 0,6 s verzadigde lichtpuls (3450 µmol m-2 s-1) toegepast 

om de maximale en minimale fluorescentie (Fm en F0) te bepalen. De maximale 

fotochemische efficiëntie van het fotosysteem II (PSII), Fv/Fm, kon vervolgens berekend 

worden als Fv/Fm
 = (Fm – F0)/Fm (Genty, Goulas, Dimon, Peltier, & Moya, 1992). Daarna werd 

het blad 5 minuten lang belicht met actinisch licht (i.e. licht dat de fotosynthese stuurt) van 

100 µmol m-2 s-1 en verzadigende lichtpulsen om de 25 seconden. Hierdoor konden de 
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maximale (Fm’) en de steady state fluorescentie (Fs) onder lichtgeadapteerde 

omstandigheden bepaald worden. Tot slot zorgde een verrood-puls ervoor dat het 

fotosysteem I (PSI) werd gestimuleerd en electronen werden onttrokken uit PSII. Door dit te 

doen kon de minimale fluorescentie (F0’) bepaald worden. Figuur 14 illustreert hoe de 

besproken parameters bepaald worden voor en na belichting met actinisch licht. Dit 

karakteristiek patroon is beter bekend als het ‘Kautsky effect’.  

 

 

Figuur 14. Fluorescentiesignaal bij een typische chlorofyl fluorescentiemeting op donkergeadapteerde 

bladeren (Murchie & Lawson, 2013) 

De actuele efficiëntie van PSII (ФPSII), de niet-fotochemische quenching (NPQ), de 

fotochemische quenching (qp) en de snelheid van de elektronentransportketen (ETR) worden 

berekend volgens onderstaande formules (Kooten & Snel, 1990; Motohashi & Myouga, 

2015): 

 

ФPSII = (Fm’ – Fs)/Fm’ 

NPQ = (Fm – Fm’)/Fm’ 

qp = (Fm’-Fs)/(Fm’-Fo) 

ETR = Fv/Fm × PAR x 0,5 x ETR-factor 

 

NPQ is de mate waarin geabsorbeerd licht wordt afgegeven als warmte in het 

antennecomplex van PSII en bijgevolg niet kan gebruikt worden voor fotosynthetische 

processen. De plant doet dit om een teveel aan energie kwijt te raken veroorzaakt door een 

te hoge lichtintensiteit of een te lange belichting en beschermt zichzelf zo tegen schade 

(Müller, Li, & Niyogi, 2001). 

 

 
Fs 
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De proportie van reactiecentra die open zijn in het PSII, en dus kunnen bijdragen aan het 

fotosyntheseproces, wordt aangeduidt met qp. Wanneer er fotoinhibitie optreedt onder 

invloed van hoge lichtintensiteiten of bepaalde lichtkwaliteiten, zullen reactiecentra sluiten en 

zal deze waarde wijzigen. Een verminderde fotosynthesecapaciteit kan hiervan het gevolg 

zijn (Murchie & Lawson, 2013). 

 

Voor de berekening van de ETR bedroeg PAR in dit experiment 100 µmol m-2 s-1 en de ETR-

factor 0,84. Deze laatste waarde is afhankelijk van de bladdikte maar voor alle metingen 

onder alle lichtbehandelingen werd een constante bladdikte verondersteld. De reductiefactor 

(0,5) zorgt ervoor dat enkel het elektronentransport in PSII wordt beschouwd en niet dit van 

PSI. 

 

Verder werden de niet-fotochemische quenching (ФNPQ) en de actuele efficiëntie van 

andere niet-fotochemische verliezen (ФNO) bepaald. Deze laatste twee parameters zijn net 

zoals ФPSII verhoudingen en bijgevolg dient de som van ФPSII, ФNPQ en ФNO steeds 1 te 

zijn. ФPSII is een maat voor de proportie van het geabsorbeerde PAR-licht in het PSII van 

chlorofyl dat aangewend wordt voor fotosynthese. Het is een indicatie van de 

elektronentransportsnelheid (ETR) en de netto fotosynthese (Maxwell & Johnson, 2000). De 

proportie van het licht dat wordt omgezet naar warmte wordt beschreven door de ФNPQ. 

ФNO is een maat voor de geabsorbeerde lichtverliezen via processen die niet 

verantwoordelijk zijn voor fotosynthese of warmteproductie (Kramer, Johnson, Kiirats, & 

Edwards, 2004). 

 

Vervolgens werden de geselecteerde planten nog gebruikt voor de chemische analyses 

aangezien deze metingen geen structurele schade aanbrachten aan de plant. Het opmeten 

van de chlorofyl fluorescentieparameters werd enkel uitgevoerd voor teeltproef 1. 

3.3.4. Flavonoïden en fenolen 
 

Voor de extractie van zowel de flavonoïden als de fenolen werd 250 mg gegrind 

bladmateriaal gemengd met 10 ml methanol 80% in een falcon buis, waarna het geheel 30 

minuten werd gesonificeerd (Branson Sonic Power, Connecticut, USA) bij 

kamertemperatuur. Na centrifugatie (Eppendorf Centrifuge 5804R, Duitsland) voor 5 minuten 

op 12000g bij 4°C werd het supernatans verzameld, waarmee later de concentratie 

flavonoïden en fenolen kon bepaald worden. Wanneer deze analyses niet onmiddellijk 

konden uitgevoerd worden, werden de extractievloeistoffen koel bewaard in een koelkast. 
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De concentratie van de flavonoïden werd geschat volgens de aluminiumchloride methode 

(Hong, Lin, Jiang, & Ashraf, 2008). Eerst werd het extract (200 µl) samen met 800 µl water 

en 60 µl NaNO2 (1:20 w/v) gemengd in een Eppendorf (2 ml) met behulp van een vortex 

(Vortex Genie 2, Scientific Industries). Nadat deze Eppendorfs 5 minuten geïncubeerd 

werden bij kamertemperatuur, werd er 120 µl AlCl3.6H2O (1:10 w/v) aan het epje toegevoegd 

en werd het staal na mengen 6 minuten geïncubeerd. Tot slot werd er nog 400 µl 1 M NaOH 

en 400 µl gedestilleerd water toegevoegd en werd het staal na mengen overgepipeteerd 

naar een 96 wellplaat (Brand). Absorbanties werden gemeten bij 510 nm in een 

spectrofotometer met plaatlezer (Infinite M200 TECAN Group Ltd., Zwitserland), van zowel 

de stalen als de standaardoplossing van rutine (1 mg/5 ml methanol 80%; 0-200 µg/l). 

Flavonoïdenconcentraties werden uitgedrukt in rutine equivalenten (RU) per hoeveelheid 

vers plantenmateriaal (mg RU/g VG). 

 

Met hetzelfde extract werd de totale hoeveelheid fenolen bepaald volgens de Folin–Ciocalteu 

methode (Singleton & Rossi, 1965). Hiervoor werd 200 µl extract in een Eppendorf (2 ml) 

gepipeteerd samen met 1 ml Folin reagens, na 4 minuten werd er nog 800 µl Na2CO3 (75 g/l) 

toegevoegd en werd het geheel gemengd door middel van eerder vermelde vortex. Hierna 

werden de Eppendorfs 2 uur lang geplaatst in een donkere kamer bij kamertemperatuur. Na 

incubatie werden de stalen in een 96 wellplaat (Brand) gepipeteerd en werd de absorbantie 

gemeten bij 765 nm in dezelfde spectrofotometer die werd gebruikt om het 

flavonoïdengehalte te bepalen. De totale concentratie fenolen werd bepaald door galzuur 

(1mg/5ml methanol 80%) te gebruiken als standaard (0-200 µg/ml), en werd uitgedrukt als 

galzuur equivalenten (GAE) per hoeveelheid vers plantenmateriaal (mg GAE/g VG). 

3.3.5. Vitamine C 
 

Het vitamine C gehalte werd bepaald volgens een protocol gebaseerd op Dodson et al.  

(1992) en Zapata & Dufour (1992) mits een paar kleine aanpassingen zoals een tienvoudige 

reductie van de hoeveelheid vers plantenmateriaal voor analyse. Al het glaswerk dat gebruikt 

werd tijdens de analyse werd afgeschermd van het zonlicht door middel van 

aluminiumpapier, aangezien vitamine C gevoelig is voor fotochemische afbraak. Vitamine C 

komt voor in een geoxideerde vorm, L-dehydroascorbinezuur (DHA), en in een gereduceerde 

vorm, L-acorbinezuur (AA). Deze vormen worden in elkaar omgezet volgens redoxreacties, 

beschreven door de volgende reductie: 

 

C6H8O6 (AA) → C6H6O6 (DHA) + 2 H+ + 2 e- 
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Tijdens deze analyse werd de totale hoeveelheid vitamine C (DHA + AA) bepaald door een 

extract van het plantenmateriaal te laten reageren met zuurgewassen actieve kool. Hierdoor 

zal AA omgezet worden naar DHA volgens bovenstaande reactie. De gedetecteerde 

hoeveelheid DHA, welke dus bestaat uit de oorspronkelijke hoeveelheid DHA en de 

omgezette hoeveelheid AA, kon vervolgens gelijk gesteld worden aan de totale concentratie 

vitamine C. 

