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1 . ALGEMEEN
1 . 1 , He_t ^ e s l a c h t _ F r e e s i a _ e n de_g£Sjçhi_edGnis i v a n de_te_el_t_i_
Het geslacht "Freesia" is zeer klein. Brown (N.B.1935)
onderscheidt 19 soorten, maar velen hiervan worden door andere
systematici niet waard geacht om afzonderlijk te worden ingedeeld. Niettemin is er aanzienlijke verwarring geweest en de
oudere literatuur munt uit door synoniemen en foutieve benamingen.
In I768 heeft Bunnan een beschrijving gegeven van
"Ixia caryophyllacea" en "Gladiolus corymbosus", Genoemde Ixia
is vanuit Kaap de Goede Hoop in Europa ingevoerd, waar hij in
I759 voor het eerst bloeide. Beiden worden nu tot het geslacht
Freesia gerekend. De uit tuinbouwkundig oogpunt belangrijke
"Freesia réfracta" is in I786 door Jacquin beschreven onder
de naam "Gladiolus refractus". De naam van de ontdekker en de
plaats van herkomst bleven onvermeld.
De afleiding van de geslachtsnaam "Freesia" is zeer
merkwaardig. Het geslacht werd als zodanig opgesteld door Klatt
in 1866, die de naam Freesia ontleende aan de zeer onvolledig
beschreven "Freesea miniato-lateritia", benoemd door Ecklon in
I837 naar zijn vriend F.H.Th. Freese. Genoemde Ecklon had
blijkbaar op geen enkele wijze met de plant te maken gehad,
omdat deze volgens Brown (N.E.1935) geenszins een "Freesia",
maar een "Tritonia" w a s . Aangezien Ecklon het door hem bedoelde geslacht "Freesea" niet omschreef, is deze naam niet op
geldige wijze gepubliceerd, waardoor de naam Freesia Klatt
behouden i s .
In dit werk is het niet nodig om in te gaan op de ontdekking, invoering en officiële systematische indeling van alle
soorten "Freesia". De bespreking zal beperkt worden tot die
soorten welke als voorouders hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de heden ten dage geteelde cultivars.
"Freesia réfracta (Jacq)Klatt" is al heel lang in cultuur, tenminste al van 1?86 a f . Volgens Brown is de naam vaak
voor andere soorten gebruikt. Deze echte "I1^. réfracta" heeft
3O-38 mm lange bloemen, die groenachtig geel zijn. Da buitenkant van de buitenste bloemslippen zijn dof, violet of purper
getint met bruingele of geelbruine tekening.
De in de tuinbouwliteratuur "Freesia fefracta v a r , alba
Klatt" genoemde plant, die volgens N . E . Brown eigenlijk
"Freesia lacta Fenzl" genoemd zou moeten worden, heeft 50—_
63 mm lange bloemen die geheel wit zijn, behalve in het onderste deel van zijn buis, welke geel i s . Deze is in I878 beschreven aan de hand van materiaal, dat kort tevoren, waarschijnlijk omstreeks 18771 naar Europa was gestuurd. Ongeveer
ter zelfdertijd is de "Freosia leichtlinii Klatt" ("Freesia
xanthospila (Red) Klatt var. 1eililtTtTinTi (!CLat't)~ N .E.Brown)
in cultuur genomen. Er wordt gezegd dat doze door Max Leichtlin
in I873 ontdekt is in een verwaarloosde hoek met planten in de
Plautentuin van Padua. Zijn bloemen zijn 32-48 rnm lang; de zoom
en buis zijn geel, waarbij de 3 onderste lobben getekend zijn
door oranje vlekken.
De vierde belangrijke ontdekking was "Freesia armstrongii
Watson", verzameld door W. Armstrong in I898. ( H i j h a d reeds
in I826" te Kew gebloeid, maar was weer verloren gegaan). Zijn
bloemen zijn 29-36 mm lang en helder dieproze van kleur.
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Hoewel N . E . Brown in 1935 de verwachting uitsprak dat in
de bloementeelt en bijde wetenschap nog onbekende soorten van
betekenis voor de tuinbouw zouden kunnen worden, hebben tot
dusver alleen genoemde vier soorten een aandeel geleverd bij
de tot standkoming van nieuwe cultivars.
Reeds in 1873 schijnt het kruisin^swerk te zijn begonnen
door Ragionieri te Florence. Veel vooruitgang kon niet worden
bereikt omdat de verscheidenheid in de toenmalig bekende soorten zeer beperkt w a s . De grote stap voorwaarts werd gemaakt na
de invoering van de roze gekleurde "Freesia armstrongii". Deze
werd namelijk gekruist met "Freesia lactea" do-^rT h . M, Hoog
van de Firma C.G. van Tubergen uit Haarlem. De nakomelingschap
die van 1905 af verhandeld werd onder de gemeenschappelijke
naam "Freesia tubergenii" bood een ruime kleurschakering,
waaronder: roze, karmijn, rozerood, rood, oranje en botergeel.
In den beginne konden deze nieuwe kleuren alleen langs
ongeslachtelijke weg vermeerderd worden. Dit vormde een hindern i s , aangezien Freesia's buitengewoon vatbaar zijnvoor virus
en een kloon daarmee zeer gemakkelijk besmet raakt. (Jonge
zaailingen zijnvrijvan virus)
De Firma Konijnenburg en van der ïlark uit Noordwijk, die
het veredelingswerk heeft voortgezet van E . Luz uit Felbach
bijStuttgart, van wie zij:i.n1936 een verzameling hybriden
hebben gekocht, zijn erin geslaagd daaruit stammen te selecteren, welke zaad leveren, dat kleurvast terugkomt en verkocht wordt als "IC& M Super Freesia". Aangezien deze zaden
min of meer beroemd werden selecteerden ook enige andere ver—
mecrderingsbedrijven vergelijkbare stammen, die zijop de markt
brachten als "Super Freesia's".
