
	
Bananenweefselkweek	breidt	uit	in	de	Filipijnen	

Het in 2020 opgerichte House of Musa is een onafhankelijk weefselkweeklaboratorium 
in de Filipijnen. Het is gespecialiseerd in het telen van verschillende bananenrassen en 
wordt geleid door Love Vine C. Lavador. Vanaf het eerste moment dat ze zich richtte op 
de weefselkweek van bananen, was ze nieuwsgierig naar hoe het proces verbeterd kon 
worden. Eerst deed ze aan weefselkweek in een prestigieus bananenbedrijf in de regio 
Davao en daarna in haar eigen laboratorium, waar ze de voordelen van het gebruik van 
kweeklampen voor bananenmeristemen ontdekte. 

Het gebruik van tl-verlichting was tot voor kort wijdverbreid, maar het brengt 
verschillende problemen met zich mee, zoals warmteontwikkeling en frequent 
onderhoud. Dat kan een invloed hebben op de goede werking van een 
weefselkweeklaboratorium. Love Vine, die twintig jaar ervaring heeft opgedaan in de 
tuinbouw in België en de Filipijnen, weet dat planten in verschillende groeistadia 
verschillende behoeften hebben. Voor weefselkweeklaboratoria is het essentieel om 
bananenplanten van constant hoge kwaliteit te bekomen die zich goed ontwikkelen. De 
productie-efficiëntie moet hoog zijn en er moet voldaan worden aan de behoeften van de 
markt. 

House of Musa gelooft dat een 
goede plant begint bij een goede bron. "Onze oprechte dank aan PTP en HortiPower." 
Vooraan: Mark Jun en Love Vine (eigenaren); Midden: Pearl Joy Billeza, Dearly Cutab; 
Achteraan: Jean Santarin (vermeerderaar) 

Sinds 2019 is Love Vine gaan experimenteren met LED-belichting, onder meer van 
HortiPower, die worden geleverd via PTP uit Singapore. "Ik heb verschillende 
experimenten uitgevoerd met zowel gewone LED-lampen als LED-belichting voor de 
tuinbouw. Ik ging toen ook te rade bij HortiPower, dat samen met mij verschillende 
experimenten opzette voor de vermenigvuldiging en de beworteling van de 
bananenplanten. De resultaten waren verbluffend. De vermenigvuldigingssnelheid 
verbeterde met een factor 3 en de bewortelingssnelheid met een factor 4. Dat zijn 



aanzienlijke getallen en de meristemen zijn van hogere kwaliteit, wat de omzet en 
winstgevendheid van de weefselkweek verhoogt." 

Verrood 
Een van de problemen bij witte LED-belichting is dat het plantenweefsel dun en 
elastisch wordt, wat resulteert in een langzamere groei en een lagere overlevingskans. 
Dit komt omdat gewone LED-lampen zijn ontworpen voor het menselijk oog, dat 
voornamelijk gevoelig is voor groen licht. Planten hebben echter alleen specifieke 
kleuren zoals blauw, rood en verrood nodig om zich goed te ontwikkelen en te groeien. 
"Verschillende soorten blauw en dieprood stimuleren de groei. Verrood stimuleert de 
vorm en morfologie van planten", zegt Meng Meng, plantwetenschapper bij HortiPower. 
De optimale belichting hangt af van het doel van de teler en de groeiomgeving. 
"Afhankelijk van het gewenste resultaat kunnen we de lichtintensiteit, het spectrum en 
de verhouding aanbevelen voor een specifiek ras en groeifase", voegt ze eraan toe. 