 

Eerst werd 1 gram plantenmateriaal afgewogen in een kolf van 20 ml en aangelengd met 

extractiebuffer [0,1M citroenzuur + 0,05 % EDTA in 5 % methanol]. Vervolgens werden de 

stalen gedurende 5 minuten geëxtraheerd in een sonicatiebad (Elmasonic S 60 H, Singen, 

Duitsland) en gefilterd over een plooifilter in een beker. Uit deze beker werd 10 ml in een 

falcon met 200 mg zuurgewassen actieve kool gepipetteerd om AA om te zetten naar DHA. 

Deze falcon werd gedurende 30 seconden hevig geschud en het geheel werd gefilterd over 

een plooifilter in een beker. Van dit filtraat werd 5 ml in een kolf van 25 ml overgebracht en 

werd deze aangelengd met 5% MeOH (pH 2,3). Dit mengsel werd daarna gefilterd over een 

plooifilter. Van het bekomen filtraat werd 500 µl overgebracht in een HPLC vial, samen met 

100 µl OPD (orthofenyleendiamine, 2,5 mg/ml) en 400 µl 5% MeOH (pH 2,3). De vial werden 

vervolgens afgeschermd van het licht door middel van aluminiumfolie en 60 minuten 

geïncubeerd bij kamertemperatuur. 

 

Vervolgens kon de  totale concentratie vitamine C bepaald worden door analyse met de 

HPLC. Voor deze analyse gebruikte men een omgekeerde fase C18 kolom (Pursuit XRs 3 

C18, 150 x 4,6 mm) op een kolomtemperatuur van 35°C. Het geïnjecteerde volume bedroeg 

20 µl bij een doorstroomsnelheid van 1 ml/min. Er werd gebruikt gemaakt van een 

fluorescentiedetector met een excitatie bij 350 nm en emissie bij 430 nm. De bekomen 

resultaten werden uitgedrukt in mg vitamine C per 100 gram vers plantenmateriaal. De 

bepaling van de totale concentratie vitamine C werd enkel uitgevoerd voor teeltproef 2. 

3.4. Statistische verwerking 

 

De data werden statistisch verwerkt op basis van het programma SPSS (IBM SPSS 

Statistics 24.0 (IBM corp., 2016)). Het significantieniveau voor het verwerpen van de 

nulhypothese was telkens 0,05. Om significante verschillen tussen lichtbehandelingen te 

detecteren werd per slasoort een one way ANOVA (analyses of variance) uitgevoerd. Door 

middel van een Levene test werd de gelijkheid van varianties gecontroleerd. Indien er 

homoscedasticiteit (p > 0,05) werd vastgesteld, werd door middel van een Post-Hoc Tukey 

test nagegaan of de verschillen tussen de lichtbehandelingen significant waren.  
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Als de Levene test heteroscedasticiteit (p ≤ 0,05) aantoonde, werd een Post-Hoc Tamhame 

test gebruikt om significanties tussen gemiddelden aan te tonen. Tevens werd er op 

identieke wijze voor elke onderzochte parameter nagegaan of er significante verschillen 

waren tussen de slasoorten onderling bij een controle lichtbehandeling. 
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4. Resultaten 

4.1. Karakteriseren van de genotypen 

 

De drie slasoorten werden morfologisch en fysiologisch gekarakteriseerd onder het 

lichtspectrum van de plasmalampen (= controlebehandeling). Deze lampen genereren 

multispectraal licht dat dicht aanleunt bij het zonnelicht. Deze karakterisering van de  

controleplanten simuleert dus de groei onder natuurlijk licht. De resultaten onder de 

controlebelichting van zowel teeltproef 1 als 2 werden hiervoor gebruikt en werden voor de 

statistische vergelijking beschouwd als biologische herhalingen. De parameters waarvoor 

significante verschillen werden gedetecteerd tussen de drie bladgewassen, worden 

weergegeven in Tabel 6. 

De bladmorfologie van Mizuna, Diplotaxis en Eruca wordt geïllustreerd in Figuur 13 en werd 

geanalyseerd aan de hand van de bladoppervlakte, -breedte, -lengte en de verhouding van 

bladbreedte t.o.v. bladlengte. Deze parameters verschillen allemaal significant van elkaar. 

De bladoppervlakte van Eruca is ongeveer dubbel zo groot als deze van Diplotaxis 

(respectievelijk 21,5 cm² t.o.v. 10,5 cm²) en de bladoppervlakte van Mizuna is ongeveer 2 

keer deze van Eruca of 4 keer groter dan die van Diplotaxis (42,4 cm²). Verder heeft Mizuna 

een significant hogere AGR vergeleken met die van Diplotaxis (0,021 t.o.v. 0,14 g per dag). 

Eruca vertoont een intermediaire absolute groeisnelheid die niet significant verschillend is 

van die van Mizuna of Diplotaxis.  

De gehaltes van de onderzochte biochemische componenten (chlorofyl a, chlorofyl b, 

carotenoïden, fenolen, flavonoïden en vitamine C) zijn niet significant verschillend tussen de 

drie slasoorten onderling (data niet weergegeven). Alhoewel  geen verschil in de 

concentratie fotosynthetische pigmenten wordt vastgesteld, blijkt dat de SPAD-waarde van 

Eruca wel significant hoger is dan deze van Mizuna en Diplotaxis. 

Tot slot wijst de analyse van de chlorofyl fluorescentieparameters uit dat enkel de ratio Fv/Fm 

significant verschillend is voor alle drie de planten. De Fv/Fm-verhouding van Mizuna is 

significant groter dan die van Diplotaxis maar ze zijn wel allebei statistisch gelijk aan die van 

Eruca. 
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Tabel 6. Overzicht van de onderzochte parameters waar verschillen tussen Mizuna, Diplotaxis en Eruca 

optreden onder een controle lichtbehandeling met plasmalampen voor teeltproef 1 en 2

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters in eenzelfde rij zijn significant 

verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 20 voor 

alle parameters van bladoppervlakte tot SPAD, n = 5 voor Fv/Fm).
 

1 
Waarden van parameters uit zowel teeltproef 1 als teeltproef 2

 

2 
Significantieniveau met * p = 0.05 en ** p = 0.001 

4.2. Effect van lichtkwaliteit 

4.2.1. Teeltproef 1 

4.2.1.1. Bladkarakteristieken en groeiparameters 

 

De lichtkwaliteit heeft een significante invloed op de bladkarakteristieken bij Mizuna en 

Diplotaxis. Bij Eruca konden voor geen enkele parameter significante verschillen 

gedetecteerd worden. 

Bij Mizuna zal onder C en R de bladoppervlakte en bladlengte telkens significant groter zijn 

dan deze onder B:R 50:50 en B. Bij Diplotaxis wordt echter een omgekeerde trend 

waargenomen: de planten geteeld onder 50 % blauw licht (B:R 50:50) hebben een significant 

grotere bladoppervlakte, bladbreedte en bladlengte dan deze onder R en C. Bij Mizuna 

zullen de verschillen in bladvormparameters niet leiden tot een significant verschillende 

breedte/lengte tussen de behandelingen. Bij Diplotaxis kan vastgesteld worden dat 

breedte/lengte onder B significant lager is dan deze onder R (respectievelijk 0,31 t.o.v. 0,40; 

p = 0,003), wat voornamelijk verklaard kan worden door de grotere bladlengte onder B. Deze 

verhoudingen voor Diplotaxis onder behandeling R en B zijn echter niet significant 

verschillend van de controle en B:R 50:50. 
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Tabel 7. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op bladvormparameters voor Mizuna, Diplotaxis en 

Eruca voor teeltproef 1

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters in eenzelfde kolom zijn significant 

verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 10) en 

deze gevolgd door NS zijn niet significant verschillend (p > 0,05). 

Bij alle drie de slasoorten kan eenzelfde patroon waargenomen worden wanneer de droge 

stofaccumulatie in functie van de lichtkwaliteit wordt vergeleken (zie Figuur 15, links). De 

hoogste toename van droge stof gebeurt onder R, daarna onder de controle 

lichtbehandeling, vervolgens onder B en tot slot onder B:R 50:50 met het laagste gehalte aan 

droge stof. Voor alle drie de cultivars zijn de resultaten verkregen onder R (meeste droge 

stof) significant verschillend van deze verkregen onder de B:R 50:50 (minste droge stof). 

Tevens zal bij Mizuna en Eruca belichting onder R significant hogere droge stofgehaltes 

opleveren dan bij belichting onder B. Bij Diplotaxis werd er daarentegen geen significant 

verschil gedetecteerd (p = 0,055) tussen deze twee belichtingen.  

Dezelfde conclusies kunnen worden getrokken voor de AGR (Figuur 15, rechts), aangezien 

deze waarde verkregen wordt door de hoeveelheid droge stof voor elke cultivar te delen door 

eenzelfde aantal groeidagen voor elke lichtbehandeling. Deze bewerking zal dus geen extra 

variatie veroorzaken tussen de behandelingen en al dan niet significante verschillen blijven 

dus dezelfde. 
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Figuur 15. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op (links) de gemiddelde droge stof per plant (g) en 

(rechts) de absolute groeisnelheid (AGR, g DS dag
-1

) per plant voor teeltproef 1. 

De staafjes geven de gemiddeldes van de lichtbehandeling ± de standaardfout (n = 10). Per gewas zijn 

behandelingen met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, 

Tamhame test indien heteroscedastisch). 