Lawrence (19^-5)vond 3 chromosoomaantallen in Freesia,
te w e t e n : diploid (2n=22), triploïd (2n=33) en tetraploïd (2n=4'0.
Mohr (1958) onderzocht verscheidene cultivars en vond dat
alle door zaad vermeerderde freesia'a (IC& M en O.E. Superfreesia's) diploid zijn en 2n=22 chromosomen hebben,terwijl
de middels knollen vermeerderde cultivars hetzijdiploid, triploïd of tetraploïd zijn. Saito (1961) verkreog overeenkomstige resultaten en hijdeelde de diploïde freesia's in twee verschillende typen in: freesia's geschikt om te forceren zoals
F. réfracta alba, die vroeg maar met kleine bloemen bloeien,
en de "Superfreesia's" die zich onderscheiden door bun Innrere
stengels, grote variatie in bloemkleur, dunnere bloembladen,
zwakkere geur en groter vruchtbaarheid.
Waar en wanneer de eerste tetraploïde vorm ontstond is
onbekend. Saito suggereert dat de polyploïde vormen beter aangepast zouden zijn aan de omstandigheden waaronder zijgeteeld
worden, welke warmer en vochtiger zijndan hun natuurlijke omgeving. De triploïde en tetraploïde cultivars zouden meer hitte
tolerant zijn en een uitgebreider aanpassingsvermogen hebben
voor de gevarieerde klimaten in de gematigde gebieden dan de
diploïden.
1.2. Morfo_lo_gi_sç_he_ kenmerken
Freesia planten ontwikkelen zich uit knollen die omgeven
zijndoor een omhulsel bestaande uit de droge, vliezige, n e t vormig geaderde basale delen van bladeren van het vorige jaar.
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Deze bladscheden dragen knoppen in hun oksels. De bovenste
hiervan ontwikkelt zich gewoonlijk tot een nieuwe plantj de
overigen ontwikkelen zich tot kralen, die voor de ongeslachtelijke voortplanting kunnen dienen.
De zwaardvormige bladeren zijn afwisselend in 2 rijen
ingeplant op de stengelbasis, die zeer spoedig begint te zwellen en de nieuwe knol vormt. De eerste bladoren zijn korter
dan die daarna gevorrml worden. De bovenste 3—^ bladeren zijn
op de bloemstengel ingeplant. Aan de top zijn de bladeren omgebogen,dit kenmerk verschilt bij de verschillende cultivars,
evenals de intensiteit van de groene kleur.
De bloemstengel verschijnt aan de top van de nieuwe knol,
nadat de bloeiwijze aangelegd i s . Hij is dun (3~^ mm. in doorsnee) en maakt aan de top een hoek van omstreeks 90 graden.
Normaal genomen zijn de bloemen alleen op dit horizontale deel
ingeplant. In de oksels van de bladeren op de hoofdstengel
kunnen zich zijstengels ontwikkelen. Zij dragen ook bloeiwijzen. De onderste zijstengels zijn de grootste. Aantal en stevigheid van deze zijtakken zijn zeer belangrijk omdat zij de
naöogst aan snijfreesia's vormen.
De bloeiwijze is een tros waarop de bloemen afwisselend
in 2 rijen zijn ingeplant. Normaal heeft deze een horizontale
positie met opwaarts gerichte bloemen. Het bloemdek is aan de
basis buisvormig en aan de top trechtervormig verwijd, de zoom
is in 6 iets ongelijke slippen verdeeld. De drie meeldraden
zijn in de buis ingeplant. De draadvormige stijl heeft 3 takken waarvan ieder opnieuw in tweeën splitst. Hij is meestal
langer dan de meeldraden. Het vruchtbeginsel is eivormig of
langwerpig, 3-hokkig en gevuld met zaadknoppen. De vrucht is
een driekleppige doosvrucht.
1.3» TeÖ_1t.fne.thoden
In hun oorspronkelijke vindplaats in Zuid-Afrika lopen
de freesiaknollen in de herfst uit (februari—maart) en bloeien zij in de winter (juli-augustus) bij de betrekkelijk lage
temperatuur van 8-10 C, Vervolgens sterven de planten af. De
knollen rijpen af bij de hoge zoniex'temperatuxir, waardoor ze
geschikt gemaakt worden om uit te lopen wanneer da temperatuur
daalt en water beschikbaar k o m t .
Toen de freesia op het noordelijk halfrond in cultuur genomen werd hielden de telers de planten in het begin in h e t zelfde seizoenritme, met vanzelfsprekend dit verschil, dat de
knollen in een andere maand (augustus of september) werden g e plant. Zaden werden in april gezaaid. In beide gevallen vond
de bloei in januari en februari plaats.
In 1898 bekeek het wetenschappelijk comité van de "Royal
Horticultural Society" enige uit Nederland toegezonden knollen,
die in plaats van te spruiten nieuwe knollen bovenop de oude
hadden gevormd. Zij noemden dit topknolvorming en schreven het
toe aan het feit dat freesia knollen hun energie op verkeerde
wijze aanwenden wanneer zij onvoldoende gerijpt worden geplant.
Tegenwoordig is dit verschijnsel bekend als "v-^rpopping" van
freesiaknollen. Toen Hartsema en Luyten (1939,19^4) opmerkten
dat deze verpopping niet plaats vond bij knollen uit ZuidFrankrijk, begonnen zij een onderzoek naar de invloed van de
bewaartemperatuur.
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Zijbevalen aan freesiaknollen bijhoge temperatuur op te
slaan om het spruiten te verzekeren. Later vonden van de Nes
(1955)en Kragtwijk (1961)dat ter verzekering van lOOfoopkomst en vroege bloei freesiaknollen bewaard moeten worden
bijhoge temperatuur (31 C) gedurende omstreeks 10weken gevolgd door 13 C gedurende de volgende k weken.