 
Links: weefselkweek onder normale LED-belichting; rechts: weefselkweek stadium 3 
onder HortiPower Nurser 3 

 
Links: weefselkweek onder normale LED-belichting; rechts: bewortelingsstadium van de 
weefselkweek onder HortiPower Nurser 3 



 
Links: bewortelingsfase van de weefselkweek onder normale LED-belichting (Cavendish 
ras); rechts: weefselkweek onder HortiPower Nurser 3 

House of Musa richt zich op alle soorten bananenweefselkweek, van de Cavendish 
banaan tot lokale rassen zoals Lakatan en Cardava. "We leveren duizenden planten aan 
zowel bananenplantages als grotere bedrijven. We combineren technologie en 
plantenwetenschap om consistente en hoogwaardige weefselkweekplanten te 
produceren. Hoewel we de labruimte kunnen uitbreiden, kijken we vooral naar 
hoogwaardige weefselkweek en maken we de vermeerdering en beworteling efficiënter. 
Kwalitatief hoogwaardige weefselkweek heeft meer kans om zich te ontwikkelen tot een 
gezonde en sterke plant die goed groeit op de plantage", zegt Vine. 

 
Links: weefselkweek onder normale LED-belichting van stadium 0 tot 
bewortelingsstadium; rechts: weefselkweek onder HortiPower LED-belichting van 
stadium 0 naar bewortelingsstadium (Cardava ras) 

Plantreactie 
Belichting in een weefselkweeklaboratorium moet meer dan alleen maar de ruimte 
verlichten of plantgerichte belichting bieden. Een lichtplan en visualisatie helpen om 
verschillende opties te begrijpen en te vergelijken. House of Musa schakelde HortiPower 
vroeg in het proces in voor hun nieuwe faciliteit in Davao. "Op basis van de afmetingen 



van het lab hebben we hen geholpen de schapruimte te optimaliseren en een 
lichtontwerp voorgesteld om de lichtintensiteit, de uniformiteit en een energiezuinige lay-
out te optimaliseren", zegt Jille, die het project leidde bij HortiPower. "Voor 
weefselkweek zijn de meest gebruikte producten Nurser 1 en Nurser 3. Voor het 
grootste deel van het laboratorium werd Nurser 3 voorgesteld omwille van het 
installatiegemak en het is over het algemeen een zeer goede belichting om de 
ontwikkeling en groei van planten te ondersteunen. Toch kunnen nieuwe plantenrassen 
andere soorten licht nodig hebben, en daarom is het goed om de intensiteit en het 
spectrum aan te passen en de plantreactie te zien. Aangezien Nurser 1 perfect geschikt 
is voor dit onderzoeksdoel, heeft House of Musa hiervoor een speciale ruimte ingericht." 

 
Van links naar rechts achteraan: Banly van HortiPower, CY Fun van PTP, Suelyn van 
PTP; van links naar rechts vooraan: Love Vine van House of Musa, Jille van HortiPower, 
Meng Meng van HortiPower 

"Tot voor kort wilden weefselkweeklaboratoria het onderhoud en de energiekost 
verminderen, dus kozen ze voor LED-belichting die hun bestaande labs kon 
moderniseren", zegt CY Fun, manager van PTP Singapore. "We hebben gewerkt met 
high-end labs in de Filipijnen, Vietnam en Indonesië, die we steeds hebben geholpen in 
te zien dat dat het juiste licht de opbrengst aanzienlijk zal verhogen, het 
productieplanningsproces eenvoudiger zal maken en voor energie-efficiëntie zal zorgen. 
Daarom hebben we het onderzoeks- en ontwikkelingsteam gepusht om het HortiPower 
Nurser-assortiment uit te breiden met verschillende afmetingen, spectra, 
bedieningselementen en accessoires. Nu kunnen we laboratoria helpen met 
belichtingsoplossingen voor talloze planten, wat de afzetmogelijkheden van de 
vermeerderingsbedrijven vergroot." 



 
Cardava ras onder HortiPower belichting 

 
Cavendish ras onder HortiPower belichting 

 
Nurser 3 HortiPower belichting voor het Cardava ras 



 

 
Het vermeerderingsteam dat de groei van de planten kan vergelijken onder de 
verschillende lichtspectrums concludeert dat planten onder HortiPower belichting beter 
groeien in vergelijking met planten onder gewone LED-belichting. 

