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Zoek je tips over professionele plant-verlichting voor 

onderzoek, weefselkweek, vertical farming of 
glastuinbouw? Stuur dan een email naar 

info@hortipower.com  
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Groei en Bloei 

 
De HortiPower Nurser 3 en Bloomer 2 lampen 
helpen je om het hele jaar door planten te groeien 
en te laten bloeien. Kruiden, bladgroenten en 
tropische planten houden van dit licht, vooral als 
het natuurlijk (te) daglicht laag is. Onze Nurser en 
Bloomer lampen zijn ontworpen om gezonde 
plantengroei te ondersteunen.  
 
Deze producten zijn een eersteklas keuze voor doe-
het-zelf’ers, plantenliefhebbers, en mensen die stads 
tuinieren willen verkennen. 
 
Zorg voor je prachtige planten in je eigen huis. 
Groei gegarandeerd. 
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Handige info 
Je kunt de lampen het beste op een afstand van 
20 tot 30 centimeter van het blad installeren. Zo 
wordt het licht heel uniform verspreid en kun je 
ook een goed oppervlak bestrijken. Te dichtbij 
kan zorgen voor verbrande bladeren en een te grote 
afstand verminder de lichtsterkte.  
 

 
 
Zaaioppervlak 
De lampen zijn ontwikkeld voor het 
kweken van planten en zaailingen op een 
relatief korte afstand van de plant. Je kunt 
ze ook makkelijk uitbreiden met meer 
lampen of in een andere configuratie.  
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0.2m2 ~ 
0.3m2 

 

0.3m2 ~ 
0.4m2 

 

0.05m2 

 
Hoe dichter het plantenblad bij de plant geplaatst 
wordt, des te meer licht de plant ontvangt. 

 
 

 
 

20cm
30cm
40cm
50cm

63 µmol/m²/s
32µmol/m²/s
20µmol/m²/s
13 µmol/m²/s

189µmol/m²/s10cm
20cm
30cm
40cm
50cm

100 µmol/m²/s
57 µmol/m²/s
37 µmol/m²/s
26 µmol/m²/s
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Problemen met plant-
verlichting in huis 

 
Planten krijgen niet het juiste licht 
 Door te weinig of te veel licht krijg je slechte 

wortelvorming, trage groei, een slungelige 
plant, gele bladeren, kleine bladeren, 
verdroogde bladeren aan de onderkant enz. 

Plantengroei is sterk afhankelijk van 
seizoen en daglicht 
 Niet mogelijk om het hele jaar rond te 

kweken en groei is inconsistent 
Gebrek aan kennis en makkelijk te 
gebruiken groeilampen 
 Vaak onduidelijk wat relevant is voor planten 

en wat niet, waar verlichting aan moet 
voldoen, soms verouderde of inefficiënte 
technologie 

Duur of niet verkrijgbaar 
 Professionele lampen zijn vaak duur en niet 

verkrijgbaar voor consumenten 
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De Nurser 3 en Bloomer 2 zijn handige 
groeilampen die jouw planten extra 
plant-gericht licht verschaffen in 
donkere dagen of ruimtes. Het licht bevat 
een geoptimaliseerde sterkte en kleuren 
voor planten, inclusief een volledig 
spectrum van het licht en ook een grote 
hoeveelheid dieprood en blauw om de 
fotosynthese te stimuleren. De lampen 
leveren ook een bepaalde hoeveelheid wit 
licht om het aangenamer te maken voor 
het menselijk oog t.o.v. paarse 
groeilampen.  
 
Met de optimale lichteigenschappen van 
HortiPower kunnen je planten groeien 
en bloeien. Altijd en overal.  

📷@eaturbangreens 
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Wat is plant-verlichting? 

 
Planten hebben licht nodig voor de ontwikkeling 
en groei. De hoeveelheid, duur en de samenstelling 
van het licht beïnvloed de groei en gezondheid van 
de plant. Vergeleken met mensen zijn planten veel 
gevoeliger voor dieprood en blauw. Licht in deze 
spectra kunnen de hormonen van planten 
stimuleren. Mensen zien juist vooral veel licht in de 
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groene regio, en kleur die planten juist relatief 
weinig nodig hebben. Gewone verlichting voor 
thuis bevat juist veel groen, omdat het menselijk 
oog hier gevoelig voor is. Echter een lamp die voor 
ons erg fel lijkt hoeft dat voor planten niet te zijn.  
 

 
 
Hierboven zie je het spectrum van een TL lamp, 
voor kiemgroenten en sommige bladgroenten kun 
je TL buizen gebruiken. De TL buis heeft een piek 
in het groene en oranje deel. Echter het is veel 
minder sterk in het blauwe en dieprode deel. 
Mocht je een TL buis als groeilamp gebruiken dan 
heb je dus relatief veel energie nodig om een goed 
resultaat te bereiken 
 
Goede plantverlichting (ook wel groeilampen of 
kweeklampen genoemd) vermelden de speciale 
plant-gerichte specificaties. Zo bevatten de Nurser 
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3 en de Bloomer 2 lampen zeer veel dieprode 
verlichting en relatief veel blauw.  

