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Widmo światła widzialnego 

światło widzialne mieści się w 

zakresie 380-780 nm  

Długość fali (nanometry) 

Ultrafiolet 

UV 

Podczerwień 

IR 



Produkcja rozsady warzyw w Turcji 



Metody pomiaru światła  

• Metoda fotometryczna  
pomiar światła widzialnego w zakresie 380 -780 nm  

 mierniki luksometr , Luks jest natężeniem oświetlenia danej 

powierzchni, gdy na 1 m2 tej powierzchni pada prostopadle 

strumień światła równy jednemu lumenowi 

• Metoda radiometryczna 
Pomiar promieniowania całkowitego w zakresie 300 do 3000 

nm,  np. natężenie napromienienia W/m2 ; radiacja  J/cm2 .  

• Metoda kwantowa 

 Mierniki mierzą gęstość strumienia fotonów w zakresie 

PAR (400-700 nm) np.: natężenie napromienienia kwantowego 

mol/m2 /s, najlepszy sposób pomiaru energii w szklarni, 

docierającej do roślin w zakresie fotosyntetycznie czynnym, 1 

mol = (6.02 x 1017) fotonów 



Barwniki roślinne 

Zielone 

Żółte, pomarańczowe 

Czerwone 

Pigment Światło absorbowane

Chlorofil fiolet, niebieski czerwony

karotenoidy niebieskie

ksantofil niebieskie

melanina większość widma

antocjany niebieskie  UV

F enole UV

Czarne 

Światło odbijane  

Żółte, pomarańczowe 

Jakość światła - skład spektralny poszczególnych długości fal (niebieski, zielony, 

żółty, czerwony, głęboki czerwony lub niewidoczne np. ultrafiolet [UV] i 

podczerwień [IR]) jest ważne dla wzrostu, kształtu, rozwoju i kwitnienia 

(fotomorfogeneza) rośliny.  

Dla fotosyntezy, najważniejsze  jest promieniowanie w zakresie światła niebieskiego 

i czerwonego 



Doświetlanie fotosyntetyczne roślin 

• Doświetlanie, chociaż niezbędne w okresie jesienno-zimowym jest zabiegiem 

bardzo kosztownym 

• Warto stosując doświetlanie, dokarmiać rośliny CO2 a także utrzymywać inne 

parametry agrotechniczne (klimat, fertygacja) na poziomie optymalnym dla roślin 

• Zimą należy bezwzględnie zadbać o czystość szkła (więcej naturalnego światła i 

wyższa temperatura - efekt akumulacji energii cieplnej)   

 

• Dotychczas w ogrodnictwie pod osłonami 

najczęściej stosuje się wysokoprężne lampy 

sodowe (HPS)  

•  Ilość, rodzaj lamp, wysokość ich zawieszenia 

należy każdorazowo dostosować do wymagań 

roślin i właściwości źródeł światła 

•  Doświetlanie stosuje się uzupełniając światło 

dzienne (niedobory jesienią i zimą) a także 

wydłużając dzień  

• Doświetlać można również ‚impulsowo’ np: na 

każdą godzinę ciemności włączać na krótko 

doświetlanie (możliwość oszczędności energii).  



Wpływ światła na rośliny 

 Efekt fotosyntetyczny – jako źródło energii do 

procesu fotosyntezy (natężenie napromieniowania, 

wartość zintegrowana – dobowa ilość światła w 

zakresie fotosyntetycznie czynnym) 

  

 Efekt morfogenetyczny – barwa światła wpływa 

proces morfogenezy (rozkrzewianie, elongacja pędów, 

pokrój) 

 

 Efekt fotoperiodyczny - długość dnia warunkująca 

indukcję kwitnienia 



Doświetlanie fotoperiodyczne roślin pod 

osłonami  

 Wydłużanie dnia światłem o niskim 

natężeniu wykorzystuje się do sterowanej 

uprawy truskawek i kwiatów np:. mateczniki 

chryzantem.  