Voor meer informatie: 
House of Musa 
lavadorlvc@gmail.com 
Tel: +63 917 176 3177 (Filipijnen) 

Hortipower 
jk@hortipower.com  
www.hortipower.com  
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https://www.groentennieuws.nl/article/9430148/bananenweefselkweek-breidt-uit-in-de-
filipijnen/ 



 
"absorptie	chlorofyl	onder	speciaal	spectrum	beter"	
De	kwaliteit	van	weefselkweek	bananen	verbeteren	met	
LED	

Bananen zijn het meest geconsumeerde fruit ter wereld en maken ongeveer 75% uit van 
de jaarlijkse handel in tropisch fruit (zie bijvoorbeeld deze infographic van National 
Geographic). Doordat de wereldwijde bevolking blijft toenemen, neemt ook de vraag 
naar bananen steeds verder toe. Als gevolg daarvan verhogen laboratoria die 
weefselkweek van bananen uitvoeren hun productie. 

In dit artikel spreken geeft het Institute of Tropical Biology in Vietnam uitleg hierover. Zij 
vertellen waarom hun onderzoeksgegevens aantonen dat ze het aantal weefselkweken 
hebben kunnen verhogen dankzij de verlichting van HortiPower. 

 
Bananenweefselcultuur in een A/B-test met HortiPower-verlichting (linkerzijde) en 
gewone leds (rechterzijde) 

Wat is uw ervaring met leds? 
"Ik volg het onderzoek rond LED al heel lang en heb de mogelijkheden ervan besproken 
met wetenschappers in Vietnam en Japan", zegt associate professor Nguyen Thi 
Quynhm, PhD, die het nationale laboratorium leidt. "Tot nu toe waren LED-systemen vrij 
duur en hoewel er oplossingen zijn voor in kassen, leek het er niet op dat er veel 
beproefde oplossingen waren voor de tropische weefselkweek. Toen ik de 
weefselkweekverlichting van HortiPower ontdekte, was ik erg enthousiast en gaf ik mijn 
team de opdracht om een proef te starten, en deze heeft tot goede resultaten geleid." 

Hoe zag dit experiment eruit? 
Do Dang Giap PhD: "We wilden uitzoeken of we een nog consistentere en 
hoogwaardigere weefselkweek konden krijgen door de verlichting te veranderen. In het 
experiment gebruikten we monsters van de in vitro bananenteelt in het laboratorium. 
Beide weefselculturen werden voorzien van dezelfde op kokos gebaseerde groeimedia 
die we in ons laboratorium hebben gebruikt. In de A/B-test hebben we gebruik gemaakt 
van onze eigen TL-verlichting en van de gepatenteerde HortiPower-verlichting. De 
resultaten lieten een aanzienlijke verbetering zien in de kwaliteit en de oogst." 



 
A/B-tests helpen bij het identificeren van verschillen tussen HortiPower 
verlichtingsalgoritmes en die van andere leds. Bij het vergelijken van hetzelfde stadium, 
groeit de weefselkweek dankzij HortiPower meer uniform en recht. 

 
In de laatste fase van het weefselkweekproces is de beworteling belangrijk en het 
gebruik van een ander lichtalgoritme in plaats van vermenigvuldiging levert betere 
resultaten op. 

Kunt u meer vertellen over de duur van het experiment en welke metingen er zijn 
gedaan? 
"We hebben het versgewicht, het drooggewicht, het aantal scheuten, de hoogte van de 
meristeem, de lengte van de wortels en het aantal wortels in een aantal stadia gemeten. 
De morfogenese, scheutvorming en beworteling in vitro zaailingen werden sterk 
beïnvloed door verschillende lichtinstellingen. In het aantal wortels en de lengte van de 
wortels zat een significant verschil. We merkten ook op dat de bladeren van de scheuten 
onder HortiPower-verlichting donkerder groen waren dankzij een hoger gehalte 
chlorofyl." 



 
Een proef hielp ITB om de resultaten te evalueren, zodat ze een goed overwogen 
beslissing konden nemen over het potentieel en het snelle rendement van een 
investering in HortiPower-verlichting. 