4.2.1.2. Fotosynthetische pigmenten 

 

Voor een indicatie van de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten werd op niet-destructieve 

wijze de SPAD-waarde bepaald. De resultaten van deze metingen worden getoond in Figuur 

16. Na statistische analyse kan besloten worden dat de SPAD-waardes van Mizuna en 

Diplotaxis niet worden beïnvloed door de lichtkwaliteit. Bij Eruca kan een significant lagere 

SPAD-waarde waargenomen worden onder B vergeleken met deze onder C en B:R 50:50. 

 

Figuur 16. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de SPAD-waarde voor teeltproef 1. 

De staafjes geven de gemiddeldes van de lichtbehandeling ± de standaardfout (n = 10). Per gewas zijn 

behandelingen met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, 

Tamhame test indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05). 
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Tabel 8 illustreert de concentraties aan fotosynthetische pigmenten bekomen na chemische 

analyse. Hieruit blijkt dat voor Mizuna de concentraties van chlorofyl a, chlorofyl b en 

carotenoïden voor alle lichtbehandelingen vergelijkbaar zijn. Er kan enkel een significant 

hogere verhouding chlorofyl a t.o.v. chlorofyl b waargenomen worden bij C en B:R 50:50 

(respectievelijk 22,8 en 18,2) in vergelijking met de belichting onder R en B (respectievelijk 

8,5 en 9,46). Er werden hogere concentraties aan chlorofyl b gevonden onder 

monochromatische belichting, al wezen statistische testen uit dat deze gehaltes niet 

significant verschilden van diegene bekomen onder de controle en B:R 50:50. 

Bij zowel Diplotaxis als Eruca levert teelt onder B:R 50:50 de hoogste concentraties 

fotosynthetische pigmenten op, terwijl onder R telkens de kleinste hoeveelheden worden 

vastgesteld. Bij Diplotaxis is het verschil tussen deze twee behandelingen telkens significant 

(p < 0,001). Bij Eruca kan er enkel voor chlorofyl b geen significant verschil worden 

vastgesteld tussen R en B:R 50:50 (p = 0,0499). Bij Diplotaxis wordt er ongeveer 70% 

minder chlorofyl a en carotenoïden aangemaakt in de planten geteeld onder R vergeleken 

met deze onder B:R 50:50. Voor chlorofyl b loopt dit op tot bijna 75%. Bij Eruca wordt de 

hoeveelheid chlorofyl en carotenoïden ongeveer 50% gereduceerd wanneer deze twee 

lichtbehandelingen worden vergeleken. Tot slot kan men zien dat bij Eruca het verschil in 

lichtkwaliteit bij C, R en B geen effect heeft op de concentratie van de fotosynthetische 

pigmenten. Allen zijn ze significant lager dan de concentratie bekomen onder B:R 50:50. 

Tabel 8. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de concentratie van fotosynthetische pigmenten (µg 

g
-1

) voor Mizuna, Diplotaxis en Eruca voor teeltproef 1

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (p ≤ 0,05; 

Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 4) en deze gevolgd door NS zijn 

niet significant verschillend (p > 0,05). 

1 
Verhouding van chlorofyl a op chlorofyl b 

2 
Gemiddelden ± standaardfouten (SE) berekend op 3 waarnemingen (n = 3) 
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4.2.1.3. Chlorofyl fluorescentie 

 

In Tabel 9 worden de chlorofyl fluorescentieparameters weergegeven. Voor de drie 

bladgewassen kan er geen significant verschil gedetecteerd worden tussen de Fv/Fm-

waarden onder de verschillende lichtbehandelingen. Verder werden bij Mizuna en Diplotaxis 

enkel bij de NPQ (niet-fotochemische quenching) significante verschillen waargenomen. 

Omdat de Fv/Fm voor alle lichtbehandelingen gelijkaardig is, mag de NPQ voor de 

verschillende lichtkwaliteiten vervolgens onderling vergeleken worden (Maxwell & Johnson, 

2000). De NPQ bij de Mizuna-planten geteeld onder de controle belichting is significant 

hoger dan deze onder B:R 50:50. Belichting onder B en B:R 50:50 levert bij Diplotaxis een 

significant hogere NPQ op dan bij de belichting onder R. Voor Eruca vertonen alle 

parameters geen significante verschillen voor de toegepaste lichtbehandelingen. 

Tabel 9. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op chlorofyl fluorescentieparameters voor Mizuna, 

Diplotaxis en Eruca voor teeltproef 1

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (p ≤ 0,05; 

Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 5) en deze gevolgd door NS zijn 

niet significant verschillend (p > 0,05). 

1 
Gemiddelden ± standaardfouten (SE) berekend op 3 waarnemingen (n = 3) 

De actuele efficiëntie van het fotosysteem II (ФPSII), van de niet-fotochemische quenching 

(ФNPQ) en de ander niet-fotochemische verliezen (ФNO) worden voor elke cultivar per 

lichtbehandeling weergegeven in Figuur 17.  

ФPSII is voor de drie beschouwde slasoorten onder alle lichtbehandelingen niet significant 

verschillend. Verder blijkt dat ФNPQ bij Mizuna en Eruca niet wordt beïnvloed door de 

lichtkwaliteit. Bij Diplotaxis is deze parameter onder R wel significant lager dan deze onder 

de andere lichtkwaliteiten. Bij Mizuna is de ФNO onder B:R 50:50 significant hoger dan onder 

C (respectievelijk 32,4 % t.o.v. 26,4 %). Voor Diplotaxis zal deze parameter met een waarde 
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van 24,9 % onder B:R 50:50 net significant lager zijn dan deze onder R (28,9 %). Bij Eruca 

werden geen significante verschillen tussen de actuele efficiënties gedetecteerd onder de 

verschillende lichtkwaliteiten. 

 

Figuur 17. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de actuele efficiëntie, met ФPSII (actuele 

efficiëntie van fotosysteem II), ФNPQ (actuele efficiëntie van de niet-fotochemische quenching ) en ФNO 

(actuele efficiëntie van andere niet-fotochemische verliezen).  

De staafjes geven de gemiddeldes van de lichtbehandeling ± de standaardfout (n = 5). Bij Mizuna werden de 

parameters bij de B:R 50:50 lichtbehandeling berekend op 3 waarnemingen (n = 3). Per gewas zijn 

behandelingen met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, 

Tamhame test indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05). 

4.2.1.4. Fenolen en flavonoïden 

 

In Figuur 18 worden de concentraties van de fenolen en de flavonoïden weergegeven in 

functie van het percentage blauw licht in de toegepaste lichtbehandelingen. 

Fenolenconcentraties worden uitgedrukt in mg galzuurequivalenten (GAE) per gram 

versgewicht en flavonoïdenconcentraties in mg rutine-equivalenten (RU) per gram 

versgewicht. Voor exacte waarden van de fenolen- en flavonoïdenconcentraties wordt 

verwezen naar  

Tabel 12 in de appendix. Voor zowel Mizuna als Eruca zijn de concentraties voor beide 

antioxidanten niet significant verschillend onder de verschillende lichtbehandelingen. De 

concentratie aan fenolen wordt bij Diplotaxis niet beïnvloed door de lichtkwaliteit, terwijl dit 

voor de flavonoïden wel het geval is. Het gehalte aan flavonoïden onder B:R 50:50 is twee 

maal zo groot vergeleken met die onder C. De resultaten bekomen onder deze twee 
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lichtbehandelingen verschillen echter niet significant van deze behaald onder de uiterste 

blauwpercentages, namelijk 0 (R) en 100 % (B). 

 

 

Figuur 18. Gemiddelde en standaardfout (SE) van de concentratie fenolen en flavonoïden (respectievelijk 

mg GAE g
-1 

versgewicht en mg RU g
-1 

versgewicht, GAE = galzuurequivalenten, RU = rutine-equivalenten) 

in functie van het percentage blauw licht voor teeltproef 1. 

De controlebehandeling met wit licht (aangeduid met W) bestond uit 24 % blauw licht. Per gewas zijn percentages 

met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test 

indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05), n = 4. 

4.2.2. Teeltproef 2 

4.2.2.1. Bladkarakteristieken en groeiparameters 

 

In Tabel 10 worden de opgemeten bladkarakteristieken  uit teeltproef 2 weergegeven. In de 

tweede teeltproef werd eveneens de SLA (specifieke bladoppervlakte) bepaald. Bij Mizuna 

wordt enkel de SLA beïnvloed door lichtkwaliteit. Bij Mizuna levert de lichtverhouding B:R 

75:25 de laagste SLA op en belichting onder B de hoogste SLA (303,2 t.o.v. 843,5 cm² g-1). 

Bij Diplotaxis wordt een tegengesteld patroon waargenomen: alle parameters behalve de 

SLA zijn significant verschillend tussen de lichtbehandelingen. Hier kan men zien dat voor 

alle parameters de waarden bekomen onder R significant kleiner zijn dan deze onder B:R 

50:50.  

Bij Eruca verschillen alle significante parameters (bladoppervlakte, -breedte –lengte en 

breedte/lengte) onder R significant van deze bekomen onder C. Onder de controlebelichting 
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worden steeds de hoogste waarden behaald en onder R de laagste. Zo is de 

bladoppervlakte onder de controle 2,3 keer groter dan deze onder de rode LED-belichting 

(R) en zal dit resulteren in een 3,5 keer grotere SLA. De SLA onder controlebelichting is 

daarenboven significant groter dan deze onder alle andere lichtbehandelingen. Er dient 

opgemerkt te worden dat de kleinere bladvormparameters onder R mogelijks het gevolg 

kunnen zijn van het falen van de automatische irrigatie gedurende 1 à 2 dagen.  