Het verpoppings verschijnsel werd praktisch benut toen
gevonden was dat de nieuwe knollen die tijdens koele bewaring
op de oude gevormd waren vroeger bloeiden. Zulke knollen en
de daaruit voortkomende planten werden "Paradijsfreesia's"
genoemd (Jeffers, 1956). Verpopping leidt tot een verlies in
knolgewicht. De praktische toepassing werd overbodig toen
men vond dat knollen bij een temperatuur tussen 1 en 5c bewaard konden worden zonder nieuwe knollen tevormen (.vande
Nes, I964). Dit opende de mogelijkheid omknollen voor langere
tijd op te slaan,hetgeen jaarrond planten van freesia's mogelijk maakte.
1.4.

Bccmjamiscfaue ] 2 e J i e ] £ e n . i s .

De kwekers hadden geen belangstelling voor de freesia
totdat de grootbloemige "Freesia lactea" (omstreeks I877) en
de grootbloemige gele "F.leichtlrnii" (l873) inde handel
werden gebracht. Zelfs toen werdhij niet belangrijk,waarschijnlijk omdat de bloemen, ofschoon sierlijk en geurig,
slechts een zeer beperkte kleurschakering boden. Dit veranderde na de invoering van de "F.armstrongii" (1898) en de hybriden van deze soort,die in 1905 en later werden verkregen. Van
beslissende betekenis was de ontdekking dat.freesia een zeer
winstgevende teelt van snijbloemen kon geven,wanneer hij in
de herfst onder glas geteeld wordt,nadat de tomatenplanten
opgeruimd zijn.
In Nederland nam inhet Westland de freesiateelt snel toe,
inhet bijzonder na 19^5. In 19^8werden er 13»^ miljoen freesia's geteeld. Dit aantal nam gestadig toe tot 186,5 miljoen
in 1965. In mei 1966was 121hectare aan kassen met freesia's
beplant.
Vergelijkbare statistische gegevens van-andere landen
zijn moeilijk te vinden. Denemarken produceerde in 195^ naar
schatting 32miljoen snijfreesia's;inhet zelfde jaar produceerde Nederland er 50miljoen. De freesia is ook zeer populair in de overige Scandinavische landen.Hijwordt inmindere mate geteeld in Engeland, Duitsland en Frankrijk, enhij is
in België haast onbekend. InWest-Duitsland was het teeltareaal met freesia onder glas in 1966:57hectare.
Freesia's worden ook in Italië geteeld,waar de zaadproductie belangrijk is,in de Verenigde Staten van Amerika en
in Japan.Te oordelen naar de ruimte die voor de freesia ingeruimd is in de Amerikaanse leerboeken (bijvoorbeeld "K,Post's
Bloementeeltproductie enverkoop", 1952)ishet geen belangrijke teelt inde verenigde staten.
Om terug tekomen op Nederland, hier nemen freesia's de
vierde plaats in onder de snijbloemen na rozen, anjers en chrysanten, met een totale veilingomzet in 19^5van 18,6 miljoen
gulden of 10c/ovan alle snijbloemen. Indienhet aantal gesneden
stengels als maatstaf wordt gekozen,dan neemt de freesia
zelfs de tweede plaats in,na de anjer.De sterke punten van
de freesia's zijn:de sierlijke bloemen, de geur ende ruime
kleurvariatie; zijblijven lang goed in de vaas en vervuilen
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het water niet;de bloemen zijn gemakkelijk tevervoeren, omdat zij licht enniet groot van omvang zijn; jaarrondproductie
is mogelijk.
InNederland valt de topproductie met 22?»inmaart.Het
freesiaseizoen duurt van oktober tot april,maar ook inhet
tijdvak van mei tot september worden ze (ongeveer 13°/ovan de
totale productie) aangeboden.

1 •5•

Q°2jL^&n^et_ondcT£oe}?z

Indien freesia's het hele jaar door geplant worden rijzen er verscheidene problemen. In sommige maanden worden de
bloemen te vlug en te overvloedig geproduceerd, met een daarmee samengaand verlies inkwaliteit; in andere maanden is de
bloemproductie beperkt en te traag. Gelijktijdig is er een grote variatie in stengellengte, in aantal en vorm van de bloemen en in knolproductie.
Dit onderzoek is ondernomen om de invloed vast te stellen
van de twee belangrijkste klimaatsfactoren, temperatuur en
licht op bovengenoemde kenmerken,van het ogenblik van planten
tot de oogst van de knollen toe.
2. MATERIAAL EN METHODEN
2.1. Plantmateriaal
Gedurende dit hele onderzoek is de cultivar "Rijnveld's
Golden Yellow" gebruikt.Knollen met een standaardmaat van
5 cm omtrek, die gedurende 10weken bij 31 Gwaren bewaard,
werden betrokken bij de Firma Wulfinghoff's Bloembollenbedrijf te Rijswijk, aangezien zijdeze het hele jaar rond konden leveren.
De in proef 12 en 19 gebruikte knollen waren bijhet begin van deze proeven als gratis monster ontvangen van de
Firma Konijnenburg en Mark uit Noordwijk.
In enige proeven zijn andere cultivars gebrtiikt om te
zien ofdeze verschillende uitkomsten zouden geven.Tot deze
cultivars behoren "Sonata"van de Firma van Staaveren uit
Aalsmeer,"Orange Favourite", "Blauwe Wimpel" en "Pimpernel"
als gratis monster verschaft door het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen en "Princes Marijke"
verkregen van de Firma Wulfinghoff.