Wat vertelt chlorofyl u? 
"Een verhoging van het chlorofylgehalte verhoogt de groei en ontwikkeling van planten. 
De kwaliteit van het licht beïnvloedt de morfologische kenmerken, waardoor de plant 
zich uitstrekt. Onder de lichtomstandigheden van HortiPower heeft de plant een goede 
wortelmorfologie en een groot aantal wortels. De absorptie van chlorofyl is beter onder 
HortiPower dan onder fluorescerend of algemeen LED-licht, dus de fotosynthese is zeer 
efficiënt, wat resulteert in sterkere en gezondere planten. Een betere wortelontwikkeling 
betekent een efficiëntere opname van voedingsstoffen, een betere groei en het gebruik 
van minder materialen om de weefselkweek efficiënt te laten groeien." 

 
Commerciële bananenteelt van ITB onder HortiPower-verlichting (links). Met het 
HortiPower-systeem kan ITB snel lichtparameters, zoals intensiteit en spectrums, op de 
touch-controller wijzigen zonder dat er hardware moet worden vervangen. Dit helpt hen 
om te blijven optimaliseren voor nieuwe variëteiten of om de productie te veranderen. 

Wat heeft u met de resultaten gedaan? 
"De laatste tijd is de vraag naar weefselkweek voor bananen enorm gegroeid, dus 
hebben we besloten om HortiPower in ons commerciële laboratorium te installeren. We 
kweken miljoenen bananenplanten per jaar. De energiebesparing is ongeveer 40% en 
het belangrijkste is dat we de kwaliteit en de productie van de weefselkweek verhogen. 



Dit maakt deze investering zeer aantrekkelijk. Ondertussen blijven we onderzoek doen, 
bijvoorbeeld nu omdat de teelt van lokale bananenrassen willen optimaliseren", zegt 
Giap PhD. 

 
Katherine tijdens het laboratoriumbezoek bij ITB 

Voor meer informatie: 
HortiPower Asia 
Katherine Tran - Sales Director 
info@hortipower.com 

HortiPower Research 
Jille Kuipers - Innovation Manager 
info@hortipower.com 
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Indoor	aardbeienteelt	in	Vietnam	

In het Agriculture High Tech Park van ruim 88 hectare in Ho Chi Minh City worden in het 
Center for Business Incubation of Agriculture Hi-Tech (AHBI) momenteel de eerste 
aardbeien geteeld, volledig binnen. 

Eerder dit jaar werden de eerste planten geplant en naar verwachting zullen de 
aardbeien binnen drie maanden worden geoogst. Het AHBI dient als testlaboratorium en 
educatief centrum om de ontwikkeling van de geavanceerde tuinbouw in de regio te 
stimuleren. 



 

In de vraag naar verse, biologische producten voorzien 
Professor Hoang Anh Tuan, deputy director van AHBI, spreekt over de teelt en wat de 
uitdagingen en mogelijkheden zijn. “De vraag naar verse en betaalbare aardbeien neemt 
toe in Azië. We willen aardbeien het hele jaar door telen in de nabijheid van de stad,” 
zegt Hoang. 

Tot voor kort was het niet mogelijk om in Ho Chi Minh aardbeien te telen vanwege het 
lokale klimaat. Met verbeteringen in de klimaatbeheersing kunnen veel parameters 
worden beheerd. De juiste belichting met eenvoudig beheer was echter niet beschikbaar 
tot HortiPower in Vietnam op de markt kwam. 

 

Opbrengsten verbeteren en meer investeringen 
Alhoewel Vietnam al bekend staat als belangrijke tuinbouwproducent, zijn de 
Vietnamese telers steeds meer op zoek naar verbeteringen in de productiecapaciteit en 
het verbeteren van de opbrengsten. Hoang legt uit: “De nieuwe generatie telers wil de 
opbrengst per vierkante meter verbeteren met hoogwaardige cultivars, om het 
energieverbruik per vrucht te verlagen. Ook zijn ze op zoek naar betaalbare oplossingen 
om ze te helpen van start te gaan.” 