Tabel 10. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op bladvormparameters voor Mizuna, Diplotaxis en 

Eruca voor teeltproef 2

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters in eenzelfde kolom zijn significant 

verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 10) en 

deze gevolgd door * zijn niet significant verschillend (p > 0,05) en deze aangeduid met NS zijn niet significant 

verschillend (p > 0,05). 

Droge stofgehaltes en AGR (droge stofaanzet per groeidag) van de bladgewassen uit 

teeltproef 2 worden weergegeven in  

Figuur 19. De AGR zal weer hetzelfde patroon weergeven omdat de hoeveelheid droge stof 

telkens wordt gedeeld door een gelijkaardig aantal groeidagen. Het verschil van 1 groeidag 

tussen de controle en blauwe LED-belichting en de andere lichtbehandelingen resulteerde 

niet in significante verschillen in AGR.  

Enkel bij Diplotaxis had de lichtkwaliteit een effect op het droge stofgehalte en de AGR. De 

totale hoeveelheid droge stof per plant bedroeg na teelt onder B (0,62 gram) en onder B:R 

50:50 (0,59 gram) ongeveer het dubbele van deze bekomen onder R (0,32 gram). Wanneer 

echter met intermediaire blauw-rood concentraties (B:R 25:75 en B:R 75:25) wordt belicht, 

kan er geen significant verschil met R waargenomen worden. 
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Figuur 19. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op (links) de gemiddelde droge stof per plant (g) en 

(rechts) de absolute groeisnelheid (AGR, g DS dag
-1

) per plant voor teeltproef 2. 

De staafjes geven de gemiddeldes van de lichtbehandeling ± de standaardfout (n = 10). Per gewas zijn 

behandelingen met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, 

Tamhame test indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05). 

4.2.2.2. Fotosynthetische pigmenten 

 

Figuur 20 geeft de SPAD-waarden van de onderzochte bladgewassen uit teeltproef 2. In 

tegenstelling tot de eerste teeltproef hebben de lichtbehandelingen deze keer wel een effect 

op de SPAD-waarde van Mizuna en Diplotaxis. Bij Mizuna blijkt de SPAD onder R significant 

lager zijn dan deze onder de andere lichtbehandelingen. Bij de andere slasoorten, Diplotaxis 

en Eruca, is de SPAD-waarde onder R ook steeds lager dan deze onder de andere 

belichtingen, hoewel niet steeds verschillend. Bij Diplotaxis is de rode LED-behandeling 

significant verschillend van B:R 50:50 en B:R 75:50 terwijl bij Eruca de verschillen worden 

waargenomen bij de controle, B:R 25:75 en B:R 50:50. 
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Figuur 20. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de SPAD-waarde voor teeltproef 2. 

De staafjes geven de gemiddeldes van de lichtbehandeling ± de standaardfout (n = 10). Per gewas zijn 

behandelingen met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, 

Tamhame test indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05). 

De concentraties van de fotosynthetische pigmenten na destructieve analyse worden 

weergegeven in Tabel 11. Uit deze tabel blijkt dat de hoeveelheid chlorofyl a en 

carotenoïden in Mizunabladeren niet wordt beïnvloed door lichtkwaliteit. Enkel chlorofyl b 

komt in significant hogere concentraties voor wanneer deze wordt geteeld onder C en B:R 

25:75 in plaats van onder R (respectievelijk 129,0 en 127,8 µg g-1 t.o.v. 62,5 µg g-1). 

Bijgevolg zal voor de controle de verhouding van chlorofyl a over b significant lager zijn dan 

voor R. 

Bij Diplotaxis zijn de pigmentconcentraties bekomen onder R steeds ongeveer 60% lager 

dan deze bekomen onder B. Dit leidt echter niet tot significante verschillen in de verhouding 

van chlorofyl a over b bij deze twee lichtbehandelingen. Enkel onder de controlebelichting 

wordt een significant lagere a/b-ratio bekomen dan onder de behandelingen met 50, 75 en 

100 % blauw. Verder zullen de concentraties onder B:R 50:50 significant hoger zijn dan deze 

bekomen onder R, maar is de hoeveelheid pigmenten in de bladeren wel statistisch gelijk 

aan deze geteeld onder B.  

Bij Eruca kan eveneens geconcludeerd worden dat de aanmaak van deze fytochemicaliën in 

de plant onder monochromatisch blauw licht (B) significant hoger is dan deze onder LED-

lichtbehandelingen met een lagere blauwratio. Bij deze rucola variëteit worden er bij R 

ongeveer 55% minder pigmenten gedetecteerd vergeleken met B. Lichtkwaliteit heeft echter 

geen significant effect op de relatieve verhouding tussen chlorofyl a en b. 
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Tabel 11. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de concentratie van fotosynthetische pigmenten 

voor Mizuna, Diplotaxis en Eruca voor teeltproef 2

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (p ≤ 0,05; 

Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch, n = 4) en deze gevolgd door NS zijn 

niet significant verschillend (p > 0,05). 

1 
Verhouding van chlorofyl a op chlorofyl b 

4.2.2.3. Fenolen en flavonoïden 

 

Een overzicht van de fenolen- en flavonoïdenconcentraties uit teeltproef 2 in functie van het 

percentage blauw licht per toegepaste lichtbehandeling wordt weergegeven in Figuur 7. Voor 

exacte waarden van deze antioxidantconcentraties wordt verwezen naar Tabel 13 in de 

appendix (kolom 3 en 4 voor respectievelijk de fenolen en flavonoïden). De 

flavonoïdenconcentratie is ook voor alle lichtbehandelingen en bij de 3 genotypen hoger dan 

de concentratie aan fenolen. 

In Mizunabladeren worden er onder de rode LED-belichting (R) significant minder 

flavonoïden aangemaakt vergeleken met de blauwe (B) of controlebelichting (C). De 

fenolenconcentratie in deze bladeren was eveneens het hoogste onder B en C, maar bleek 

in tegenstelling tot de flavonoïdenconcentratie niet significant verschillend te zijn van deze 

bekomen onder R. Voor beide antioxidanten bleek de concentratie onder B:R 75:25 steeds 
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significant lager te zijn dan deze onder B. Over andere intermediaire lichtverhoudingen kan 

echter geen eenduidig verband gedetecteerd worden. 

Bij Diplotaxis had lichtkwaliteit geen invloed op de fenolenconcentratie maar wel op die van 

de flavonoïden. De hoeveelheid flavonoïden in de planten geteeld onder R was significant 

lager dan deze onder B:R 25:75 (0,46 t.o.v. 0,61 µg g-1). Verdere verhoging van de 

hoeveelheid blauw licht resulteerde niet in een significante stijging van de hoeveelheid 

flavonoïden.  

Tot slot valt bij Eruca de sterke terugval van de flavonoïdenconcentratie op wanneer de 

controle lichtbehandeling wordt vergeleken met B:R 25:75 (respectievelijk 0,39 µg g-1 t.o.v. 

0.24 µg g-1). Statistische testen wezen echter uit dat deze concentraties net niet significant 

verschillen van elkaar (p = 0,086). Verder kan opgemerkt worden dat onder B de hoogste 

fenolen- en flavonoïdenconcentraties worden behaald, net zoals bij Mizuna, hoewel het 

verschil met andere lichtbehandelingen veelal niet significant is. In tegenstelling tot 

Diplotaxis, worden bij Eruca juist de laagste antioxidantconcentraties aangetroffen bij teelt 

onder B:R 25:75. 

 

Figuur 21. Gemiddelde en standaardfout (SE) van de concentratie fenolen en flavonoïden (respectievelijk 

mg GAE g
-1 

versgewicht en mg RU g
-1 

versgewicht, GAE = galzuurequivalenten, RU = rutine-equivalenten) 

in functie van het percentage blauw licht voor teeltproef 2. 

De controlebehandeling met wit licht (aangeduid met W) bestond uit 24 % blauw licht. Per gewas zijn percentages 

met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test 

indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05), n = 4. 
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4.2.2.4. Vitamine C 

 

De hoeveelheid vitamine C per 100 gram versgewicht wordt uitgezet in functie van de 

proportie blauw licht per lichtbehandeling in Figuur 22. De rechtse grafiek is een uitvergroting 

van de concentraties verkregen onder de controle (24 % blauw) en B:R 25:75 

lichtbehandeling om de verschillen beter te visualiseren. Uit statistische analyses bleek 

echter dat er geen significante verschillen waren tussen deze twee behandelingen voor alle 

drie de slasoorten. De exacte concentraties van vitamine C worden weergegeven in de vijfde 

kolom van Tabel 13 in de appendix. 

Over het algemeen kan geobserveerd worden dat Eruca de hoogste concentratie aan 

vitamine C bevat, daarna Diplotaxis en tot slot Mizuna. De concentratie van deze 

antioxidatieve vitamine wordt bij Mizuna niet beïnvloed door de lichtkwaliteit. Bij Diplotaxis 

wordt de hoogste concentratie van 61,8 mg 100 g-1 versgewicht bekomen onder B. Bij Eruca 

wordt er significant meer vitamine C aangemaakt onder B dan onder behandelingen met een 

lager aandeel aan blauw licht. De concentraties vitamine C in de planten geteeld onder deze 

andere lichtbehandelingen waren statistisch niet verschillend van elkaar. 