 

 

 Do doświetlania fotoperiodycznego można 

wykorzystać lampy LED zawierające  

również widmo dalekiej czerwieni – 

stymuluje to tworzenie się pędów  i ich 

elongację, oraz wyższy plon i zmniejszenie 

ilości zdeformowanych owoców  



Rodzaje lamp do doświetlania roślin 

•Lampy sodowe 600W, 750 W i 1000W / 400 V. (coraz częściej `

 stosowane są lampy o większej mocy)  

•Lampy z wymiennymi reflektorami 

•Lampy emitujące UV do odkażania (przesuwane w nocy w 

 międzyrzędziach mogą ograniczyć szarą pleśń)   

• Lampy diodowe (LED - Light Emmiting Diodes) służą do 

  doświetlania fotosyntetycznego jak też do uzyskania efektu 

 morfogenetycznego (coraz bardziej zaawansowane 

 technologicznie)   

 

•Lampy do doświetlania międzyrzędowego, lampy LED z diodami 

umieszczonymi po bokach (ogórki i pomidory) 

 



Mniej lamp można zawiesić w 

obiekcie 

Wyższa sprawność 

świetlna- więcej światła z 

jednostki mocy 

 

Łatwiejsza regulacja 

temperatury w obiekcie 
Emitują mało ciepła 

Zmniejszone nakłady na 

energię elektryczną  

Oszczędność energii aż do 

90% w stosunku do 

tradycyjnego doświetlania  

Zalety lamp LED 



Trwałość lamp LED      

Niższe koszty utrzymania 

instalacji  

Oszczędność na kosztach 

lamp 

Rzadsza wymiana elementów 

Trwałość diod LED jest o 

10-15 większa niż lamp 

tradycyjnych 



Bezpieczeństwo     

Ekologiczne dla środowiska  

W 100 % wolne od 

niebezpiecznych 

pierwiastków  tj ołowiu i 

rtęci 

Mniejsze zmęczenie wzroku 

osób pracujących w obiekcie 

podczas doświetlania 

Nie ma efektu migania  

Nie ma fal UV i IR   
Obecne jest tylko światło 

widzialne 

Technologia przyjazna dla człowieka  



Ograniczenia dla technologii LED 

 Wysoki koszt instalacji,  szczególnie lamp o wysokiej 

mocy ze sterowaniem 

 Brak dokładnej wiedzy na temat  wszystkich aspektów 

 doświetlania lampami LED 



Porównanie temperatury lamp LED i lamp HPS, mierzonej 

kamerą termowizyjną 



Oszczędność energii 

Dobowe zużycie energii w 

szklarni było niższe o ok. 60%, 

przy tym samym natężeniu 

światła na poziomie roślin 125 

mikromoli/m2/s  



Sterowanie doświetlaniem LED 

Lampa z regulacją mocy 100-650 W 

 Możliwość kontroli intensywności światła 

 Regulacja widma (stosunek R/B) 

 Możliwość ustawienia włączania instalacji 

w zależności od intensywności światła lub 

sumy światła  

 Możliwość sterowania światłem oddzielnie 

dla poszczególnych sekcji (grup upraw, czy 

kamer szklarniowych) 

 Najprostsze lampy LED nie mają 

możliwości regulacji widma i mocy lampy 

 Natężenie światła na poziomie roślin 

reguluje się ustalając odpowiednio 

wysokość zawieszenia lamp 

Nowoczesne sterowniki do lamp LED 



Doświetlanie międzyrzędowe oberżyny 





Doświetlanie międzyrzędowe papryki – stacja badawcza PSKW Belgia – I 2016 



Doświetlanie truskawki lampami LED – stacja badawcza PSKW Belgia,  I  2016 



Doświadczenia z doświetlaniem roślin 

ozdobnych  lampami LED - IO 



Doświadczenia z doświetlaniem pomidora i 

ogórka lampami LED - IO 



Materiał i metody 
Roślina: papryka ‚Beniel”  

Warunki uprawy: wysiew do AO bloków z wełny mineralnej a potem przesadzenie do 
kostek (7 x 7 cm), uprawa w kamerach wzrostowych, regularne podlewanie i 
nawożenie, temperatura 20-22°C . 

