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1. INLEIDING
Deteeltvandeseringalssnijbloem, zoalsdezeindepraktijk beoefend wordt
enb.v.beschrevenisdoor VAN RAALTE(50),verloopt alsvolgt.Nahet forceren
in de winter worden de struiken vorstvrij bewaard en in het voorjaar buiten
uitgeplant. In het eerstejaar ontwikkelen zich op deze,juist geplante, struiken
vrij korte takken met weinig bloemknoppen. In de volgende winter worden
dezetakkenafgesnoeid. Inhettweedejaar ontwikkelenzichdanlangeretakken.
Omstreeks half juni worden de struiken rondgestoken en soms ook opgezet.
Hierbij wordt duseendeelvandewortelsvandeplantverwijderd terbevorderingvandebloemknopaanleg.Indeherfst enwintervanhettweedejaarworden
destruiken indekasgebracht. Dewinterrust vandeknoppen wordt verbroken
door de temperatuur enkele dagen zeer hoog te houden (43°C in oktober,
dalend tot 16°C in maart) en daarna langzaam te laten zakken tot ongeveer
16 °C.Debloeibegint dan na ongeveer vierweken.
De slechte rentabiliteit van deze teelt was de aanleiding tot dit onderzoek.
Volgens L.E.I.-RAPPORTEN (3,4)en KAPTEYNDEN BOUWMEESTER(33)steeghet
netto overschot per f 100,—kosten weliswaar van 1951tot 1956met ongeveer
f25,—tot f 10,—,wasin 1957weerietslagerensteegdaarnaverdertot f 15,—
a f20,— in 1958 tot 1960. Het bleef echter ongeveer f 10,—beneden het gemiddeldenetto overschot perf 100,—kostenin 1960inhet bloementeeltgebied
vanAalsmeer. Derhalvewas er alle reden om onderzoek ter hand te nemen
over verhoging van de rentabiliteit. Door de sering als afgesneden tak te forceren zou bespaard kunnen worden op de produktiekosten voor arbeid en
brandstof,dieeenbelangrijk deelvandezetotalekosten uitmaken.
DOORENBOS (23) en ongeveer gelijktijdig BROERTJES(8, 9, 10, 11), die het in
detail en voor praktische toepassing heeft uitgewerkt, vonden datForsythia,
eventueel na een rustverbrekende behandeling, als tak in water geforceerd kan
worden. Dit laatste blijkt bij de sering onmogelijk. Het onderzoek van AARTS
(1, 2) opende echter perspectieven voor het forceren van afgesneden seringetakken.
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Inzijn algemeenheidomvatdevraagstellingeenmethodiek- ofmethodieken om de sering het gehelejaar in bloei te hebben. Forceren is hiervan een belangrijk onderdeel. Dit forceren kan echter alleen geschieden, wanneer de
knoppen niet (meer)in rust verkeren. Vanbelangkunnen zijn dezomer-ende
winterrust. Het verbreken van deze rusttoestanden is een eerste vereiste. In
verband met het tijdstip, waarop verbreking van dezomerrust tot goede bloei
Ieidt,is het noodzakelijk vooraf het ontwikkelingsstadiumvan de bloemknopaanleg te kennen. Wanneer tenslotte de rust is verbroken en tot het forceren
van afgesneden takken kan worden overgegaan, dient naar een geschiktevoedingsoplossingtewordengezocht.
Samenvattend zijn dus de aan de orde komende problemen, in chronologischevolgorde:
1. Bepaling van het tijdstip van debloemknopaanleg.
2. Rustverbreking.
3. Forceren in degeschikte voedingsoplossing.
Debij het onderzoek gevolgdemethoden en het gebruikte materiaal worden
in de aparte hoofdstukken vermeld.
De namen van dec.v. 'Madame Florent Stepman' en 'Andenken an Ludwig
Spath'zijn verkorttot 'Mad. Stepman'en'LudwigSpath'.
2. DE MORFOLOGISCHE AANLEG VAN DE BLOEMKNOP
2.1. INLEIDING

De bloemknopaanleg van de sering, c.v. 'Marie Legraye', is uitvoerig beschreven door LUYTEN en VERSLUYS(1922, 36).Zij vonden dat in de bovenste
zijknoppen het eindvegetatiepunt tot ongeveer 21juni bladen afsplitst. Dan
verheft het eindvegetatiepunt zichen ontstaan indeokselvan dehoogstebladvormingenzijvegetatiepunten le orde. Het eindvegetatiepunt gaat door met de
vorming van bladen (bracteeen le orde),in de oksels waarvan zijvegetatiepunten le orde ontstaan. De zijvegetatiepunten le orde vertakken zich, onder
vorming van bracteeen en zijvegetatiepunten 2e en 3e orde. LUYTEN en VERSLUYShebben de door hen beschreven bloemknopaanleg niet in verschillende
stadia ingedeeld. Meer recent heeft TRAYLOR (55) in Amerika de bloemknopaanleg beschreven voor de c.v. 'Charles Joly', echter slechts tot aan het begin
van dedifferentiatie van detopbloem van detros.Dit gedeelte verdeelde hij in
de stadia 1tot en met 8, welke indeling gebaseerd is op het aantal zichtbare
zijvegetatiepunten. TRAYLOR werkte met sterkere vergrotingen dan in LUYTEN
en VERSLUYS'enmijn onderzoek gebruikt werden. Hij kon daardoor aantonen,
dat als eerste aanwijzing van het begin van de generatieve ontwikkeling in het
centrum van het vegetatiepunt de cellen in verticale richting langer worden.
Kort daarna verandert devorm van het vegetatiepunt.
2.2. MATERIAAL ENMETHODEN