 

Figuur 22. Gemiddelde en standaardfout (SE) van de concentratie vitamine C (mg 100 g
-1 

versgewicht ) in 

functie van het percentage blauw licht voor teeltproef 2. 

De controlebehandeling met wit licht (aangeduid met W) bestond uit 24 % blauw licht. Per gewas zijn percentages 

met verschillende letters significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test indien homoscedastisch, Tamhame test 

indien heteroscedastisch). Behandelingen zonder labels zijn niet significant verschillend (p > 0,05), n = 4.



Discussie 

59 
 

5. Discussie 

5.1. Karakteriseren van de genotypen 

 

 De drieBrassica species hebben op het einde van hun teeltcyclus een gelijke hoeveelheid 

droge stof geproduceerd onder de plasmalampen. De kortere teeltduur van Mizuna (33 

dagen t.o.v. 41 en 40 dagen voor Diplotaxis en Eruca), is te wijten aan zijn significant hogere 

AGR. Mizuna maakte gemiddeld 2,1 mm² blad g-1 versgewicht per dag aan, terwijl dat bij 

Eruca 1,9 mm² en bij Diplotaxis slechts 1,4 mm² bedroeg. 

Het gehalte aan zowel fotosynthetisch belangrijke pigmenten, zoals chlorofyl en de 

carotenoïden, als vitamine C, fenolen en flavonoïden is onder de controle lichtbehandeling 

vergelijkbaar bij de drie Brassica sp. Vitamine C, fenolen en flavonoïden spelen een 

belangrijke rol als antioxidant door vrije zuurstofradicalen te neutraliseren. Dit 

beschermingsmechanisme wordt door planten gebruikt tegen foto-oxidatieve stress bij te 

lange belichting en/of te hoge lichtintensiteiten, maar kan bij consumptie ook voordelig zijn 

voor de gezondheid van de mens (Ames, Shigens, & Hagen, 1993; Pastori, et al., 2003).  

Het vitamine C gehalte van de bladgewassen geteeld onder de plasmalampen bedroeg voor 

Mizuna 45,3, voor Diplotaxis 46,9 en voor Eruca 64,8 mg 100 g-1 versgewicht. Martínez-

Sánchez (2008) detecteerde vergelijkbare vitamine C concentraties voor Mizuna en Eruca 

(respectievelijk 64 en 80 mg 100 g-1 versgewicht), geteeld in open veld in een gematigd 

klimaat en voor Diplotaxis bijna het dubbele (103 mg 100 g-1 versgewicht). Bij wilde 

Diplotaxis genotypen werd echter wel een gelijkaardige concentratie van 50 mg 100 g-1 

versgewicht teruggevonden (Martínez-Sánchez, Marín, Llorach, Ferreres, & Gil, 2006). Dit 

toont aan dat een plasmalamp een goede imitatie van zonnelicht kan uitstralen met een 

vergelijkbare accumulatie van vitamine C. Deze concentraties zijn allen hoger dan andere 

veelgebruikte slasoorten zoals ijsbergsla, Lollo Rosso en andijvie (respectievelijk 4, 12 en 10 

mg vitamine C 100 g-1 versgewicht) (Llorach, Martínez-Sánchez, Tomás-Barberán, Gil, & 

Ferreres, 2008) en vormen daarom een waardevolle component in slamengelingen. 

Mizuna vertoont een significant hogere Fv/Fm (of maximale quantumopbrengst van de 

fotochemische reacties ter hoogte van PSII) vergeleken met Eruca. Deze ratio is een 

indicatie van de stress die een plant ondervindt. De waarden onderling kunnen echter niet 

vergeleken worden, aangezien is gebleken dat Fv/Fm afhankelijk kan zijn van het genotype 

(Baker, 2008). 
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5.2. Effect van lichtkwaliteit  

5.2.1. Bladkarakteristieken en groeiparameters 
 

De bladvormparameters bekomen bij teeltproef 1 en 2 onder de rode LED’s verschillen 

drastisch van elkaar verschillen.  

Bij Mizuna werd de grootste bladoppervlakte en ook bladbreedte en –lengte bekomen onder 

R en C en de kleinste onder B en B:R 50:50 in proef 1. In teeltproef 1 bedroeg de 

bladoppervlakte onder R het dubbele van deze geteeld onder B:R 50:50. De grotere 

bladoppervlakte onder monochromatisch rood resulteert in een hogere lichtcaptatie, ten 

voordele van de fotosynthese (Dougher & Bugbee, 2001; Hernández & Kubota, 2014). De 

AGR onder R was bijgevolg bijna twee en drie keer hoger dan onder respectievelijk B:R 

50:50 en B. Ook Folta et al. (2003) en Dougher en Bugbee (2004) vonden dat blauw licht 

een inhiberend effect kan hebben op de celexpansie of –deling. Dit kan het gevolg zijn van 

een onevenwicht in de expressie van de genen verantwoordelijk voor verticale en horizontale 

expansie van cellen (Tsukaya, 1998), dit onevenwicht kan ontstaan door bestraling met 

blauwe golflengten (Ohashi-Kaneko, Takase, Kon, Fujiwara, & Kurata, 2007). Ook bij 

Komatsuna, een Brassicaceae bladgroente werd een hogere bladoppervlakte onder R t.o.v. 

B aangetoond (Ohashi-Kaneko, Takase, Kon, Fujiwara, & Kurata, 2007). Deze laatste 

constateerde ook dat de SLA het grootst was bij teelt onder B. 

In tegenstelling tot Mizuna, zijn de bladvormparameters bij Diplotaxis het kleinst onder R en 

stijgen ze wanneer de hoeveelheid blauw licht toeneemt. De bladvormparameters 

(oppervlakte, breedte en lengte) zijn allen maximaal bij een belichting met 50 % rood en 50 

% blauw licht, hoewel een dalende tendens onder 100% B werd vastgesteld was dit niet 

significant verschillend. De totale hoeveelheid droge stof (g) per plant en de absolute 

groeisnelheid zijn echter niet de hoogste bij de B:R 50:50 in teeltproef 1, de groeiparameters 

onder B:R 50:50 waren lager dan deze onder de andere lichtbehandelingen. Bij teeltproef 2 

verschillen de parameters onder B:R 50:50 echter niet significant van deze bekomen onder 

de controle belichting of B. Hier had een bepaalde verlaging van de hoeveelheid blauw licht 

(24 % blauw bij C) of een bepaalde verhoging (100 % blauw bij B) geen negatief effect op de 

droge stof. Voor Diplotaxis kan er dus geen eenduidig besluit worden getrokken voor de 

droge stof en AGR. Er kan wel besloten worden dat een kleinere fotosynthetische 

bladoppervlakte niet automatisch een lagere aanzet van droge stof betekent, welke bij 

Mizuna in teeltproef 1 wel het geval was. Bij Diplotaxis resulteert de combinatie van rood en 

blauw LED-licht in teeltproef 2 soms meer droog gewicht en hogere AGR dan enkel 



Discussie 

61 
 

monochromatisch rood LED-licht. Een positief effect op de accumulatie van biomassa door 

belichting met combinaties van blauwe en rode LED’s in vergelijking met 100 % R werd 

onder andere waargenomen voor kropsla (Johkan, Shoji, Goto, Hahida, & Yoshihara, 2010), 

Chinese kool (Li, Tang, Xu, Liu, & Han, 2012), spinazie en radijs (Yorio, Goins, Kagie, 

Wheeler, & Sager, 2001) en rijst (Ohashi-Kaneko, Matsuda, Goto, Fujiwara, & Kurata, 2006). 

Deze laatste constateerde bij rijst (Oryza sativa) bij belichting met uitsluitend rood LED-licht 

lagere Rubisco (ribulose-1,5-bifosfaat carboxylase oxygenase) en chlorofyl concentraties en 

een verlaagde stomatale weerstand vergeleken met rijstplanten geteeld onder rode en 

blauwe LED’s. Een fysiologische verklaring hiervoor kan zijn dat de rode golflengten de 

normale verdeling van fotonen over PSI, PSII en de elektronentransportketen verstoort na 

langdurig (= meerdere dagen) verblijf onder 100% R. Hierdoor kan PSII de R fotonen niet 

optimaal benutten en resulteert dit in een verlaagde fotosynthese en groei (Zeiger & Hepler, 

1977). Andere auteurs verklaren het positieve effect van de combinatie van beide golflengten 

door een verhoogde stikstofinhoud en een grotere stomatale opening, waardoor er meer CO2 

voor het fotosyntheseproces opgenomen kan worden (Goins, Yorio, Sanwo-Lewandowski, & 

Brown, 1998; Matsuda, Ohashi-Kaneko, Fujiwara, Goto, & Kurata, 2004). Het is bekend dat 

zowel de stomatale opening als accumulatie van nitraat gestuurd wordt door blauw 

lichtreceptoren, zoals geïllustreerd in Figuur 6 (Schwartz & Zeiger, 1984).  

Wanneer voor Eruca teeltproef 2 wordt beschouwd (bij teeltproef 1 werden geen significante 

verschillen gedetecteerd), zijn zowel de bladoppervlakte, -lengte als -breedte onder C 

telkens het grootst en steeds significant groter dan deze bekomen onder R (0 % blauw). 

