
Wie: Urban Agrotech  

Gewas: sla 

Type teelt: container teelt 

Wanneer: jaarrond 

Doelstelling: sla kweken zonder zonlicht 

Een jonge ondernemer uit het Westland heeft zich ten doel gesteld een uniek containerconcept te ontwik-

kelen, waarin diverse gewassen geteeld kunnen worden. Het doel van het systeem is om op elke plek ter 

wereld, ongeacht het buitenklimaat gewassen te kunnen kweken. Hierdoor worden bevolkingsgroepen 

minder afhankelijk van export, wat zeker in derde wereld landen, goed is voor de ontwikkeling van de ei-

gen economie.  

Op de Greentech trok onze zonlichtlamp zijn aandacht. Hij was op dat moment aan het worstelen met ro-

de en blauwe leds, die niet alleen veel te warm werden, maar ook de  sla niet goed lieten groeien. Bijko-

mend is dat de containers geen daglicht toetreding hebben, waardoor de 

gewassen ook niet optimaal ontwikkelen.  

Verschillende testen zijn gedaan, waarbij ook heel expliciet is gekeken naar 

de meest optimale opstelling voor de container. Uiteindelijk is gekozen  een 

automatisch systeem te ontwerpen waarbij de kroppen de juiste lichtintensi-

teit krijgen voor de groeifase waarin zij zich bevinden.  

 

Zowel de ondernemer als zijn teeltadviseur zijn overtuigd van onze belich-

ting. “Binnen 30 dagen hadden we kroppen van 150-170 gram en de smaak 

was ook erg goed. Tevens bleven de kroppen tot wel  2 weken houdbaar in 

de koelkast!” Daarom is besloten alle containers uit te voeren met de sys-

temen van Rofianda. 
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Over Rofianda 

Met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en toepassen van belichting voor de horticultuur sector, 

in naam van Ronald Gronsveld, is Rofianda niet onbekend met de vraagstukken die er zijn. Om een  oplos-

sing te kunnen bieden voor deze vraagstukken is een samenwerking aangegaan met Seoul Semiconductor. 

Samen met Seoul is de Sunlike led chip ontwikkeld, deze chip is spectraal gezien een kopie van de zon, 

waarbij ook de kleurverhoudingen van zonlicht worden benaderd.  

Onze ervaring met de ontwikkeling van verlichtingsarmaturen hebben we vervolgens gebruikt om het op-

timale armatuur te ontwikkelen. Eenvoudig in gebruik, bestand tegen de omstandigheden in de kas en 

geschikt voor diverse toepassingen.  

 

Kennis maken met onze uiteenlopende oplossingen? Neem dan contact met ons op! 

Waarom zonlicht 

Ondanks dat elk gewas een andere lichtintensiteit nodig heeft, groeien de meeste gewassen wel het beste 

onder zonlicht. De praktijk laat zien dat een gebrek of overdaad aan zonlicht vaker aanwezig is, dan de 

wenselijk intensiteit, spectrale samenstelling en belichtingsduur. Waardoor jaarrond een hoge, uniforme 

kwaliteit kweken niet haalbaar is. Het gaat hierbij niet alleen om het continue kunnen leveren van hetzelf-

de hoogwaardige product, maar ook om uw medewerkers jaarrond te kunnen binden aan het bedrijf. 

Waardoor u op alle vlakken continuïteit behaald. 

Dankzij de speciale zonlicht led chip worden niet alleen alle golflengtes opgevangen, maar dit gebeurd na-

genoeg ook in de natuurlijke verhouding. U bent hierdoor niet meer afhankelijk van de seizoenen, maar 

jaarrond kan hetzelfde gewas worden gekweekt. Om alle stadia van de teelt te kunnen afdekken is de ver-

lichting eenvoudig dimbaar, zodat altijd het juiste lichtniveau kan worden ingesteld. 