De voor het knoponderzoek gebruikte struiken werden in Aalsmeer geteeld
eninbeginjuniverplant naardetuinvanrespectievelijk hetLaboratoriumvoor
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misterij inAalsmeer (1960).Hetverplanten geschieddeindeperiode,waarinde
seringen, ter bevordering van hun bloemknopaanleg, worden rondgestoken en
somstevensopgezet (verg. VAN RAALTE50, p.355).
Voor het bloemknoponderzoek werden van 3 rassen n.l. 'Marie Legraye',
'Mad. Stepman' en'LudwigSpath' opdeintabel 1aangegeven data 10bovenstezijknoppen, afkomstig van 10struiken, gefixeerd in alcohol96%. Deknoppen werden later overgebracht in alcohol 50% om het weefsel buigzaam te
maken, en bekeken onder een binoculair mikroskoop Zeiss Opton met vergrotingsmogelijkheid tot 80X. Omhet contrast tevergroten, werden deknoppen na het open prepareren gekleurd met joodjoodkatium, waarmee ook de
gefotografeerde knoppen gekleurd zijn.
Voor de aanduiding van de stadia van de bloemknopaanleg zijn de door
BEYER (5) voorgestelde symbolen gebruikt, daar deze gemakkelijk te begrijpen
zijn en vergelijking met de bloemknopontwikkeling in andere rassen en gewasseneenvoudigmaken. Dit zijn:
I: Knopinvegetatievestadium (budin vegetativestage).
II: Knopjuistingeneratievestadium (budjust ingenerativestage).
Pr: Bloemprimordium zichtbaar (flowerprimordium visible).
K: Kelk zichtbaar (calyxvisible).
C: Kroon (corolla) zichtbaar (corolla visible).
A: Meeldraden (androecium) zichtbaar (stamens(androecium) visible).
G: Vruchtbladen (gynoecium)zichtbaar (ovaries(gynoecium) visible).
2.3. RESULTATEN

2.3.1. Destadia vande bloemknopaanleg
De eindknop van een seringetak sterft af in mei tot beginjuni. De hoogste
zijknoppen, die verder vervolgd zullen worden, zijn dan nog geheelvegetatief;
hetvegetatiepunt isvlak,stadiumI.Ziefoto la. Alseerstezichtbare symptoom
van de overgang naar de generatieve fase begint omstreeks 21juni het eindvegetatiepunt der zijknoppen omhoog te komen en enigszins bolvormig te
worden, stadium II. Zie foto lb. Kort daarna ontstaan de eerste zijvegetatiepunten indeokselvaneendeelvandereedsaanwezigeknopschubben, diedan
dus tot bracteeen worden. Deze zijvegetatiepunten groeien later uit tot dezijassen van de bloemtros. Intussen gaat het eindvegetatiepunt door met de vorming van bracteeen, in de oksels waarvan nieuwe zijvegetatiepunten ontstaan.
Het stadium, waarin de zijvegetatiepunten alsprimordia zichtbaar zijn, terwijl
het eindvegetatiepunt nogniet met dedifferentiatie van detopbloem begonnen
is, is stadium Pr genoemd. Stadium Pr kan verdeeld worden in de stadia Prl
en Pr2. Tijdens stadium Prl zijn maximaal 4 zijvegetatiepunten le orde gevormd;slechtszeldenzijn deoudste vandezezijvegetatiepunten begonnen met
het vormen van bracteeen 2e orde. Zie foto lc. Tijdens stadium Pr2 worden
nieuwe bracteeen en zijvegetatiepunten le orde gevormd, terwijl de oudste
zijvegetatiepunten le orde zich verder ontwikkelen, waarbij bracteeen en zijvegetatiepunten van hogere orde ontstaan, op de manier, zoals dat uitvoerig
beschreven is door LUYTEN en VERSLUYS (36, p. 41-43). Aan het eindevan
stadium Pr2zijn meestal ongeveer 8paar zijvegetatiepunten aanwezig, hetgeen
dus overeenkomt met stadium 8 van TRAYLOR(55).Zie foto Id. Dan begintde
verst ontwikkelde zijas met dedifferentiatie van zijn topbloem, waarin dekelk4
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aanleg zichtbaar wordt, stadium K. Zie foto le. Wordt in die bloem ook de
kroonaanlegzichtbaar, danisstadium Cbereikt.Ziefoto If.Bijhet verschijnen
van de meeldraden spreken we van stadium A. Tijdens stadium Al zijn de
meeldraden juist zichtbaar en nog klein, in stadium A2 zijn ze verder uitgegroeidenvullenzehetinwendigevandebloemgeheel.Dekroonslippenzijndan
afzonderlijk zichtbaar en vrij groot, terwijl de kelkslippen zich over de bloem
buigenendezebeginnen aftesluiten. Ziefoto's lg enh. Isdebloemdoor kelk
enkroon geheelgesloten,danbegint,alstweepuntjes, deaanlegvandevruchtbladen zichtbaar te worden in de opengesneden bloem. Dit is stadium G. Zie
foto's li en j .
Nu is het stadium, waarin de verst ontwikkelde topbloem van een van de
zijassen verkeert, niet eenvoldoend criteriumvoor devordering van debloemaanlegvan degeheletros.Tijdens dedifferentiatie vandeverste zijas-topbloem
gaat het eindvegetatiepunt namelijk nog door met deafsplitsing van bracteeen
leorde,indeokselswaarvannieuwezijvegetatiepunten leordeontstaan,totdat
het eindvegetatiepunt begint met de aanleg van de topbloem van de tros. In
diezelfde tijd gaan ook dezijvegetatiepunten le orde door met devormingvan
bracteeen en zijvegetatiepunten van hogere orde en begint de aanleg van nog
velebloemprimordia en bloemdelen. De topbloem van de tros maakt dezelfde
ontwikkelingsstadia door als beschreven zijn voor de zijas-topbloem, die het
verst in ontwikkeling is. De ontwikkeling van topbloem en zijas-topbloem,
samen beschouwd, geven een goedeindruk van de ontwikkeling van de gehele
tros.DaaromzijndegenoemdestadiaKtotenmetGonderverdeeld inverband
met dedifferentiatie van detopbloem van detros. In stadium K/Pr isdezijastopbloem in stadium K, terwijl de tros-topbloem nog niet gedifferentieerd is.
In stadium K/K is de zijas-topbloem in stadium K, evenals de tros-topbloem,
enz.Allegevonden stadia zijn terug te vinden in tabel 1.
De stadia G/G- en G/G vereisen nog toelichting. Als de topbloem gesloten
isendusinstadiumGisgekomen,zijn dichtbijdezebloemenkelebloemenvan
de tros nog niet geheel klaar; deze zijn steeds ongeveer een stadium in ontwikkelingachter geweestbij detopbloem. Hetzijn debloemen van het hoogste
paar(denbloemige)zijassen endebloemen leof2eordevanhetdaaropvolgende paar een- tot driebloemige zijassen. In stadium G/G- is de topbloem dus
klaar, maar zijn de juist genoemde bloempjes nog in een vroeger stadium,
meestal A2. Stadium G/G geeft aan dat ook deze bloempjes gesloten zijn,
waarmeedeaanlegvandegeheletrosvoltooid is.Ziefoto's lien j .
2.3.2. Tijdstip enverloop van debloemknopaanleg.
In tabel 1zijn tijdstip en verloop van de bloemknopaanleg in resp. 1959en
1960vandedrieonderzochte seringerassen weergegeven.
De bloemknopaanleg van c.v. 'Marie Legraye' begon in beide jaren omstreeks 21 juni, wat overeenstemt met hetgeen LUYTENen VERSLUYS(36,p.41
en 53)hebben gevonden. De c.v. 'Mad. Stepman' begint iets later en is gedurende de verdere ontwikkeling iets later dan, of ongeveer even ver als c.v.
'Marie Legraye'. Deze verschillen lijken me niet van betekenis, gezien de ververschillen in ontwikkeling binnen een ras op een bepaalde datum. De c.v.
'Ludwig Spath' begint echter met de bloemknopaanleg duidelijk later, en voltooit deze ook later dan dejuist genoemde rassen.
Het opmerkelijke bij vergelijking van dedrie rassen isdat devroeg trekbare
c.v. 'Marie Legraye' eenweinig eerder begint met debloemknopaanleg dan de
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TABEL 1. Aantallen bovenste bloemknoppen, van telkens (8a) 10knoppen, van drieseringerassen, waarvan de aanleg op de gegeven data is gevorderd tot de gegeven stadia.
Symbolen, ziep. 4.
Pr