Aangezien de bladvormparameters bekomen vanaf C (24 % blauw) niet meer significant 

verschillen van de lichtbehandelingen met hogere percentages blauw, kan men stellen dat 

Eruca planten met de grootste bladoppervlakte en –afmetingen kunnen geteeld worden met 

een belichting met minimum 24 % blauw licht. De grootste droge stof accumulatie en AGR 

wordt echter wel waargenomen bij belichting onder R. Net zoals bij Diplotaxis leidt een 

kleinere bladoppervlakte niet tot een lagere groeisnelheid en totale hoeveelheid droge stof.  

De grootste SLA bij Eruca werd bekomen onder de controle belichting. Dit resultaat was wel 

significant hoger dan de SLA’s bekomen onder alle ander lichtbehandelingen. Nochtans 

bevat de controlebelichting een gelijkaardige hoeveelheid blauw licht als B:R 25:75 

(respectievelijk 24 % en 25 % blauw) en een gelijkaardige hoeveelheid rood licht als B:R 

75:25 (26 % rood bij C). Aangezien de hoeveelheid blauwe of rode golflengten in de controle 

behandeling niet beslissend zijn voor de SLA, kan men veronderstellen dat ook groene en 

gele golflengten een rol spelen in de bladontwikkeling van Eruca. Kim et al. (2004) en Han et 

al. (2017) kwamen tot dezelfde conclusie door respectievelijk de toevoeging van groen en 

geel licht aan het RB-spectrum bij kropsla. Uit ander onderzoek blijkt dat toevoeging van gele 
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en paarse golflengten aan een RB-spectrum de droge stof productie van jonge 

kerstomatenplanten (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) stimuleert, terwijl toevoeging 

van geel, groen en paars een positief effect heeft op het bladaantal, de netto fotosynthese en 

de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten van diezelfde plant (Liu, Xu, Chang, & Guo, 

2010). 

Tot slot blijkt dat lichtkwaliteit bij zowel Mizuna als Eruca geen invloed heeft op de 

breedte/lengte verhouding van het blad. De bladvorm bleef dus behouden, ondanks de 

wijzigende rood-blauw verhoudingen. Vele onderzoekers vinden  echter tegenstrijdige 

resultaten (Goins, Yorio, Sanwo-Lewandowski, & Brown, 1998; Hogewoning, et al., 2010; 

Kim, Goins, Wheeler, & Sager, 2004; Wang, et al., 2009). Son en Oh (2013) constateerden 

langere bladeren en bijgevolg een kleinere breedte/lengte verhouding bij Lactuca sativa L. 

‘Sunmang’ onder uitsluitend rood LED-licht (171 µmol m-2 s-1). Door echter een kleine 

hoeveelheid blauw licht aan het lichtspectrum toe te voegen konden negatieve effecten op 

de bladmorfologie bij onder andere Arabidopsis (Goins, Yorio, Sanwo-Lewandowski, & 

Brown, 1998) en Cucumis sativus (Hogewoning, et al., 2010) vermeden worden. Bij 

Diplotaxis kon geen duidelijk verband tussen de lichtkwaliteit en de bladvorm gelegd worden. 

Het is duidelijk dat de invloed van lichtkwaliteit op deze parameters functie is van de species. 

5.2.2. Fotosynthetische pigmenten 
 

Wanneer lichtkwaliteit wel invloed had op de SPAD-waarde, was deze voor zowel Mizuna als 

Diplotaxis het kleinst onder R. Bij Eruca was dit niet het geval in teeltproef 1 (kleinste SPAD 

onder B) maar wel voor teeltproef 2. Son en Oh (2013) besloten eveneens dat 100 % rode 

LED-belichting een lagere SPAD veroorzaakte bij bepaalde slacultivars (Lactuca sativa L.) in 

vergelijking met belichtingen met een bepaald percentage blauw licht. Nochtans werd bij 

tabaksbladeren (Nicotiana tabacum L.) aangetoond dat chloroplasten zich onder invloed van 

blauw licht bewegen in de cellen. Ze schikken zich loodrecht op het invallend licht, waardoor 

het blad meer lichtdoorlatend wordt en er bijgevolg een lagere SPAD-waarde wordt 

geregistreerd (Nauš, Prokopová, Řebíček, & Špundová, 2010).  

De hoeveelheid chlorofyl a en carotenoïden in Mizunabladeren wordt niet beïnvloed door 

lichtkwaliteit. Zowel onder de controle behandeling met hogedruknatriumlampen als onder de 

rode en/of blauwe LED-lampen werden vergelijkbare concentraties van deze pigmenten 

teruggevonden. Voor chlorofyl b werd wel effecten van lichtkwaliteit  waargenomen in 

teeltproef 2: de kleinste hoeveelheid werd bekomen onder R en de grootste bij teelt onder C 

en B:R 25:75, welke respectievelijk 24 en 25 % blauw licht bevatten. Toevoegen van 

ongeveer een vierde blauw licht levert bij Mizuna dus de hoogste chlorofyl b concentratie op, 
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alhoewel deze niet significant hoger zal zijn wanneer de concentratie blauw licht wordt 

verhoogd. Ohashi-Kaneko et al. (2007) vond in bladeren van Komatsuna (Brassica 

campestris L. cv. Komatsuna) niet alleen de hoogste concentraties chlorofyl b onder een 

controle lichtbehandeling (300 µmol m-2 s-1, waarvan 10 % blauw en 44 % rood), maar ook 

de hoogste concentraties chlorofyl a en carotenoïden. De verhouding van chlorofyl a/b is 

significant lager onder monochromatische belichting (B en R) vergeleken met deze met 

intermediaire hoeveelheden blauw en rood licht (C en B:R 50:50). Mogelijks verstoort een 

overdaad aan rode of blauwe golflengten het natuurlijke evenwicht van de biosynthese van 

chlorofyl a en b. 

Voor zowel Diplotaxis als Eruca is de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten steeds het 

laagst onder 100 % rood LED-licht. Trouwborst et al. (2016) observeerden eveneens een 

negatief effect van monochromatisch rood LED-licht op de ontwikkeling, de fotosynthetische 

efficiëntie en de chlorofyl biosynthese van komkommer (Cucumis sativus L.) in een gesloten 

teeltomgeving onder een vergelijkbare lichtintensiteit en fotoperiode (100 µmol m-2 s1 en 

16h). Dit negatief effect wordt in de literatuur vaak omschreven als het ‘rood licht syndroom’. 

Dit zou het gevolg kunnen zijn van een versnelde ontwikkeling en senescentie onder invloed 

van rood licht (Brazaityte, et al., 2006). Dit effect blijkt echter reversibel te zijn voor bepaalde 

kenmerken, zoals accumulatie van chlorofyl, door toevoeging van een kleine hoeveelheid 

blauw licht aan het lichtspectrum (Tripathy & Brown, 1995; Trouwborst, Hogewoning, van 

Kooten, Harbinson, & van Ieperen, 2016). Verder is het bekend dat blauw licht een 

belangrijke rol speelt bij de chlorofyl biosynthese in bladeren van onder andere sla, 

komkommer, spinazie en Chinese kool (Hogewoning, et al., 2010; Lee, et al., 2010; Li, Tang, 

Xu, Liu, & Han, 2012; Matsuda, Ohashi-Kaneko, Fujiwara, & Kurata, 2007; Ouzounis, 2014). 

Blauw licht stimuleert eveneens de biosynthese van carotenoïden (welke bestaan uit 

carotenen en xanthofyllen) bij twee tropische soorten (Ramalho, Marques, Semedo, Matos, 

& Quartin, 2002). Xanthofyllen vertonen maximale absorptie van lichtenergie bij blauwe 

golflengten, met een piekabsorptie bij 446 nm. Bij blootstelling aan blauw licht en hoge 

lichtintensiteiten zullen planten deze antioxidatieve pigmenten accumuleren om zichzelf te 

beschermen tegen foto-oxidatieve stress (Landrum & Bone, 2001; Alves-Rodrigues & Shao, 

2004).  

Bij Diplotaxis worden 60 tot wel 75 % meer pigmenten waargenomen onder B:R 50:50 

(teeltproef 1) of B (teeltproef 2), vergeleken met planten geteeld onder R. De hoeveelheden 

bekomen onder B in teeltproef 2 zijn steeds niet significant verschillend van deze bekomen 

onder B:R 50:50. Men kan dus stellen dat belichten met een combinatie van blauwe en rode 

LED’s, vanaf 50 % blauw, een gegarandeerde stijging van de hoeveelheid fotosynthetische 

pigmenten tot gevolg heeft bij Diplotaxis. Chlorofyl a/b blijkt echter niet extreem te 
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veranderen in functie van de hoeveelheid blauwe golflengten. Hun relatieve hoeveelheden 

blijven dus min of meer dezelfde.  

Wanneer bij Eruca het belichtingsspectrum 50 % blauw bevat (teeltproef 1) of zelfs 100 % 

blauw (teeltproef 2), zullen er 50 tot 55 % meer pigmenten worden aangemaakt vergeleken 

met teelt onder R. Dit komt overeen met de effecten op de pigmentsynthese waargenomen 

bij Diplotaxis. Bij Eruca zijn de resultaten onder B in teeltproef 2 echter significant groter dan 

deze bekomen onder B:R 50:50, terwijl dit in teeltproef 1 juist andersom is. Daarom kan geen 

besluit worden getrokken omtrent de optimale hoeveelheid blauw licht voor een maximale 

productie van chlorofyl en carotenoïden. Er kan echter wel vanuit gegaan worden dat een 

zekere toevoeging van blauwe golflengten aan het lichtrecept betere resultaten zal opleveren 

dan belichting met 100 % rode LED’s. De lichtkwaliteit had bij Eruca geen significant effect 

op de verhouding van chlorofyl a/b.  