"Rijnveld's Golden Yellow" werd in alle 21 proeven gebruikt, "Sonata" in de proeven 8, 13,15 en l6 en "Princes
Marijke" inde proeven 11,13» l4 en 17.De overige cultivars
werden slechts in één proef gebruikt namelijk: "Orange
Favourite"in proef 2, "Blauwe Wimpel" en "Pimpernel" in proef20,
2.2. Pp-l^S.^E.°Q
Deze installatie omvat 6kassen, 6verlichte en 6 donkere
kamers,
s. allen met klimaatregeling.
klimaatregelin, Drie series van temperaturen 99,12
,12
,15
,15
,18°,
,18 ,21
21 ,,en
en24°C zijn mogelijk in daglicht,kunstlicht enduisternis.
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Hot kunstlicht is afkomstig van 400 Philips fluorescentiebuizen TL 40W/55 in elleruimte die een totale lichtintensiteit geven van 35*000 erg/cm" /sec" ,gemeten op tafelhoogte midden in de ruimte (voor meer bijzonderheden gelieve
te lezen Doorenbos 1964).
2.3.Automatis_che__belichtingskasten
Proeven over de invloed van de daglen^te zijnuitgevoerd in een stelsel van 7 met elkaar verbonden belichtings—
cellen met een oppervlakte van 1,35 bij0,70m.en een hoogte
van lm. Deze waren elk verlicht met k Philips TL 55 fluorescentie buizen van 40 Watt en een lengte van l,20m, alsmede
4 gloeilampen van 25Vatt.^Deze gaven een totale belichting
van omtrent 35.000 erg/cm" /sec" .De belichtingsduur werd
automatisch geregeld door een electrische schakelklok. Deze
belichtingscellen waren in eenkas geplaatst waar de temperatuur,voor zover mogelijk, op 18 Cwerd gehouden,hetgeen betekent dat deze nooit daalde onder dit peil maar erwel bovenuit rees tijdens zonnige dagen in lente en zomer.
2.4. Tra.ns_pc_rtwagentjes
Vier wagentjes werden buiten geplaatst om 8uur natuurlijk daglicht te ontvangen tussen 8uur *smorgens en k uur
'snamiddags,waarna zij in ruimten werden gereden,-waar geen
daglicht doordrong. Hierin werden de 8uren natuurlijk licht
aangevuld met zwak gloeilamp licht gedurende 0, k, 8 en 12
uren. Een ander wagentje werd buiten gelaten en blootgesteld
aan de volledige natuurlijke dag.
2.5.Çrrond_
De gebruikte potgrond was een mengsel van l/3 zand en
2/3 tuincompost (bestaande uit veen,klei en mest). Dekasgrond was een lichte leemachtige klei vermengd met dezelfde
tuincompost.
2.6. Afkortingen
KL - kunstlicht
u - uur
u'n- uren
LD - lange dag
NL - natuurlijk licht
ICD- korte dag
TL - fluorescentie buis TL
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3 . BLOKMKNOPONTS/IKKBLING

Voor een onderzoek naar het verband tussen bloei enmil_
jeufaktoren ishet nodig bekend te zijnmet het gehele proces
van aanleg en ontwikkeling van de bloem van de betreffende
plant.
De ontwikkelingsfasen bij de bloemvormingvan de freesia
zijn reeds door Hartsema in 19^2 beschreven. Gedurende het verloop van deze proeven zijn met regelmatige tussenpozen monsters
freesiaplanten genomen, ontleed (waarbij alle bladeren weggenomen werden tot de eindgroeipunten zichtbaar werden) en onder
een binoculair onderzocht. De uitkomsten'van..Hartsema werden
door dit onderzoek bevestigd. De hierna volgende stadia konden bijde aanlegder bloeiwijze onderscheiden worden (de vaktermen zijn omschreven naar het voorbeeld van Beyer in 19^2)
Stadium I:vegetatieve groei.
Het vlakke groeipunt splitst bladgroeipunten af die afwisselend
in 2 rijen staan ingeplant.De onderzijde van ieder blad omgeeft het groeipunt volledig.
Stadium II;generatieve groei.
Het groeipunt isniet langer vlak, doch meer ofminder gewelfd of iets kegelvormig.
Stadium Pr-Br: aanleg van het buitenste schutblad.
Recht tegenover het laatste blad ontstaat een nieuw groeipunt,
dat herkend kan worden als de aanleg van een schutblad omdat
het kleiner is enhet snel gevolgd wordt door de aanleg van
een ander groeipunt in zijn oksel.
Stadium Bo: aanleg van het binnenste schutblad.
Het binnenste schutblad (steelblaadje,voorblad)wordt tegenover het buitenste aangelegd. Het groeipunt van deze laatste
wordt nu goed ontwikkeld enhet is duidelijk dat deze niet
het gehele groeipunt omringt, zoals een bladaanleg dat doet.
Het groeipunt in zijn oksel is omhooggekomen en is bolvormig
geworden. Het groeipunt aan de top is verder omhooggekomen en
kegelvormig geworden.
Stadium A: Anthera of meeldraden.
3 meeldraad groeipunten zijn verschenen.
Stadium P: Perianth of bloembekleedsels, aanleg bloemkelk.
De groeipunten van de buitenste krans van de bloembekleedsels
zijn gevormd; deze knobbeltjes staan tegenover die dei'meeldraden.
Stadium P :Perianth of bloembekleedsels, aanleg bloemkroon.
De drie groeipunten van de binnenste krans der bloembekleedsels
ontwikkelen zich afwisselend met de groeitoppen van de drie
meeldraden en die van de buitenste krans van bloembekleedsels.
Stadium G: Gynoecium of stamper.
De bloemaanleg wordt voltooid met de vorming van de stamper.
De stamper bestaat uit 3vruchtbladeren die eerst gescheiden
zijn en juist tegenover de meeldraden staan ingeplant. Spoedig
hierna vergroeien de vruchtbladeren tot de stamper.
Het aantal groeipunten dat tot bloemen uitgroeit kan bij
de hoofdbloeiwijze wel tot 2k oplopen, maar de allerlaatsten
schrompelen gewoonlijk weg.