'Marie Legraye'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Mad. Stepman'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Ludwig Spath'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Marie Legraye'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60
'Mad. Stepman'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60
'Ludwig Spath'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

I

II

7

3

Prl

1

K
Pr2

K/Pr

Al

C
K/K

C/Pr

C/K

C/G

Al/Pr Al/K Al/G

1
2

1
2

7
3

4

3

2

4

2

1

1

9
2

1

10
3

10
2
1

8

3

1

1
7
3

7

4
3

3
7
10
3

10
6
2

1

2
8

3
1

1
2
2

3
7
8

1
1
1
1
2

5

1
6

1
2

1
10
4
1

10
6
4
1

2

4
2
1

1
7
2

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
3
2

1
4

1

TABLE1. Numbersofuppermostflowerbuds, ofeverytime(8to) 10buds,ofthreelilacvarieties,
of which the initiation hasprogressedto thegivenstagesat thegivendates. Symbols,
see p. 4.
G

A2
A2/K A2/C A2/A1 A2/A2

G/K

G/G 1 G/Al

G/A2 G/G-

G/G

'Marie Legraye'

2

7
2
4

4
3

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

4
2
10
'Mad. Stepman'

1

1

1
1

7

1
1

6
7
4

1
1
1

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

4
10
'Ludwig Spath'

1
5

7

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

2

2

1

4
1

1
7

1
10
'Marie Legraye'

1

2
7

1

1
2

6
1

2
6

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

3
10
'Mad. Stepman'

1

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

5
3

3

4
1

6
1

3
8
'Ludwig Spath'