Son en Oh (2013) rapporteren een significante stijging van chlorofylinhoud vanaf 13 % blauw 

LED-licht bij kropsla vergeleken met R (0 % blauw). De onderzochte Brassicaceae 

bladgroenten blijken dus minder gevoelig voor blauw licht dan kropsla, aangezien er pas een 

duidelijk effect op de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten kan waargenomen worden bij 

hogere concentraties blauw. Bij Mizuna werd er pas vanaf 25 % blauw licht een positief 

effect op de synthese van chlorofyl b waargenomen, terwijl hogere pigmentconcentraties bij 

Diplotaxis en Eruca pas vanaf 50 % blauw LED-licht werden gedetecteerd. 

5.2.3. Chlorofyl fluorescentie 
 

Typische Fv/Fm waarden voor de meeste plantensoorten liggen rond de 0,83. Lagere 

waarden zijn meestal een indicatie dat de plant stress ondervindt met foto-inhibitie tot gevolg 

(Baker, 2008). Fv/Fm bevindt zich voor alle drie de bladgewassen tussen 0,76 en 0,79 (met 

minimale standaardfouten). Hoewel deze waarden lager zijn dan de theoretische  waarde 

van 0,83, beïnvloedde de lichtkwaliteit niet deze verhouding. Bij bepaalde cultivars van 

kropsla resulteerde een toenemende hoeveelheid blauw licht wel in  lagere Fv/Fm waarden 

(Son & Oh, 2013).  

De enige chlorofylfluorescentie parameter die wel beïnvloed werd door lichtkwaliteit is NPQ 

bij Mizuna en Diplotaxis. Aangezien NPQ een maat is voor de hoeveelheid licht die als 

warmte wordt gedissipeerd en niet wordt benut voor fotosynthese, zijn hoge waarden niet 

wenselijk. De hoogste NPQ bij Mizuna treedt op onder C en de laagste onder B:R 50:50. 

Wanneer echter Figuur 17 wordt beschouwd, kan men zien dat dit respectievelijk samen 

gaat met het kleinste en grootste aandeel niet-fotochemische verliezen (ФNO). Een 
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schijnbaar kleiner lichtverlies via warmte (NPQ) gaat dus samen met een groter verlies via 

andere factoren dan fotosynthese of warmte (ФNO). Bij Diplotaxis is de NPQ juist het laagst 

onder B:R 50:50 maar kan dezelfde conclusie getrokken worden omtrent de ФNO. Bij Mizuna 

en Diplotaxis zullen de lichtverliezen ten koste van de fotosynthese dus anders verdeeld zijn 

onder invloed van bepaalde lichtkwaliteiten. Een specifiek verband tussen deze verdeling en 

percentage blauw of rood licht kon niet bepaald worden.  

De toegepaste lichtkwaliteit blijkt echter geen effect te hebben op de actuele efficiëntie van 

PSII (ФPSII), de fotochemische quenching (qp) en de snelheid van de 

elektronentransportketen (ETR) van zowel Mizuna, Diplotaxis als Eruca. Nochtans worden bij 

alle drie de bladgewassen de concentratie fotosynthetische pigmenten wel beïnvloed door 

lichtkwaliteit. Het is mogelijk dat planten waar de concentratie pigmenten lager was, 

voornamelijk onder R, de kleinere hoeveelheid pigmenten meer efficiënt gebruikt wordt dan 

bij planten met grotere hoeveelheden pigmenten (Sæbø, Krekling, & Appelgren, 1995). 

5.2.4. Fenolen en flavonoïden  

 
Bij teeltproef 1 kon voor Mizuna geen effect van lichtkwaliteit op de concentratie fenolen en 

flavonoïden gedetecteerd worden. Wanneer echter teeltproef 2 wordt beschouwd, worden de 

hoogste concentraties van deze antioxidanten waargenomen bij teelt onder B en de laagste 

onder R. Het positieve effect van blauw licht op de antioxidantenstatus van bladgroenten 

wordt bevestigd door onderzoek op sla (Johkan, Shoji, Goto, Hahida, & Yoshihara, Blue 

light-emetting diode light irradiation of seedlings improves seedling quality and growth after 

transplanting in red leaf lettuce., 2010; Ouzounis, 2014; Son & Oh, Leaf shape, growth, and 

antioxidant phenolic compounds of two lettuce cultivars grown under various combinations of 

blue and red light-emmiting diodes, 2013), spinazie en rucola (Eruca vesicaria L.) (Bliznikas, 

et al., 2012). Blauw licht stimuleert namelijk de activiteit van een sleutelenzyme, PAL (L-

fenylalanine ammonia lyase), in de fenylpropanoïde pathway voor de productie van fenolen 

en flavonoïden (Heo, et al., 2012). Bovendien wordt de PAL genexpressie bij bepaalde 

cultivars van Lactuca sativa meer geactiveerd door monochromatisch blauw LED-licht dan 

lichtbehandelingen met monochromatisch rode, groene of witte LED’s (170 µmol m-2
 s

-1, 12u 

fotoperiode) (Son, Park, Kim, & Oh, 2012).  

Bliznikas et al. (2012) stelt dat monochromatisch rood LED-licht een onevenwicht in het 

metabolisch systeem van planten veroorzaakt waardoor de productie van antioxidanten en 

bijgevolg de nutritionele kwaliteit ervan daalt. Bij kropsla daarentegen blijkt extra belichting 

met rode LED’s (aanvullend voor natuurlijke en HPS belichting) 3 dagen voor oogst de 

hoeveelheid fenolen juist te verhogen en daarenboven de hoeveelheid nitraat te verlagen 
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(Samuolienė, Brazaitytė, Sirtautas, Novičkovas, & Duchovskis, 2011). Li en Kubota (2009) en 

Bliznikas et al. (2012) zien hetzelfde positieve effect van rood LED-licht bij enerzijds rode 

kropsla en anderzijds peterselie en dille. Daarenboven blijken blauwe of groene LED-lampen 

geen effect hebben op de accumulatie van fenolen en flavonoïden in rode sla (Li & Kubota, 

2009). Uit voorgaande resultaten blijkt dat de fysiologische respons van planten op blauwe 

en rode golflengten met betrekking op de synthese van fenolen en flavonoïden afhankelijk is 

van soort en/of cultivar (Ouzounis, 2014).  

Bij Mizuna werd vastgesteld dat de hoge concentraties van beide fenolen en flavonoiden 

onder B niet significant verschilt van deze bekomen bij teelt onder de controle (= 

plasmalampen). Aangezien onder C de grootste bladoppervlaktes worden bekomen en 

onder B de kleinste, zal belichting van Mizunagewassen met breedspectrum-lampen de 

meeste voordelen bieden. De controlebelichting levert namelijk enerzijds een hoge 

concentratie, nutritioneel interessante antioxidanten op en anderzijds een grotere, 

commercieel interessante bladoppervlakte. 

Bij Diplotaxis heeft lichtkwaliteit geen effect op de hoeveelheid fenolen in de bladeren. 

Verder werden in teeltproef 1 de hoogste flavonoïdenconcentraties bekomen onder B:R 

50:50 en in teeltproef 2 onder B:R 25:75. Bij deze laatste teeltproef werden er bij hogere 

percentages blauw echter geen significant betere resultaten behaald. Voor deze species 

blijkt  dat teelt met rode en blauwe LED-lampen in gelijke verhoudingen, de biosynthese van 

flavonoïden in de plant het meest stimuleert. Opmerkelijk is dat de controle lichtbehandeling 

de synthese van flavonoïden niet op dezelfde manier beïnvloed. Nochtans bevat C een 

gelijkaardig percentage blauw als B:R 25:75 (respectievelijk 24 en 25 %). Een mogelijke 

verklaring kan het lager aandeel rode golflengten zijn in de controle lichtbehandeling (slechts 

26 % t.o.v. 75 % in B:R 75:25). Een andere verklaring kan zijn dat de 500-600 nm 

golflengten in het lichtspectrum van de plasmalampen, een negatieve invloed op de 

accumulatie van flavonoïden in Diplotaxisplanten hebben, maar hierover zijn geen 

literatuurgegevens weergevonden.  

Eruca vertoont een vrij gelijkaardige reactie als Mizuna op de gedoseerde lichtkwaliteiten (de 

laagste concentratie antioxidanten worden wel waargenomen bij B:R 25:75. Belichting van 

Erucaplanten met breedspectrum-lampen biedt dus, net zoals bij Mizuna, de meeste 

mogelijkheden voor zowel producent als consument.  