 
HortiPower groeilampen hebben rond de 55% aan 
dieprood licht en relatief weinig groen. Normale 

lampen hebben juist weinig dieprood licht en relatief 
veel groen.  

 
Wat is de functie van elke kleur? 
Diep-rood licht heeft een relatief hoge effectiviteit 
om fotosynthese, blad-ontwikkeling, vertakking en 
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wortelvorming te bevorderen. Dit dieprode licht 
anders dan normaal rood licht wat gebruikt wordt 
voor b.v. sfeerverlichting in huis.  
Blauw licht kan de strekking van stengels en 
balderen afremmen waardoor je sterkere en 
compacte planten krijgt. Ook kan het de opening 
van de huidmondjes stimuleren. Naast deze kleuren 
kan groen licht in kleinere hoeveelheden een 
positief effect hebben op ontwikkeling en groei.  
 
Het is belangrijk om dit licht in de juiste proporties 
aan de plant te geven, zodat de plant goed kan 
groeien.  

 
 

Door wetenschappelijk onderzoek weten we waar 
planten van houden en we hebben onze eigen 
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verlichting ontworpen op basis van 65000 licht-
variabelen en in samenwerking met 
wetenschappers in Nederland, China, de 
Filippijnen en Vietnam. 
  
Hieronder zie je het spectrum van de Nurser 3 
wat zeer goed is voor zowel planten groei en 
ontwikkeling (kleur, wortelvorming enz.). 
 

 
Het licht spectrum is gemaakt om zoveel mogelijk 
de groei-receptoren van de plant te stimuleren. 
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Groei door fotosynthese in planten gebeurt 
wanneer de plant licht, water, voeding en CO2 
ontvangt. Het juiste licht hangt af van het 
typeplant, groeifase en doel van de kweker. Onze 
groeilampen zijn geoptimaliseerd om jonge planten 
te helpen groeien en gezond te blijven.  

Hoe meet je lichtsterkte? 

 
Voor het menselijk oog meet je in lumen en lux. 
Voor planten meet je in micromol en micromol 
per m2 per seconde (afgekort in µmol/m2/2). In 
bovenstaande foto kun je zien dat op de sensor 
ongeveer 3600 lux valt, echter dit is 81 micromol 
met Nurser 3 en maar 54 micromol met gewone 
verlichting. Dit is bijna een 50% verschil en 
daarom meten we de hoeveelheid licht die een 
plant daadwerkelijk kan zijn. 
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Wat is het belang van lichtsterkte? 
Je hebt vast wel eens gehoord dat het licht in de 
zomer wel 10x zoveel meer is als in de winter. 
Daarnaast heb je vaak ook nog in de winter een 
veel kortere daglengte. De totale lichtsom wat een 
plant ontvang is dan significant minder. Dat geldt 
al helemaal als je binnen een plant voor het raam 
hebt staan. 
 
Op een zonnige zomerdag kan een plant tot wel 
1000 micromol op het blad ontvangen. Echter in 
de winter is het inkomende daglicht erg laag. In de 
glastuinbouw wordt daarom verlichting gebruikt 
wat 30 tot 90 micromol kan leveren waardoor er 
60-300 micromol in de kas geleverd kan worden. 
Echter thuis zijn ramen vaak verticaal en een plant 
die iets van het raam staat ontvang misschien 5 
micromol. Voor het ontkiemen van plantenzaden 
en jonge plantjes heb je al gauw tot 60 micromol 
nodig en voor kruiden en bladgroenten 150 tot 
300 micromol.  
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Wat kun je kweken? 
 
Je kunt van allerlei soorten planten en bloemen 
kweken. 
 
Van zaden tot oogst of volwassen plant: 

• 2 Weken: Microgroenten (tuinkers, 
mosterd) 

• 4 Weken: Bladgroenten (sla, broccoli)  
• 2 Weken: Kruiden (b.v. basilicum) 
• Eetbare bloemen (violet) 

 
Van zaden of stekje tot een volwassen plant: 

• Cactussen, Vetplanten 
• Bladplanten (Monstera, Anthurium, 

Philodendron)  
 
En nog veel meer. 
 