2

1
1

1

2
3

2
4
6

2

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

watlatertrekbarec.v.'Mad. Stepman',terwijl depaslaattrekbarec.v.'Ludwig
Spath' duidelijk later zijn bloemknoppen aanlegt. Er bestaat dus een verband
tussen het tijdstip waarop een ras getrokken kan worden enwaarop debloemknop wordt aangelegd. Vergelijking van dejaren 1959 en 1960toont aan dat
in een warme, droge zomer (1959) de bloemknopaanleg wat eerder begint en
iets sneller verloopt dan in een koele, natte zomer (1960). Weliswaar zou het
verschilinstandplaatsvandestruikenindebeidejareneenrolgespeeldkunnen
hebben, doch deze kan niet groot geweest zijn, daar de struiken pas verplant
werdenvlakvoordebloemknopaanleg begonenvoordietijd steedsin dezelfde
omstandigheden in Aalsmeer gestaan hebben.
2.3.3. Verdere waarnemingen aan de bloemknop
2.3.3.1. Inleiding. - Tijdens hetopenprepareren van debloemknoppen werd
het totaal aantal, dan aanwezige bladparen, bestaande uit knopschubben en
bracteee'n, geteld. Omonderlinge vergelijking tussen dedrie rassen mogelijk te
maken,werd alleen gebruik gemaakt vandewaarnemingen vanaf het moment,
dat het ras met de minst ver ontwikkelde bloemknop, 'Ludwig Spath', begint
met de differentiatie van de topbloem. Dit washet gevalop 30/7/59 en 3/8/60.
Om te bepalen welk bladpaar het eerste (onderste) paar bracteeen vormt, zijn
alleendewaarnemingen gebruikt vanaf hetmoment, waaropbij dit rasinmeer
dan 50%van de knoppen het primordium van deeerste zijas van de tros aanwezig was, 2/7/59 resp. 13/7/60. Uit het totaal aantal bladparen en de plaats
van de onderste bractee konden het aantal gevormde bracteeen endus zijassen
le ordevandetros,benevenshet aantal knopschubben, berekend worden.
2.3.3.2. Het totaal aantal bladparen. - Tijdens de bloemknopaanleg
neemt het aantal bladparen, dat in het begin van de generatieve fase 6-7 bedraagt, nogtoe door devormingvan bracteee'n le orde door heteindvegetatiepunt. Deze toename duurt tot het eindvegetatiepunt begint met de differentiatie van detopbloem van de tros. Dan is het definitieve aantal bladparen
gevormd.
Intabel2blijkt, dat dec.v.'Ludwig Spath' gemiddeld meerbladparen vormt
in zijn bloemknop dan de beide andere rassen, terwijl de c.v. 'Marie Legraye'
slechtsin 1959eenietsgroter aantal bladenvormt dan dec.v.'Mad. Stepman'.
Voordat het eindvegetatiepunt het afsplitsen van bladen beeindigd heeft, zijn
betrouwbare verschillen in het aantal bladparen in deop deverschillende data
gefixeerde knoppen van de drie rassen meestal niet aantoonbaar. Dit is te verklaren door het betrekkelijk kleine aantal van tien per datum gefixeerde knoppen en debinnen elk rasaanwezige,vaak vrij grote verschillen in de voortgang
van de bloemknopaanleg. .
2.3.3.3. Het eerste paar bracteeen. - In tabel 3is te zien welk bladpaar
deeerste (onderste) zijassen le orde in zijn okseldraagt en dus het eerste paar
bracteeen vormt. Door het nummer van dit bladpaar te verminderen met 6en,
vindt men het aantal knopschubben. De onderste bracteeen zitten bij de c.v.
'Ludwig Spath' zowelin 1959als 1960hogerindeknopdan bijdetweeandere
rassen. De c.v. 'Ludwig Spath' vormt dus steeds de meeste knopschubben. In
1960zit de onderste bractee bij de rassen 'Marie Legraye' en 'Mad. Stepman'
op dezelfde hoogte, in 1959bij 'Marie Legraye' ietshoger dan bij 'Mad. Stepman'. Deze twee rassen vormen dus evenveel knopschubben in 1960, maar in
8
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TABEL2. De tijdens de bloemknopaanleg in de bovenste zijknoppen van drie seringerassen
op deaangegeven data aangelegdeaantallen bladparen en detotaleaantallen indeze
knoppen aangelegde bladparen, in 1959en 1960;n = aantal onderzochte knoppen.
TABLE2. Thenumbersof pairs of leaves,initiatedat the given dates in the uppermost lateral
budsof threelilacvarieties andtheirtotal numbers,in 1959 and I960; n = number
ofbudsinvestigated.

1959

1.'Marie
Legraye'

n

2. 'Mad.
Stepman'

n

3. 'Ludwig
Spath'

n

18/6
2/7
16/7

6,9
9,7
11,9

9
10
9

5,9
8,9
12,2

10
10
9

6,3
8,7
12,4

10
10
10

30/7
5/8
19/8
2/9
30/9

15,0
12,1
12,1
12,1
12,2

10
9
10
8
10

12,2
12,1
11,5
11,4
12,3

10
9
9
8
9

11,4
14,9
14,7
14,5
13,6

10
9
9
8
8

45

13,8
± A/0,06

44

30/7-30/9

12,7
i-v/0,02

47

12,2
±V0,03

Verschillen1
Differences1
1-2

1-3

2-3

+

++

++

-

++

++

1960
22/6
30/6
6/7
13/7
20/7
27/7

6,4
8,3
9,1
10,8
12,0
11,1

10
10
10
10
10
10

6,3
7,1
7,8
9,7
11,3
11,9

10
10
10
10
10
10

6,7
7,8
9,0
10,3
12,0
13,7

10
10
10
10
10
10

3/8
17/8
31/8
28/9

12,2
11,9
12,5
12,0

10
10
10
8

14,3
12,4
12,4
12,0

9
10
10
9

14,7
15,4
15,1
15,3

10
8
9
8

12,0
38
12,5
38
15,1
±\/0,02
±V0,02
±\/0,03
1
- Verschil niet betrouwbaar (difference not reliable)
+ Verschil betrouwbaar (difference reliable), P = 0,05
+ + Verschil zeer betrouwbaar (differenceveryreliable),P = 0,01
3/8-28/9