Inhet oksel van het eerste ofhet tweede van de laagstge—
plaatste schutbladen worden bloeiwijzen gevormd, en eveneens
inhet oksel van het tweede of derde van de bovenste bladeren.
Volgens Hartsema (1962)kunnen in de oksels van dé laagste
schutbladen van deze zijscheuten bloeiwijzen van de tweede orde
ontstaan enkunnen zelfs bloeiwijzen van de derde orde worden
gevormd. Inde oksels van de laagst op dehoofdstengeï ingeplante bladeren kan ook bloemaanleg plaats vinden,maar de
ontwikkeling hiervan zet zichniet voort. Dit is echter in
het verloop van dit onderzoek niet verder onderzocht. Voor
foto's van de verschillende stadia waarlangs de bloeiwijze
zich ontwikkelt wordt de lezer verwezen naar de publicatie uit
1962van Hartsema.
*+.DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR
4.1.i ^ eidirig
In zijn bakermat in Zuid-Afrika heeft de freesia zijn
bloeitijd in de winter.Na de bloei verdorren de bladeren.
De knollen hebben een rustperiode van ongeveer drie maanden
in de zomer totdat zijweer gereed zijn om inde herfst uit
te lopen.
Nadat de freesia naar Europa zijn gebracht en daar een
populaire bloem is geworden, is getracht om zijn bloeitijd
naar Kerstmis te verschuiven.Tomkin beschreef in de "Gardeners Chronicle"van 1888 hoe in augustus geplante knollen met
Kerstmis bloeiden.Hurt beval in I896 een andere teeltmethode
aan, die in juli startte en in januari bloemen gaf bij een
temperatuur van 10 C.Vele anderen vonden dat zaaifreesia's,
die in maart of april gezaaid waren inde herfst bloeien.
Later onderzoek toonde dat de temperatuur een sterke invloed
heeft op de ontwikkelingsstadia van de freesia plant. Dit zal
nu iets meer in detail worden besproken.
4.2. De_invlo£d__van__de_£empj3ratuur op_zaad
Freesiazaden moeten voorgekiemd worden.Kragtwijk en Dik
(1958)toonden aan dat voorgekiemde zaden een betere stand enmee:
bloemen opleverden dan niet-voorgekiemd zaad.Van de Nes (1964)
meldde dat de zaden voorbehandeld zouden moeten worden door
hen ongeveer 24 uur inwater van 20 C te dompelen voor het
planten. Sennels (l95l)vond dat freesiazaden warmte behoeven
om tekiemen en dat 20-22 Cde beste temperatuur is.Kieming
onder koele omstandighedenheeft tot gevolg dat de wortels lang
en dik worden en de plantjes moeilijk te verspenen zijn.Te
hoge temperatuur heeft ongeveer dezelfdebelemmerende werking
op de kieming als een te lage temperatuur. Sennels verkreeg
bij 12 C en bij 30°C een kiemingspercentage van slechts 12$,
maar bij 20°C kiemde 95$van de zaden binnen omstreekts 1820 dagen. In Aalsmeer onderzocht Kragttfijkde mogelijkheid van
vernalisatie, ofkoudebehandelitfg,van freesiazaad in1954,
maar bevond dat een lage temperatuur alleen een verminderde
kieming ten gevolge had.

-w

k.3. £ e _ t £ m 2 e E a t u H r ^ e h ° £ f i e _ v a n _ f r e e s i a z a a i l i n g e n
Freesia zaailingen zouden bij een constante temperatuur
van ongeveer 20-22 C gehouden moeten worden, tot zij 5-6cm
hoog zijn. Nadien kan de temperatuiar tot 12-1^ C verlaagd w o r den (Van Raalte 1 9 5 2 ) . Heide (1965) raadde ook aan om de
plantjes bij een betrekkelijk hoge temperatuur te telen tot
zij 7 zichtbare bladeren hebben en hen dan gedurende omstreeks
2 maanden aan een temperatuur beneden 18 C (bij voorkeur tussen 12 en 15 C) te onderwerpen. Freesia zaailingen hebben ongeveer 7 maanden nodig om te bloeien. Er kan van maart tot
augustus gezaaid worden (Sennels 1951} ütto 1958). Temperatuur
is de belangrijkste klimaatsfactor ter beinvloeding van de
bloei. Na een koude zomer bloeien buiten geteelde freesia*s
eerder, terwijl de bloei wordt verlaat na een warme zomer (Otto
1 9 5 8 ) . Debuisson (1962) onderwierp zaailingen van "Freesia
réfracta alba" aan verschillende temperaturen (l3 en 20 C)
gedurende opeenvolgende perioden, en kwam tot de conclusie dat
hun reactie ingewikkeld is. Maar vroegbloei scheen afhankelijk
te zijn van een periode van lage temperatuur bij den bepaalde
daglengte. Klougart en J^rgensen (1962) vonden dat de planten
niet bloeiden wanneer zij in de zomer in een kas geteelë w o r den waar de luchttemperatuur niet berieden 20 C daalde.
De factoren die de ontwikkeling van freesia zaailingen
beïnvloeden zijn door Kèide (1965) onderzocht, die een uitgesproken invloed waarnam van de leeftijd van de planten, van
de temperatuur en van de lengte der behandeling, op de bloemaanleg en de bloei. Hij zaaide in april in den kas van 21°G
bij natuurlijke daglengte die in duur uiteen liep van 15 tot
20 u u r . De temperatuur behandelingen zijn gegeven bij plantjes van 3» 6 en 9 weken oud in kamers met klimaatsregeling,
waarin de temperatuur gehandhaafd is op 1 2 ° , 1 5 ° , 18 en 21°C,
en het licht door TL fluorescentie buizen werd geleverd.