Zaailingen*: 

• Tomaten, Komkommer, Paprika 
• Aardappel, Mais 
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*let op deze planten moet je later uitplanten in de 
kas of moestuin, omdat ze of veel licht nodig 
hebben, of lang worden waardoor je ze niet goed 
onder de lamp kunt houden. 
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Voorbeelden 
 

 
Linkerkant is gegroeid met 
HortiPower. De 
rechterkant met daglicht 
in de winter. 
📷@moestuingroenhart 

 
De linkerkant (met 
HortiPower) laat gezonde 
bladeren en kleur zien 
📷@moestuingroenhart 

 
Onze groeilampen 
stimuleren o.a. 
wortelvorming, hierdoor 
krijg je sterke en robuuste 
groei. 
📷@moestuingroenhart 

 
Je kunt je eigen sla kweken 
📷@moestuingroenhart 
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Deze groeilampen zijn ook 
goed voor aardbeien en 
het vertragen of 
stimuleren van bloemen 	

 
Ook kruiden houden ook 
van dit licht. 
📷@carmenvanheel  
 

 
De rechterkant is gegroeid 
met HortiPower 
📷@plantswithmarit 

 
Mooie volle bladeren 
📷@plantswithmarit 
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Onderzoek 
 

 
 
Met HortiPower dikkere stam, groenere kleur, 
sterkere planten - Fortune500 research lab  
 
 
Diverse laboratoria and wetenschappers doen 
onderzoek met HortiPower. Ze rapporteerden 
betere planten groei wat gemeten werd in gewicht, 
droog gewicht, bladlengte, wortellengte, 
wortelgewicht, cholorphyl,  diameter en andere 
factoren.

- HortiPower 
- Gewoon licht 

G
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Veelgestelde vragen 
1. Op wat voor afstand moet ik het 

licht installeren? 
20 tot 30 cm. Je hebt dan een 
productief oppervlak met een 
diameter van ongeveer 25cm.  
 

2. Hoeveel uur per dag moet ik het 
licht gebruiken?  
8-16 uren per dag.   
Bijvoorbeeld 12 uren voor kruiden, 12 
tot 16 uren voor bladgroenten en 10 
uur voor decoratieve planten. 
Overdag vindt fotosynthese plaats, en 
s ’nachts kan een plant rusten, net 
zoals in de natuur. Je kunt een 
tijdschakelaar gebruiken. 
(Tijdschakelaar is niet inbegrepen). 
 

3. Wat is de kleur van het licht, is het 
paars? 
Het is wit met een zachtroze tint. Dit 
is comfortabel voor het menselijk oog 
en zeer effectief voor planten. Het is 
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niet zuiver wit, houdt hier rekening 
mee. De kleur perceptie kan overdag 
verschillen t.o.v. de avond, dit komt 
omdat het licht zich mengt met ander 
licht in je kamer. B.v. als je veel ander 
licht in de kamer hebt dan is het licht 
witter, in de ochtend kan het meer 
roze lijken en in de avond met iets 
meer blauw.  
 

4. Zijn de lampen energiezuinig? 
Zeker. De lampen zijn gemaakt 
volgens de laatste richtlijnen voor 
EcoDesign, RoHS en CE. De energie 
label geeft klasse C aan, dit komt 
omdat de energie label kijkt naar het 
licht voor het menselijk oog, echter 
deze lampen zijn voornamelijk 
geoptimaliseerd voor de hoeveelheid 
plant-gericht licht (micromol). Voor 
micromol is er echter geen speciaal 
Europees energie label beschikbaar. 
 

5. Wat doet het licht voor de plant? 
Het ondersteunt de groei en 
ontwikkeling van de plant. Groei vindt 
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plaats door fotosynthese en deze 
lamp bevat het juiste licht dat 
plantengroei, bladgroei, biomassa en 
kleur ondersteunt. Voor de 
ontwikkeling van de plant heft het 
ook met ontkieming en 
wortelvorming (langere wortels, 
dikkere wortels). 
 

6. Is HortiPower jullie eigen product 
en technologie? 
Ja. We hebben dit product zelf 
ontwikkeld van idee tot concept en 
product. We hebben 19 intellectuele 
eigendommen incl. patenten voor 
horticulturele verlichting. HortiPower 
is ons geregistreerde merk in de 
Europese Unie, de Verenigde Staten, 
China en diverse andere landen. 
 

7. Waar zijn jullie nog meer mee 
bezig? 
Weefselkweek verlichting, met name 
voor bananen, ananas, orchideeën. 
Vertical farming verlichting vooral 
voor bladgroenten en kruiden in het 
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topsegment waar smaak en versheid 
voorop staat. 
Een mobiele tuin op basis van een 
IKEA rek of CC-kar en dat genoeg is 
voor het kweken van groenten voor 
12 salades per week of 75 aardbeien. 

 
Ook ontwikkelen we software voor 
het automatiseren van horticulturele 
verlichting.  
 

 
Bezoek onze website: 
www.hortipower.com  
 
Vragen of iets delen? Mail ons 
gerust op info@hortipower.com of 
tag/DM ons  @hortipower 