35

1959ishetaantal knopschubben vanhetras'Mad. Stepman'kleiner.Tussende
jaren 1959en 1960zijn eralleenverschillentezieninderassen 'Mad. Stepman'
en 'Ludwig Spath'. Bij beide zit de onderste bractee lager en begint debloemknopvormingduslagerin 1959,waarschijnlijk doordemooiezomerindatjaar.
Het ras 'Marie Legraye' blijkt in dit opzicht dus niet te reageren op de verschillen inweersomstandigheden in 1959en 1960.Over deandere factoren, die
indiejaren verschillen,kan hetzelfde gezegdworden,alsaan het slotvan2.3.2.
2.3.3.4. Het aantal bracteeen. - Uit detabellen 2en 3ishet totaal aantal
gevormdebracteeen, enduszijassen le ordevan detros,teberekenen door het
totaalaantalgevormdebladparenteverminderenmethetaantal knopschubben.
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TABEL 3. Het bladpaar van de bovenste zijknoppen van drie seringerassen dat het eerste
(laagste) paar bracteeen vormt en het aantal knopschubben in deze knoppen, in
1959en1960.
TABLE 3. Thepair of leavesof the uppermostlateralbudsof threelilacvarieties,forming the
first (lowest) pair of brads andthe numberof budscalesinthesebuds,in 1959 and
1960.
Bladpaar dat onderste
paar bracteeen vormt
Pairofleaves,forming
lowestpair ofbracts

Aantal knopschubben
Number of bud scales

1959
1. 'Marie Legraye'
2. 'Mad. Stepman'
3. 'Ludwig Spath'

3,96 ±V0,006
3,19 ±VO,005
4,26 i-y/0,007

2,96
2,19
3,26

1960
1. 'Marie Legraye'
2. 'Mad. Stepman'
3. 'Ludwig Spath'

3,81 ±\/0,008
3,81 ±^0,013
4,70 ±\/0,004

2,81
2,81
3,70

Ras

Verschillen1
Differences1
1-2

1-3

2-3

++

+

++

++

++

1

+ Verschil betrouwbaar (differencereliable),P = 0,02.
+ + Verschil zeer betrouwbaar (differenceveryreliable),P = 0,01.

TABEL4. Totaal aantal bracteeen in de bovenste zijknoppen van drie seringerassen in 1959
en 1960.
TABLE4. Totalnumberof bractsin the uppermostlateralbudsof threelilacvarieties in1959
and 1960.
Ras (Cultivar)

1959

1960

'Marie Legraye'
'Mad. Stepman'
'Ludwig Spath'

9,7
10,0
10,5

9,4
9,7
10,4

Het blijkt uit tabel 4, dat slechts de c.v. 'Ludwig Spath' meer bracteeen, dus
meer zijassen le orde en een langere bloemtros vormt dan de twee andere
rassen, diein dit opzichtnietverschillen.
In 2.3.2 bleek het verband tussen de late bloemknopaanleg van de c.v.
'LudwigSpath' enhetfeit dat dit raspaslaat geforceerd kan worden. Hetlate
beginvan debloemknopaanleghangt ongetwijfeld samen met devormingvan
het grotere aantal knopschubben, terwijl de late voltooiing ervan zowel hiermedealsmethetgrotereaantalbracteeensamenhangt.
3. DE RUSTPERIODE
3.1. INLEIDING

Een seringetak groeit uit een,in het vorigejaar aangelegde bladknop.Deze
groei gaat door tot ongeveer eind mei. Dan sterft de eindknop af (LUYTENen
VERSLUYS,36,p.32).Opdatmomentzijn dezijknoppen, geplaatstindeoksels
vandebladen,inrust, d.w.z.zelopennietuit.Zenemenechterwelinomvang
10

Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62(2), 1-57 (1962)

toe, terwijl indelagere knoppen bladen enin dehogere bloemtrossen worden
aangelegd, zoals in hoofdstuk 2is besproken. Deze toestand vanrust noemen
we, in navolging van DOORENBOS (22), zomerrust. SAMISH (52) wilhier nietvan
rust spreken, daar het uitlopen van de knoppen verhinderd wordt door een
correlatieve remming door hetblad enniet door eenfactor, gelegen inde knop
zelf. Vanaf begin September tothalf oktober verandert deaard vanderust. Na
half oktober wordt het uitlopen van deknoppen verhinderd door oorzaken,die
in de knop zelf zijn gelegen. Ook in gunstige omstandigheden kunnen de
knoppen nu niet uitlopen; ze zijn in winterrust (DOORENBOS, 22). Dit is de
toestand, die SAMISH (52) rust noemt.
3.2. LlTERATUUR

De literatuur over zomer-enwinterrust van houtige gewassen is samengevat
door DOORENBOS (22) en SAMISH (52).
Reedsin 1909 schrijft MOLISCH (47) dat naontbladering van desering tussen
eind meien 1 juli dezijknoppen nieuw blad vormen. Hetzelfde nam KLEBS (34)
waar, toen indedroge zomer van 1911veel bomen, waaronder desering, hun
blad hadden verloren. SPATH (1912, gee. door KLEBS, 34) verkrijgt nieuw blad
aan de sering na ontbladering tussen 23meien eind augustus. Ook JESENKO
(32) heeft dit waargenomen. Wanneer vanaf begin juni tot eind augustus
seringestruiken, waaraan, eventueel toekomstige, bloemknoppen zitten, ontbladerd worden, kan de sering in de zomer bloeien. Voordat de bloemknop
volledigisaangelegd, ontstaan naontbladering morfologische overgangsvormen
tussen het vegetatieve en generatieve stadium (WASSCHER, 58). CHAMPAGNAT