Doświetlanie: uprawa tylko w warunkach sztucznego światła (4 tygodnie) 

 1. Kontrola I – lampy LED I (IEL) 

 2. Kontrola II – lampy LED II  (IEL) 

 3. Lampy LED COB I (Spectrocolor) 

 4. Lampy LED COB II (Spectrocolor) 

 5. Lampy LED COB III  (Spectrocolor) 

  

(Charakterystyka widma podana na wykresach) 

 

Natężenie światła w kamerach wzrostowych wynosiło 100 ±10 µmol-2 s-1, fotoperiod 18/6 h 
(dzień/noc). 

Ocena roślin: wysokość roślin, świeża masa części nadziemnej, powierzchnia liści, transpiracja i 
przewodność szparkowa liści  

 

Celem doświadczenia: porównanie efektu lamp LED o zróżnicowanym widmie oraz 
technologii produkcji na wzrost rozsady papryki ‚Beniel’ uprawianych w kamerach 
wzrostowych, w warunkach wyłącznie światła sztucznego 

 



Widma światła 

Lamp LED zastosowane 

w uprawie rozsady 

warzyw 

(warianty kontrolne o 

zróżnicowanym widmie) 

 

 

Kontrola: LED I  

Kontrola: LED II 

110 W 



C I - LED COB I 

C II - LED COB II 

C III - LED COB III 

Widma światła 

Lamp LED COB 

(Spectrocolor)  

(technologia Chip on Board - 

dioda wielozłączowa) 

150 W 





Rozsada papryki po 4 tygodniach uprawy 



Papryka Beniel - wysokość roślin (cm)
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 Średnia 

 Średnia±1,96*Błąd std 

Papryka Beniel - powierzchnia liści [cm2]

LED I LED II C I C II C III
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 Średnia 

 Średnia±1,96*Błąd std 

 Papryka Beniel -  świeża masa części nadziemnej  (g)

LED I LED II C I C II C III
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 Średnia±1,96*Błąd std 

Wyniki- papryka Beniel 



Papryka Beniel - świeża masa pędu [g]
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 Średnia 

 Średnia±1,96*Odch.std 

Papryka Beniel - liczba liści na roślinie 

LED I LED II C I C II C III
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 Średnia±1,96*Błąd std 

Papryka Beniel - grubość pędu pod liścieniem (mm)

LED I LED II C I C II C III
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 Średnia±1,96*Błąd std 



Przewodność szparkowa i transpiracja liści 

papryki ‘Beniel’ 

Papryka Beniel - transpiracja liści [mmol m -2  s -1 ]  

LED I LED II C I C II C III 
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 Średnia±1,96*Błąd std  

Papryka Beniel - przewodność szparkowa liści [mmol m -2 s -1 ]  

LED I LED II C I C II C III 
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 Średnia  
 Średnia±1,96*Błąd std  



Podsumowanie wyników 

 Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość szerokiego 

zastosowania lamp LED budowanych w technologii COB do produkcji 

rozsady papryki 

 

 Rozsada papryki doświetlana lampami LED typu COB cechowała się 

bardzo dobrą jakością, dużą powierzchnią liści oraz intensywna 

wymianą gazową liści (transpiracja, przewodność szparkowa)  

 

 Konieczne są dalsze badania by odpowiednio dostosować udział 

światła niebieskiego i czerwonego oraz bliskiej podczerwieni, aby 

uzyskać maksymalnie korzystny efekt dla jakości rozsady. Lampy LED 

II z dużym udziałem promieniowana niebieskiego bardzie zwarte ale 

cechowały się niższą masą i mniejsza powierzchnią liści niż 

doświetlane lampami COB i LED I  

 

  Wskazane byłoby również ocenić koszty takiego doświetlania w 

porównaniu do tradycyjnych lamp sodowych najczęściej stosowanych 

do doświetlania rozsady 

Lampy LED cechują się niższym niż HPS zużyciem energii więc jest 

możliwość szerszego ich zastosowania w towarowej uprawie rozsady papryki 



Dziękuję za uwagę 