Hij vond dat 12—15 C de optimale temperatuur voor bloom—
aanleg i s . Bij oudere plantjes en na een langere duur van de
behandelingen werden meer bloeiende planten verkregen. De
bloeireactie daalde bij stijging van de temperatuur . Abnormale bloei trad op wanneer de plantjes in een vroeg stadium
en gedurende korte tijd behandeld w a r e n .
^•^ I ^ ^ i ^ ^ E k i n g van d e _ t £ n i 2 e £ a i u H r _ 0 2 .£re.ei=iiikü0.i-'-iLn
Als freesiaknollen vroeg in de zomer worden geoogst,blijven zij in rusttoestand gedurende ongeveer 3 maanden tot zij
weer gereed zijn om te groeien. In de "Gardeners Chronicle van
1888 (bladzij 52) klaagde R.H.L. dat knollen die na de oogst
in een kast werden bewaard niet gingen groeien, als hij hen
in september weer oppotte. In I898 onderzochten leden van het
wetenschappelijke comité van de "Royal Horticultural Society"
knollen, die begin juli geplant waren en waaraan nooit enigerlei blad gevormd w a s , maar nieuwe knollen op de oude afstervende knollen vormden. Zij schreven zulks aan het feit toe,
dat de knollen in het verkeerde jaargetij waren geplnnt, en
hun energie op een verkeerde wijze hadden aangewend. Dit verschijnsel staat nu als "verpoppingi.'van freesia knollen bekend
(Sennels 1951» Hartsema I96I; van de Nes 1964; Krabbendam en
Baardse 1 9 6 7 ) •
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In 1939 namenHartsema en Luyten waar,dat uit ZuidFrankrijk meegebrachte knollen zich niet als "slapers"gedroegen. Zijbegonnen de invloed der temperatuur inde bewaarperiode te onderzoeken. Zijkonden vaststellen, dat wanneer knollen van freesia "Buttercup" en "Daffodil" gedurende
10weken bewaard werden bijverschillende temperaturen, te
weten 28°,25^°, 23°, 20°,en 9°C,de knollen bij al deze
temperaturen uitliepen behalve dat geen enkel blaadje verscheen bij 9 C. In 1 9 ^ vonden zijdat.ter verzekering van
100$ opkomst envroege bloei,de knollen bewaard zouden moeten worden gedurende 10weken bij 31 C gevolgd door k weken
bij 13°C.Hartsema (1962 a)bewaarde knollen bij 33 Cmaar
vond dat dit niet raadzaam is,aangezien de plant zich beter
ontwikkelt na een behandeling van 31 C. Zij onderzocht ook
de invloed van de bewaaromstandigheden opknollen van "Golden
Yellow" en "Apotheose" en zijverkreeg een vroege bloei van
"Golden Yellow" na een bewaring van 9-10 weken bij 31 Cgevolgd door 3 of 2weken bij 13 C, envan "Apotheose"na 8
weken bij 31 C gevolgd door k weken bij 13 C.
Te Aalsmeer zijn overeenkomstige uitkomsten verkregen
door Kragtwijk (l96l), die vond dat de bloei met meer dan 2
maanden vervroegd werd, indien de knollen"geprepareerd" waren
bij 28-30 C, gevolgd door een verdere bewaring van k weken bij
13 C, In 1962 onderzocht Kragtwijk de invloed van verschillende temperaturen voor koude behandeling door hiertoe plantmateriaal gedurende 2 of 3weken bij 17 ,13°,of 9°C te plaatsen
Hijvond dat nahet planten de spruiten langer waren en langere stengels werien verkregen, naarmate de knollen bij hogere
temperaturen en langduriger waren bewaard*
Er zijn natuurlijk omstandigheden waarbij de teler er
geen belang bijheeft om een vroegereopkomst te verkrijgen,
maar in tegendeel het uitlopen wil verlaten. Zulks kan op
tweeërlei wijze bereikt worden.
In de eerste plaats,kunnen de knollen bij 13-15 Cbewaard worden vanaf de oogst in juni tot januari of februari
Bij deze temperatuur spruiten de knollen niet,maar benutten
hun voedselvoorraad omnieuwe knollen boven op de oude te vormen. Deze nieuwe knollen worden weggenomen'eneen warmtebehandeling gegeven bij 31 C gedurende ongeveer 3 maanden, waarna
zijklaar zijn om geplant teworden en op tekomen. Indien
knollen bij een lagere temperatuur dan 13°Cworden opgeslagen
dan verloopt het verpoppings proces langzamer en de nieuwe
knollen blijven kleiner (van de Nes 196^). Het nadeel van ver—
poppen is,dat.de gedurende de bewaring gevormde knollen niet
even zwaar en sterk zijn als de knollen waaruit ze gevormd
zijn. Van de Nes (1953)vond een verlies van ongeveer kO°/oin
knolgewicht door deze methode veroorzaakt na 9 maanden bij 13 C.
Dit kan de kwaliteit van de bloemen beinvloeden. Voorts drogen velen van de kleine nieuw gevormde knollen helemaal uit
gedurende de hoge temperatuur behandeling. In 1957 vond van
de Nes (l964)dat knollen gemakkelijk in rust gehouden'kunnen
worden voor langere tijd (ongeveer 9 - H maanden) bij 1-2 C,
Na deze periode kunnen de knollen, die niet veel van hun gewicht verliezen,normaal behandeld worden bij31°C.
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Hijvond, dat de planten,na op deze wijze te zijn behandeld,
ongeveer 9 dagen vlugger opkomen en de bloemen 15-18 dagen
vroeger geoogst worden dan na bewaring bijhogere temperaturen.