(15) vond datbladen, dielanger dan 10-12 mmzijn, hetuitlopen vandelager
gelegen zijknoppen verhinderen. Debovenste knoppen worden geremd doorde
werking van alle bladen gezamenlijk. Deze remming wordt veroorzaakt door
een hoog gehalte remstof in het blad (VON GUTTENBERG en LEIKE, 27).
Na ongeveer half oktober wordt het uitlopen van de knop niet meer verhinderd door het blad,doch door inde knopzelfgelegen oorzaken. De knoppen
zijn daninwinterrust, dieindenatuur verbroken wordt door delage temperatuur in herfst en winter. De invloed van koude op de winterrustverbreking
schijnt volgens PFEFFER (1904, gee. door DOORENBOS, 22) reeds in 1801 door
KNIGHT te zijn ontdekt. De koudewerking is duidelijk aangetoond door
HOWARD (29), WEBER (59)en COVILLE (19). WEBER en COVILLE konden de
winterrust bij normale temperatuur wel een jaar of langer laten duren. De
koubehoefte blijkt ook uitvele,recentere publikaties, besproken in3.8opp. 25.
Rustverbreking isook mogelijk door de knoppen onder tedompelen inwarm
water. MOLISCH (47)vond dat water van 30-35 °Cdewinterrust van sering goed
kon verbreken, terwijl ook na ontbladering tijdens de zomerrust een warmwaterbad het uitlopen vande knoppen versnelde. Volgens JESENKO (31) heeft
ook water van 14°C nog een rustverbrekende werking. Volgens MARCHAL (43)
is bijForsythia water van 16-18 °C al werkzaam. DOORENBOS (23) en CATHEY
(14)konden dediepste winterrust van Forsythia met water van 30 °C, gedurende
12 uren, verbreken. Tijdens de zomerrust is een warmwaterbad van 30 °C
echter schadelijk voor Forsythia (DOORENBOS,23).
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3.3. MATERIAAL EN ALGEMENEMETHODIEK

Deproeven overzomer-enwinterrustzijn uitgevoerd met takken vandec.v.
'Mad. Stepman'. De gebruikte takken zijn geteeld in Aalsmeer, uitgezonderd
een groep, genoemd in 3.7.1. Per behandeling werden 5 takken gebruikt in
1959en 10in1960.
De warmwaterbehandelingen van afgesneden takken vonden plaats in een
bak water met elektrische kabelverwarming op de bodem (30°C) of in glazen
cylindersmetwater,geplaatst in thermostaten (20°en25 °C).
Tijdens de koubehandelingen waren de takken met wat vochtig sphagnum
ingepakt in plastic doek om uitdroging te voorkomen. Deze behandelingen
vonden plaats in koelcellen van resp.-1°, +2°, +5° en + 8 °Cen in een thermostaat van 6°C, geplaatst in dekoelcel van 2°C.
Na derustverbrekende behandelingen werdvan debasisvan detakken circa
2 cm afgesneden; daarna werden de takken ontsmet door ze circa 35cm diep
gedurende 6uren te plaatsen in scabex 0,02%, een organisch kwik bevattend
middel, en vervolgens in de kas geplaatst bij een temperatuur die gemiddeld
22°C bedroeg en varieerde van 21°-23°C, en een relatieve luchtvochtigheid
van meer dan 65%. Elke tak werd in een jampot gezet in oplossing 5 (zie
hoofdstuk 4).
De bloemtrosontwikkeling werd bepaald door aan het begin van en periodiektijdens deontwikkeling,omstreekshetbereikenvanhetmaximumgewicht
eenkeer pertweedagen, het gewicht van detakken tebepalen.
De speciale methoden van de verschillende proeven worden ter plaatse beschreven.
3.4. BEPALING VAN DE DIEPTE VAN DE RUST EN VAN HET EFFECT VAN EEN RUST-

VERBREKENDE BEHANDELING

De diepte van de rust op het moment, waarop een tak in de warme kasgeplaatst wordt, bepaalt de mate en de snelheid van ontwikkeling van de uit de
bloemknop groeiende bloemtros. De matevan ontwikkeling van de bloemtros
werd bepaald door het maximum gewicht van de tak met de bloemtros te bepalen. In verband met de verschillen in gewicht van de gebruikte takken is dit
maximumuitgedrukt inprocentenvanhetaanvangsgewicht vandetak metnog
geslotenknoppen.Desnelheid'vanontwikkelingvandebloemtroskangevonden
worden door het aantal dagen tot het bereiken van het maximum gewicht of
het aantal dagen tot bloeitebepalen. Van dezetweemogelijkheden werd,voor
bepaling van de diepte van de rust, het aantal dagen tot bereiken van het
maximum gewicht gebruikt, daar dit objectiever, en dus nauwkeuriger, is te
bepalen dan het aantal dagen tot bloeivan detros.
Nu is gebleken dat het maximum gewicht, uitgedrukt in procenten van het
aanvangsgewicht (A) en het aantal dagen tot bereiken van dit maximum gewicht (B) niet in alle omstandigheden even sterk reageren op verschillen in
dieptevan derust. Hierom,enomdathet nauwkeuriger isvoordebepalingvan
dediepte van derust beidematen A enBtegebruiken, isdedieptevan derust
uitgedrukt in het quotient A/B. Dit stelt dus eigenlijk de gemiddelde gewichtstoename + 100%per daggedurende deperiodevan inzet tot het bereiken van
het maximum gewichtvoor. Wordt derust minder diep,dan wordt A groteren
Bkleiner,dusA/B groter,en omgekeerd.
12
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Een rustverbrekende behandeling verandert de diepte van de rust, of heft
deze op. Bepaling van het effect van zo'n behandeling komt dus neer op het
bepalen van de diepte van de rust na afloop van de behandeling en kan dus
eveneens geschieden met behulp van het quotient A/B.
Conclusie. - Als ontbladerde takken, al of niet na een rustverbrekende behandeling, indewarmekasgeplaatst worden,iseengoedemaatvoor dediepte
van de rust of het effect van een rustverbrekende behandeling: het quotient
van het maximum gewicht van de tak met de uitgegroeide bloemtros, uitgedrukt in procenten van het aanvangsgewichtvan detak met gesloten knoppen,
enhetaantaldagen tot het bereiken van hetmaximum gewicht.
3.5. OORZAAKVANHETINTREDEN VANDEW1NTERRUST

