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Winterrust doorbreken met stuurlicht
Stuurlicht is sinds de jaren 90 een standaarduitrusting voor de aardbeienteler. Stuurlicht bleek onmisbaar bij
teelten die te weinig koude kregen. Aanvankelijk bleek de gloeilamp uitermate geschikt om nachtonderbreking
te realiseren. Op die manier werd een betere strekking, vruchtzetting en productie bekomen. Echter, door het
verdwijnen van de gloeilamp is het noodzakelijk om hier voldoende alternatieven voor te vinden. Met de
komst van leds zijn de mogelijkheden eindeloos, het lichtspectrum kan namelijk worden samengesteld volgens
jouw wensen. led-lampen van Philips, Vezalux en Fucusled.nl bezitten hierbij de juiste spectrale
eigenschappen in het spectrum om het aardbeigewas te laten strekken.

Specificaties lampen
De drie led-lampen hebben een laag energieverbruik en vertonen grote
gelijkenissen qua spectrum. De leds van Philips en Vezalux geven: een blauw
piekje, een deel wit licht, een rode piek en een hoge verrode piek. De led van
Focusled.nl geeft eveneens een blauw piekje, in verhouding meer wit licht,
een lagere rode piek en een hoge verrode piek. De toevoeging van wit licht
creëert aangenamere werkomstandigheden tijdens donkere momenten.
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Mogelijke alternatieven getest
In 2017 werd een doorteelt van Elsanta opzettelijk de hele winter doorgestookt om een fiks koudetekort te realiseren. De planten kregen hierdoor slechts
67% van de vereiste koudeboefte om gewenste productieresultaten te verkrijgen. Zes dagen na het starten van het opstoken naar opnieuw hogere
temperaturen (3 februari) werden de lampen aangeschakeld. Ze werden telkens 30 minuten per uur ingeschakeld van zonsondergang tot zonsopgang. De
lampen werden na 43 dagen uitgeschakeld, bij een gewaslengte van ongeveer 20 cm. De oogstperiode liep van 14 april tot 26 mei.

Effect op gewaslengte is groot

Productie en sortering zijn goed

Door de lengte van de bladstelen te meten kan worden nagegaan of de
lampen voldoende strekking kunnen forceren om koudetekorten te
compenseren en optimale plantprestaties te kunnen afleveren. In het
voorjaar werden bij de leds vergelijkbare gewastrekkingen gemeten in
vergelijking met de 70W Eco-halogeenlamp. Op 19 april strekte het
gewas strekte zich uit tot net boven de 35 cm. Het onbelicht object
vertoont ten gevolge van onvoldoende koude een gewaslengte van 21,5
cm. Vergelijkbare resultaten werden ook bekomen bij de bloemtaklengte.

De doorteelt kende een vrij lange nastookperiode en er werd dus best
wat bloem aangelegd in het najaar 2016. De Eco-halogeenlamp gaf een
productie van 8,55 kg/m². De led lampen konden dit resultaat evenaren,
zonder opvallende verschillen in de verschillende sorteringsklassen. De
belichting zorgde in deze proef voor een productiestijging van 2,2 kg/m².

Terugverdientijd ten opzichte van gloeilamp
Een simulatie van de investeringskosten en het gebruik in een
aardbeienserre toont een terugverdientijd van de investering na 4 tot 6
jaar in vergelijking met de klassieke gloeilampen. De lange levensduur
in combinatie met het lage stroomverbruik van led zorgt voor lagere
kosten na de investering, na 6 jaar wordt het gebruik van leds
goedkoper dan de klassieke lampen.
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