Invergelijking met de voorgaande methode was de knolproduc—
tie bij teelt inde open grond ook hoger na bewaring bij een
beneden 5 C liggende temperatuur, dan na bewaring bij hogere
temperatuur (vande Nes 1957)»
De conclusie is dat de basisbehandeling een snelle opkomst geeft door de knollen gedurende omstreeks 10weken bij
31 Cop te slaan, gevolgd door k weken bij 13 C ten einde de
bloei verder te versnellen. Om de teelt te verlaten kunnen
de knollen worden bewaard hetzij gedurende 6 tot 9 maanden
bij 13 C tijdens welke zijnieuwe knollen vormen, danwel bij
1-2 Cwaaronder zij tot ongeveer 9maanden bewaard kunnen blijven en dan geennieuwe knollen vormen. In beide gevallen moeten
de knollen vervolgens een behandeling bij 31 Chebben om het
uitlopen te verzekeren.
In 1966 demonstreerde Rehnström dat de verbreking van de
rust van freesia knollen tewijten is aan groeiregulatoren
welke tijdens de ops.lagperiode zijn gevormd. Er werden geen
groeistoffen inknollen van de cultivar Rijnvelds Golden Yellow die meer dan een maand bij 5C gehouden worden, gevonden.
Inknollen die gedurende ongeveer 3weken bij 10'Cwerden bewaard werden geringe hoeveelheden aangetroffen waarvan hij
veronderstelde dat ze van belang zijn voor het verpopplng3—
proces. Na opheffing van de rust was het mogelijk de aanwezigheid van een auxine ofbloeihormoojiaan te tonen,dat werd gevonden inde top enhet onderste deel van de knol en'dechromatografische kleuringseigenschappen van indolylazijnzuur had.
4.5« Ile_ilï,v;L0£.d_vän_d£.JieIüPe.rilfcHuü^.-^^„kno^leja^g^kweejïte__
p_lanten
Het hoofddoel van het onderzoek met freesia was het vinden van methoden om de tijd te bekorten tussen uitlopen en
bloei. Inhet voorgaande is de gunstige invloed besproken die
bewaring van de droge knollen bij betrekkelijk lage temperratuur op de bloei uitoefent. Verscheidene onderzoekers pasten de lage temperatuur behandeling toe opvochtig opgeslagen
knollen, met andere woorden onder omstandigheden die die van
na het planten dicht benaderen.
In I954 bestudeerdeniïosugien Otani de invloed van deze
bewaarmethode op freesia's die telkens op de derde dag van de
maand van augustus tot december geplant zijn. Zijvonden een
maximale verkorting van de tijd tusson bloemknopaanleg en bloei
van ongeveer een maand na vochtige bewaring bij 10 C gedurende
4O-5O dagen.Door deze behandeling werd echter het percentage
bloeiende planten,het aantal bloemen per plant,de hoogte van
de planten enhet aantal bladeren verkleind, terwijl het tijdvak waarin bloemen werden geoogst verlengd werd.
Kragtwijk (i960)behandelde freesiaknollen, die tevoren
bij 30°Cwaren bewaard,gedurende drie weken, bijhetzij 13"
danwel 17 C. De knollen werden daarna, inkisten uitgepoot
en gedurende 1, 2 of 3weken bij een temperatuur van 9 C geplaatst.Vervolgens werden zij innovember in een ka^ van 20 C
uitgeplant.
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Droge bewaring bij 13 C gedurende 3weken, gevolgd door vochtige bewaring (inde grond) bij 9 0 gedurende 2weken had een
kortere groei periode tot gevolg. Bloei vond na 88-122 dagen
plaats alnaar gelang de cultivar.Er werd ook waargenomen,
dat hoge luchttemperatuur, gedurende de eerste 6weken van de
groei; tot langere planten met meer bladeren leidde.
"Buttercup"knollen,waarin vroeg bloei was opgewekt door
droge bewaring bij 31 C gedurende 10 weken, gevolgd dorr 13 C
gedurende 4weken,hadden nog geen bloemen aangelegd op het
ogenblik van planting in september (Hartsema 1962)..Twee weken
na planting echter,was de bloemvarming bij alle temperaturen
begonnen, te weten:5°, 7 ° ,9°,13°,15 ,17°en 20°C.In alle
gevallen was het aantal bladeren ongeveer 5, behalve bij enige
planten bij 17°en 20 C, die een groter aantal bladeren bezaten.
Zijnam ook waar,dat de optimale-bloem-ontwikkeling plaats
vond bij 15 en 17 C. Bij 20 Ckwamen enige afwijkingen voor
die verlate aanleg tengevolge hadden. De eerste bloei begon
bijhet bij 15 en 17 C geplante materiaal..
Vochtige koele bewaring van knollen is ook door Abe en
medewerkers sinds 1959 bestudeerd. Volgens hun in 1964 gepubliceerde uitkomsten was bewaring bij 10°C gedurende omstreeks
30-35 dagen het meest geschikt.De invloed vankoele bewaring
stond innauw verband met de planttijd. Het bleek heel doeltreffend als de knollen na eind september werden geplant,wanneer de luchttemperatuur gewoonlijk beneden 20 Cwas.Bloei—
uitstel, vergroting van het aantal bladeren en abnormale bloei—
wijzen kwamen voor, indien de knollen onmiddelijk na het planten aan tehoge temperatuur werden blootgesteld. Dit duidt er
op dat hoge temperatuur de aanleg van de bloemknoppen vertraagt,
en de bladvorming doorgaat. Abe(en anderen) beschouwden dit
als een soort van devernalisatie. Een andere \aitkomst van hun
proeven was dat de bloemstengeIs van koel bewaarde knollen
veel korter waren dan die,van vergelijkbare niet—gekoelde
partijen.De stengellengte van de gekoelde knollen was slechts
70^0van de lengte van niet gekoelde knollen. Door koele bewaring verminderde ook het aantal haakjes,maar als regel niet
het aantal bloemen op de hoofdkam.