Methoden. - O p 29/7/59 werden 2 groepen van 3struiken in de warme kas
bij natuurlijke dag (groep NDW) resp. lange dag (groep LDW) geplant. Een
andere groep van drie struiken bleef buiten, dus kouder, staan in natuurlijke
dag (groep NDK). De lange dag bestond uit een natuurlijke dag, tot 16 uur
per dag verlengd met 3 gloeilampen van 75 Watt, Sen op 50 cm boven elke
struik. De gebruikte struiken behoorden tot de c.v. 'Mad. Stepman'. Vanaf
7/10/59 tot en met 25/11/59 werden wekelijks van elke groep 5 takken ontbladerd enindewarmekasbij22°Cgeplaatst.
Resultaten. - Het verloop van de rust in deze drie groepen takken wordt
weergegeven in grafiek 1.
Daar in degroepen NDW en LDW in het aantal dagen tot het bereiken van
het maximum gewicht vrij onregelmatige verschillen werden gevonden tussen
de op verschillende data gesneden takken, bleek het quotient A/B ongeschikt
voor debepaling van het rustverloop. Dit werd beter, enmeerin overeenstemming met de waargenomen trosontwikkeling, weergegeven door het verloop
van het maximum gewicht, dat in grafiek 1 isgetekend. Het isduidelijk dat op
elkedatum derust indegroepen NDW en LDW ongeveer even diep is, terwijl
de diepste rust gevonden wordt op 18-25 november, dus veel later dan in de
groep NDK, waarin de rust reeds ongeveer eind oktober het diepst is. Deze
kleine, orienterende proef maakt het waarschijnlijk, dat de intrede van de
winterrust niet door de daglengte, maar door de temperatuur wordt bepaald.
Dit komt overeen met de waarnemingen van CHOUARD (17, 18)dat het einde
van delengtegroei en debladval van seringzowelin korte alslange dag plaats
vinden, alleen in lange dag op een iets later tijdstip, terwijl daarna voor hernieuwde groei kou nodigis.
Omdeinvloed van detemperatuur ophet in winterrust gaan duidelijker aan
te tonen, werden in 1960de in 3.7.3 beschreven koubehandelingen bij -1° en
+ 2 °Cuitgevoerd.Ookhieruitzalduidelijk blijken,datinSeptemberenoktober
eenlagetemperatuur deknoppen snellerinwinterrustdoetgaandaneenhogere
temperatuur.
Conclusie. - D e temperatuur in September en oktober bepaalt het tijdstip en
ook dediepte van dediepste winterrust.
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GRAF. 1. De intrede van de winterrust bij natuurlijke dag,koud (NDK) of warm (NDW) en
bij lange dag, warm (LDW) in 1959. Abscis: data van snijden van de takken.
Ordinaat: A = maximum gewicht in %van het aanvangsgewicht.
GRAPH 1.Theentranceof winterrest ina naturalday, cold(NDK) or warm(ND W) andina
longday, warm (LDW) in1959. Abscis: dates of cutting of the branches. Ordinate:
A = maximum weightin % of the initialweight.
3.6. HET VERLOOPVANZOMER-EN WINTERRUST