Er worden ook wel investeringen gedaan door private beleggers, maar die beginnen 
liever met technologieën en investeringen die kunnen opschalen in plaats van vooraf 
grote investeringen doen met een lange terugverdienperiode. “Om private beleggers te 
ondersteunen en ze te stimuleren ook eens na te denken over geavanceerde tuinbouw 
hebben we mini bedrijfjes op basis van substraatteelt geïntroduceerd. Hiermee kunnen 
we het klimaat beheren, een hoogwaardig gewas telen en het hele jaar door telen.” 

“De initiële investering is goed te doen en heeft een terugverdienperiode van twee jaar. 
We mochten een proef doen, zodat we gegevens konden genereren over de mogelijke 
productieresultaten.” 

 

Meerprijs 
Het telen van hoogwaardige aardbeien en ze het hele jaar door telen blijft een flinke 
uitdaging als dit in het open veld gebeurt. Om aardbeien van gelijke grootte en kwaliteit 
te telen is de juiste belichting nodig, zodat het productieproces voorspelbaarder wordt en 
de opbrengst hoger. Consumenten hebben aangegeven dat ze bereid zijn meer te 
betalen voor geïmporteerde aardbeien die groter en zoeter zijn en een zachtere textuur 
hebben in vergelijking met de lokale variëteiten die in de regio worden geteeld. 

De juiste belichting is erg belangrijk bij het volledig indoor telen. “We hebben veel 
verschillende belichtingssoorten beoordeeld van andere bedrijven. HortiPower kwam als 
beste uit die beoordeling naar voren, omdat we met dat belichtingssysteem de 
belichtingsdistributie, de intensiteit en het spectrum volledig kunnen bepalen. Ook kan 
het belichtingsalgoritmes uitvoeren zonder dat er een computer nodig is op de locatie.” 

“Sinds vorig jaar hebben we verschillende telers bezocht om meer te horen over hun 
behoeftes en uitdagingen. We werken nauw samen met een team van onderzoekers en 
verschillende universiteiten om veel laboratoriums in de regio te voorzien van geschikte 
belichtingsoplossingen,” zegt Katherine Tran, verkoopdirecteur van PTP Vietnam, een 
vertegenwoordiger van HortiPower. 



 

Van start in de lente 
In de lente van dit jaar werden nieuwe ledlampen van HortiPower geïnstalleerd. Elke 
balk heeft vier armaturen voor een gelijke distributie van licht. En met een volledig 
aanpasbare intensiteit en spectrum krijgen de aardbeien precies wat ze nodig hebben in 
elke fase van het teeltproces. Voor het ondersteunen van de plantgroei, de 
bloesemperiode en de groei van vruchten kunnen verschillende belichtingsbehoeftes 
bestaan die invloed hebben op de productie van voedingsstoffen, kwaliteit, smaak en de 
brixwaarde. Met het nieuwe belichtingssysteem is er meer controle over de oogst. Dit is 
commercieel gezien belangrijk, want zo kunnen er voorbereidingen worden getroffen 
voor de populaire lentefestivals en andere dagen waarop een piek in de vraag voorkomt. 

“Met HortiPower kunnen we de exacte hoeveelheid lichtintensiteit, spectrum en ratio 
bepalen. We hebben zo veel meer invloed op het teeltproces.” 

 Katherine Tran tijdens A/B-testen 
bij AHBI 

De juiste belichting 
AHBI heeft belichtingssystemen beoordeeld en gekozen voor HortiPower met een 
spectrum van rood, groen, blauw, wit en donkerrood. Dit spectrum zorgt niet alleen voor 
de juiste lengte van de stam, maar ook voor een hogere opbrengst van aardbeien met 



een laag percentage van misvormd fruit. Het team heeft verschillende modellen 
beoordeeld en gekozen voor de lineaire versie van 20 W met volledige controle over de 
intensiteit en ratio. “We zijn er erg blij mee en kijken ernaar uit om het hele jaar door 
heerlijke aardbeien te kunnen leveren,” zegt de deputy director met een glimlach op zijn 
gezicht. 

Voor meer informatie: 

HortiPower Asia 
Katherine Tran - Sales Director 
info@hortipower.com  

HortiPower Research 
Jille Kuipers – Innovation Manager 
info@hortipower.com 
www.hortipower.com  
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