5.2.5. Vitamine C  

 
Eruca in het bijzonder, is een goede bron van vitamine C vergeleken met andere 

Brassicaceae bladgroenten (Acikgoz, 2011; Martínez-Sánchez, Gil-Izquierdo, Gil, & & 
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Ferreres, 2008; Padulosi, 1995). Ook in dit onderzoek werd dit aangetoond (Figuur 22) Bij 

Diplotaxis en Eruca werd een positief effect van een toenemend aandeel B op de 

hoeveelheid vitamine C aangetoond. Bij alle drie de bladgroenten wordt een hoge (bij 

Mizuna) of de hoogste hoeveelheid vitamine C (bij Diplotaxis en Eruca) teruggevonden na 

teelt onder monochromatisch blauw LED-licht. Blauw licht biedt hier wel mogelijkheden voor 

sturing. Stutte, Edney en Skerrit (2009) stellen inderdaad dat blauwe LED’s de metabolische 

pathways van bioprotectieve stoffen, zoals vitamine C, verhogen bij rode kropsla.  

In de literatuur vindt men ook tegenstrijdige data over het effect van LED’s op de 

concentratie vitamine C. Li en Kubota (2009) vonden namelijk geen significant effect van 

LED-licht op de vitamine C inhoud van kropsla terwijl Ohashi Kaneko et al. (2007) een 

verhoogde concentratie detecteerden onder belichting met blauwe én rode LED’s. Wanneer 

mosterd, spinazie, Eruca en dille 3 dagen voor oogst belicht werden met een combinatie van 

rode LED’s en HPS-lampen (totale PPF van 300 µmol m-2 s-1), blijkt de vitamine C inhoud 

significant te stijgen (Bliznikas, et al., 2012). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

biosynthese van vitamine C varieert tussen soorten, ondersoorten en cultivars (Acikgoz, 

2011) maar dat mogelijks ook de gedoseerde lichtintensiteit een rol kan spelen.  
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6. Besluit 
 

Om te voldoen aan de vraag naar verse bladgroenten het hele jaar door, biedt een gesloten 

teeltomgeving meer voordelen dan teelt in open veld of serres. In een gesloten 

teeltomgeving kunnen niet enkel de abiotische factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, 

water en lichtcondities gecontroleerd worden, maar is er ook de mogelijkheid om in de 

hoogte te produceren. Door de ontwikkeling van LED-lampjes (light emitting diodes) kan dit 

meerlagenprincipe optimaal worden toegepast, en kan daarenboven worden belicht met 

specifieke golflengtes. Door specifieke spectrale lichtkwaliteiten toe te passen kan zowel de 

productiviteit als de nutritionele kwaliteit van bladgroenten verhoogd worden. Dit biedt 

bijgevolg niet enkel voordelen voor de producent, maar eveneens voor de consument.  

In dit onderzoek werd het effect van lichtkwaliteit, meer bepaald van  rode en blauwe LED’s, 

op de groei en accumulatie van pigmenten en bepaalde antioxidatieve componenten 

onderzocht. Drie bladgewassen uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae), nl. Mizuna, Eruca 

en Diplotaxis, werden geteeld onder zes verschillende lichtkwaliteiten: rood, blauw, 3 

combinaties van rood en blauw en een controlebelichting met plasmalampen, allen bij een 

lichtintensiteit van ± 100 µmol m-2 s-1. Alle drie de cultivars bleken qua fotosynthetische 

efficiëntie (ФPSII) niet beïnvloed te worden door de lichtkwaliteit. Er werden echter wel 

verschillen in groei en hoeveelheid biochemische componenten gedetecteerd onder invloed 

van bepaalde golflengten.  

Mizuna ontwikkelt de grootste bladeren wanneer deze geteeld worden onder R of C. Het 

hoogste gehalte chlorofyl b wordt echter terug gevonden onder de controle of B:R 25:75 en 

de meeste antioxidanten (fenolen en flavonoïden) onder 100 % blauw LED-licht en de 

controle. De concentratie chlorofyl a, carotenoïden en vitamine C wordt bij Mizuna niet 

beïnvloed door lichtkwaliteit. Wanneer het doel is om de hoogste productiviteit te behalen, 

zullen lichtbehandelingen met een laag percentage blauw (zoals R, C en B:R 25:75) een 

gewenst effect hebben. Wanneer de nutritionele kwaliteit centraal staat, wordt beter 

geopteerd voor 100 % blauwe LED’s of breedspectrum licht (plasmalampen in dit 

onderzoek). De controlebelichting zorgt ervoor dat zowel een grote als een gezonde 

Mizunaplant bekomen wordt.  

Bij Diplotaxis werden de grootste bladvormparameters bekomen onder B:R 50:50, maar 

waren ze niet significant verschillend van deze bekomen onder B. Bij deze soort leidde een 

grotere bladoppervlakte daarenboven niet automatisch tot een grotere hoeveelheid totale 

biomassa (op droge stofbasis). De hoogste biosynthese van fotosynthetische pigmenten 
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(chlorofyl a, chlorofyl b en carotenoïden) werd opgemeten wanneer belicht werd met 

minimum 50 % blauw LED-licht. De accumulatie van vitamine C werd eveneens 

gestimuleerd door blauw licht en was maximaal bij de teelt onder 100 % B. Hieruit kan 

besloten worden dat belichting met 50 % blauwe en 50 % rode LED’s zowel de 

antioxidatieve als de productieve eigenschappen van Diplotaxis het bevordert. Wanneer het 

doel is om de concentratie vitamine C in Diplotaxis te verhogen, dient voor monochromatisch 

blauwe LED’s gekozen te worden. 

De belichting met plasmalampen (24 % blauw) resulteerde in de grootste bladoppervlakte, -

breedte en –lengte voor Eruca. Wanneer met hogere aandelen blauw werd belicht, daalden 

deze waarden maar waren ze niet significant lager dan deze bekomen onder C. Eruca lijkt op 

het vlak van bladvormparameters gevoeliger sneller verzadigd voor blauwe golflengten, 

aangezien vanaf 24 % blauw geen significant hogere waarden oplevert en terwijl bij 

Diplotaxis 50% B nodig is. Net zoals bij Diplotaxis was er geen duidelijk verband tussen de 

bladoppervlakte en het drooggewicht van de bladeren. Bij Eruca werden tegenstrijdige 

resultaten voor het effect van lichtkwaliteit op de pigmentconcentratie bekomen. Ten slotte 

werden de meeste fenolen en flavonoïden teruggevonden onder B en C, terwijl de synthese 

van vitamine C het hoogste lag onder de monochromatisch blauwe LED’s. Wanneer de 

fotosynthetische pigmenten buiten beschouwing worden gelaten, kan geconcludeerd worden 

dat gunstige bladoppervlaktes en de meeste gezondheidsbevorderende stoffen worden 

opgemeten bij teelt onder breedspectrum-lampen of een 100 % blauwe LED-

lichtbehandeling. De uiteindelijke keuze van lichtinstallatie zal bij de teler liggen en 

waarschijnlijk niet enkel afhangen van de plantreacties. De prijs van de belichtingsinstallatie 

zal voor de teler vaak doorslaggevend zijn. De LED-technologie is echter nog in volle 

ontwikkeling en de aankoop- en exploitatieprijzen ervan blijven hierdoor dalen (Massa, Kim, 

Wheeler, & Mitchell, 2008; Morrow, 2008; Yeh & Chung, 2009).  

 

Uit deze thesis blijkt over het algemeen dat gewenste gewaseigenschappen worden behaald 

met de breedspectrum-lampen en in bepaalde gevallen met uitsluitend blauwe LED’s. 

Breedspectrum-lampen, die het zonnelicht imiteren zoals de in dit proefwerk gebruikte 

plasmalampen, zijn echter duurder dan de LED lampen en meer geschikt voor 

onderzoeksdoeleinden. Binnen de LED-technologie zal de ontwikkeling van breedspectrum 

witte LED’s dus zeker ook toepassingen hebben. Gezien de verschillen tussen beide 

teeltproeven voor bepaalde opgemeten parameters , blijkt bijkomend onderzoek nodig te zijn 

om beter inzicht in de spectrale effecten (met wisselende verhoudingen blauw-rood) te 

bekomen op de opbrengst en nutritionele status van Mizuna, Diplotaxis en Eruca in een 

gesloten teeltomgeving.  
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8. Appendix 
 
Tabel 12. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de concentratie van fenolen en flavonoïden (mg g

-1)
 voor Mizuna, 

Diplotaxis en Eruca voor teeltproef 1

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test 
indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch) en deze gevolgd door NS zijn niet significant verschillend 
(p > 0,05), n = 4. 
1 

Fenolenconcentraties uitgedrukt als galzuur equivalenten (GAE) per hoeveelheid vers plantenmateriaal (g) 
2 

Flavonoïdenconcentraties uitgedrukt in rutine equivalenten (RU) per hoeveelheid vers plantenmateriaal (g) 

 

Tabel 13. Overzicht van het effect van lichtkwaliteit op de concentratie aan antioxidanten voor Mizuna, Diplotaxis en 
Eruca voor teeltproef 2

 
Gemiddelden ± standaardfouten (SE) gevolgd door verschillende letters zijn significant verschillend (p ≤ 0,05; Tukey test 
indien homoscedastisch, Tamhame test indien heteroscedastisch) en deze gevolgd door NS zijn niet significant verschillend 
(p > 0,05), n = 4. 
1 

Fenolenconcentraties uitgedrukt als galzuur equivalenten (GAE) per hoeveelheid vers plantenmateriaal (g) 
2 

Flavonoïdenconcentraties uitgedrukt in rutine equivalenten (RU) per hoeveelheid vers plantenmateriaal (g) 
3 

Gemiddelden ± standaardfouten (SE) berekend op 3 waarnemingen (n = 3) 
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