Methoden. - Voor de bepaling van het verloop van zomer- en winterrust
werdeninzomerenherfst van 1959en 1960periodiektakken ontbladerd ofna
de bladval zonder rustverbrekende behandeling in de kas gezet. De in 1959
gebruikte takken werden gesneden van struiken, die begin juni van dat jaar
opgeplant waren in Wageningen. Ook werden regelmatig warmwaterbehande14
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lingen uitgevoerd omna te gaan of deze duidelijker dan de ontbladeringsproeven het rustverloop weergeven. Van alle behandelingen werd het quotient
A/B bepaald.
Resultaten. - Het verloop van zomer-en winterrust blijkt uit de grafieken 2
en 3entabel5.
Zoals nader besproken wordt in 3.7.1, kan tijdens de zomerrust de bloemknop uitlopen, nadat detak isontbladerd. Ontbladeren wetevroeg,dan loopt
de bloemknop niet goed uit, doordat deze nog niet volledig is aangelegd. Het
slechte uitlopen is dan niet een gevolg van een diepere rust dan enkele weken
later, wanneer de bloemknop welver genoeg is aangelegd om goed te kunnen
gaan bloeien na ontbladering. Dit is het geval op ongeveer 5/8/59 (grafiek 2).
Debloei na ontbladering blijft goedtot delaatsteweekvan augustus. Danbeginnendebloemknoppen naontbladering slechteruittelopen,eentekendatde
invloedvanhetbladophetuitlopenvandebloemknopkleinerbegintteworden.
Tegelijkertijd wordt het uitlopen van de bloemknop in toenemende mate geremd door factoren, die in die knop zijn gelegen. Dezomerrust gaat dusgeleidelijk overindewinterrust. Dezeovergangstijd duurtvanafdelaatsteweekvan
augustus tot ongeveer half oktober. Dewinterrust heeft zijn dieptepunt bereikt
op 15/10/59;deinvloedvanhetbladisdangeheelverdwenen,daardeknoppen,
ookzonder blad,nietofnauwelijks opengaan. Ditdieptepuntvandewinterrust
valt niet samen met het tijdstip van de bladval, die pas in begin november begint.Op21/10en28/10/59lopen deknoppen vandegroepCw( = onbehandelde,inWageningengesnedentakken)inhetgeheelnietuit.Danisdewaardevan
A/B dus oneindigklein,zodat metbehulpvan degroep Cwhet dieptepunt van
de winterrust niet gevonden kan worden.Na dit dieptepunt lopen, tengevolge
van de winterrustverbreking door natuurlijke kou (zie tabel 6), de knoppen
steedsbeteruit.
De rust wordt steeds minder diep, te zien aan de stijging van de lijn Cw in
grafiek 2. De onbehandelde takken, die in Aalsmeer zijn gesneden, lopen ook
tijdens dediepste rust nogenigszinsuitin dewarmekas.Hun winterrust isiets
minderdiep,watblijkt uitdehogerewaardenvanA/B oplijn 0, vergeleken met
lijn Cw. Hierdoor kan de waarde van A/B ook tijdens de diepste winterrust
bepaald worden. Uit lijn 0 volgt dan dat op 14-28/10/59 de winterrust het
diepst is.
Bekijken we nu het verloop van de winterrust door het effect van de warmwaterbehandelingen nategaan,danblijkt hetdieptepuntvandewinterrustveel
duidelijker te vinden te zijn. De waarden van A/B op de lijnen 3, 6en 12vertonen een duidelijk dieptepunt. Tijdens dit dieptepunt isde winterrust dus het
diepst, terwijl het effect van de rustverbrekende behandelingen het kleinstis.
De grafieken 3 geven het verloop weer van zomer- en winterrust in 1960.
Tijdens dezomerrust isvanaf ongeveer 11augustus goede bloei mogelijk door
ontbladering. Alswelijn 0volgen, blijkt dat in begin September de zomerrust
weer geleidelijk overgaat in de winterrust, die nu het diepst is op 6/10/60. In
1960lopendetakkenooktijdensdediepsterustzonderbehandelingzogoeduit,
dat met lijn 0 het dieptepunt van de rust goed te bepalen is. De lijnen der
warmwaterbehandelingen vertonen in 1960over het algemeen een veelvlakker
verlooptot aan ongeveerhalf oktober dan ingrafiek 2in 1959enzijn daardoor
minder geschikt om het dieptepunt van de rust te bepalen, dan de lijn der onbehandelde takken. Dewinterrust wordt buiten verbroken door de natuurlijke
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GRAF. 2. Invloed van een warmwaterbad van 30°C gedurende 0, 3, 6 of 12uur op de rustverbreking van bloemknoppen aan afgesneden, ontbladerde takken in 1959.
Cw = onbehandelde takken, in Wageningen gesneden.
Abscis: data van behandeling van de takken. Ordinaat: A/B = Maximum gewicht
in % van het aanvangsgewicht/het aantal dagen tot bereiken van het maximum
gewicht.
GRAPH 2.Influenceofawarm waterbathof30"Cduring0,3,6or 12 hoursontherest breaking
of the flower buds on cut, defoliated branches in 1959. Cw = untreatedbranches,
cut in Wageningen.
Abscis: dates of treatment of the branches.Ordinate: AjB — maximum weightin
% of the initial weightInumberof daystillthemaximum weight hasbeen reached.

koude. De zwaarste warmwaterbehandelingen (12 uur 25°-30°C) worden al
schadelijk voor de rustverbreking buiten voltooid is, te zien aan de relatieve
achteruitgangvan dewaarden van A/B van behandelde in vergelijking met onbehandelde takken. De lichtere warmwaterbehandelingen (24uur 20°C,6uur
25°-30°C) worden pas schadelijk op het moment, dat de rust verbroken is,
of korte tijd daarna. De lichtste warmwaterbehandelingen (6-12 uur 20°C,
3 uur 25°-30°C) worden dan ook schadelijk of hebben geen invloed meer.
Ophetmoment datderustbuitenverbroken is,zienwedan ook indegrafieken
2en 3,dat de lijnen der lichte warmwaterbehandelingen die der onbehandelde
takken snijden of zeer dicht naderen, t.w. op 25/11/59en 30/11/60.
Uitvergelijking vandelijnen 0deronbehandeldetakken in grafieken 2en3a
blijkt dat in 1960dewinterrust minder diepisdan in 1959.In 1959kan hetverloop van de rust het best worden bepaald met de resultaten der warmwaterbehandelingen. Met de onbehandelde takken is het dieptepunt van de winterrust dan niet erg nauwkeurig (lijn 0) of bij diepere rust in het geheel niet
(lijn Cw) te vinden.
16
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GRAF. 3. Invloed van een warmwaterbad op de rustverbreking van bloemknoppen aan afgesneden, ontbladerde takken in 1960. Abscis: data van behandeling. Ordinaat:
A/B = Maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht/het aantal dagen tot
bereiken van het maximum gewicht.
a. Bad van0,3,6ofl2 uurinwatervan30°C.
b. Bad van 0,3,6of 12uur inwater van 25°C.
c. Badvan0,6,12of24uur inwatervan 20°C.
GRAPH 3.Influenceofawarm waterbathontherestbreakingoftheflowerbudson cutdefoliated
branchesinI960.Abscis:datesoftreatment.Ordinate: A/B = Maximum weightin %
of theinitialweight/numberofdaystillthemaximum weight hasbeen reached.
a. Bathduring0,3, 6or 12 hoursinwaterof30"C.
b. Bathduring0,3,6 or 12hoursinwaterof25°C.
c. Bathduring0, 6, 12 or 24 hoursinwaterof20°C.
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