In 19^2 raadde Post aan freesia's te telen bij een nachttemperatuur van 8-13°C,maar verklaarde tevens dat dit niet
van belang is voor de bloem-knopvorming. Bij onze eigen proeven strektehetonderzoek naar de invloed der temperatuur op
de ontwikkeling van de freesiaplant zich uit van het spruiten
tot de oogst.Wij bestudeerden niet de invloed van de temperatuur op de knollen tijdens hun bewaring (de knollen die gebruikt zijnwaren allen bij 31°C bewaard), maar hebben onze
aandacht bepaald bijde opheldering van de invloeden op groei
en ontwikkeling van de freesiaplant onder de volgendeoiastandigheden:verschillende constante temperaturen! verschillende
dag- ennachttemperaturen en temperatuursveranderingen op verschillende leeftijden van de plant.
4.6. Proeven met.constante_ temperaturen
4.6.1. Proef 1.
Met deze proef werd de invloed onderzocht van 5 constante
temperaturen, teweten: 12°,15°,18°,21° en 24°C.

-17-

Dit is ±n de kasjes van het phytotronuitgevoerd. De proef
vond plaats in een periode dat het koelsysteem van het Phytotron stuk was.Niettemin bleven de temperaturen behoorlijk
constant,behalve tijdens zonnige dagen, die onregelmatigheden in de handhaving van de temperatuur inde 12 ,15 en
18 CkasjesItot gevolg hadden gedurende achtereenvolgens
84, 66 en kk dagen van de 130 dagen liggend tussen 21 december I965 en 1mei I966. Op deze dagen rezen de temperaturen
gedurende ongeveer 3-5 uur per dag boven de gewenste hoogten.
De normale afwijkingen waren ongeveer 2-9 C gedurende het
tijdvak van december tot januari, en omstreeks 3-l4 C infebruari enmaart.De temperaturen rezen in april af en toe tot
boven 30 C in alle afdelingen gedurende ongeveer 9 uur per dag«
Knollen van "Rijnveld's Golden Yellow" zijn afzonderlijk
geplant in 12 cm kunststof potten op 19november 1965.
Iedere week werden 2 planten als monster genomen en onder een
binoculair ontleed om de bloemknopaanlag na te gaan.De overige gegevens zijn ontleend aan 5planten per behandeling.
Uitkomsten (Tabel l):Deze gegevens tonen dat de knollen
vroeger opkwamen naar mate de temperatuur hoger was.Het
eerste blad verscheen na 9 dagen bij 2k Cboven de grond,
maar pas na 20dagen bij 12°C.Hoge temperatuur had ook een
bevorderende invloed op enige andere vegetatieve kenmerken,
teweten planthoogte (52 cm bij 12°C tegen 90 cm bij 24°C),
aantal bladeren (9bij 12° tegen 15 bij 2ka'Ö) enhet droog
gewicht van de knollen (4gram bij 12 tegen 6,5 gram bij 2k C),
Zoals het aantal bladeren reeds aanduidt,vertoonde de bloemaanleg de omgekeerde neiging. De eerste bloemen werden aangelegd bij 12°C, ongeveer 3weken vroeger dan bij 21° of 24°C.
De planten geven bij de laagste temperaturen echter niet de
vroegste bloei.Deze vond bij 18°C plaats.Hierbij vergeleken
waren de planten zowel bij lagere temperaturen als bij hogere
verlaat. - Zie tabel 1. Van 12 tot 21°C nam de lengte van de bloemstengel toe met de
hoogte van de temperatuur, maar hij werd weer korter bij 24°C.
Er ontstonden ongeveer 2haken bij alle temperaturen, behalve
bij 2k Cwaarbij geen enkele gevormd werd.Het aantal bloemen
aan dehoofdkam nam met de temperatuur toe van 6 bloemen bij
12 tot 12 stuks bij 24°C. Het totaal aantal bloemen per plant
steeg tussen 12° en 18°C,dit was iets lager bij 21 C en bij
2k Cweer even laag als bij 12 C, zonder twijfel vanwege de
afwezigheid van haakjes bij de hogere temperatuur.Er werden
5 kralen bij 12° gevormd, tegen geen bij 24°C. De totale opbrengst van knollen enkralen tezamen nam echter,na droog te
zi.in.gewogen, toe met de temperatuur.
Aangezien het droog gewicht der bladeren gelijktijdig
toenam met dat van de knollen enkralen, rijst de vraag welke
betrekking er bestaat tussen de organen die de assimilatie
producten voortbrengen (dus de bladeren) en de organen die deze opslaan (dus de knollen en kralen). De cijfers omstrent de
verhoudingsgetallen tussen het gezamenlijk droog gewicht van
knollen enkralen enerzijds enhet drooggewichx van de bladeren anderzijds tonen dat de werkzaamheid van d© bladeren in
verhouding tot de knollen enkralenproductie bij 18°het hoogst
was enbijhogere temperaturen scherp omlaag ging.
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4.6.2. Proef 2.
Deze proef is gelijk aan de voorgaande, maar hij is zowel met "Rijnveld's Golden Yellow" als met "Orange Favourite"
uitgevoerd, en de planten waren eerst in eenkas geplaatst
voor zijnaar het phytotron overgebracht zijn. Eigenlijk ging
deze proef aan "proef 1"vooraf,maar aangezien de uitkomsten
beter verklaard kunnen worden na kennisname van de samengevatte uitkomsten van de laatste proef, isdeze hier als "proef"
2" behandeld. De knollen werden op 21 oktober 1964 inkunststof potten geplant en in eenwarme kas (bij ongeveer 15 C)
gehouden tot 17 november 1964, toen zijnaar de kasjes van het
phytotron verhuisd zijn. In dit geval zijnalle zes temperatuur
niveau's, dat zijn 9 ,12°,15°,18°,21 en 24°C, gebruikt.
De cijfers geven de gemiddelden van 6 gelijkvormige planten
per behandeling weer.
Uitkomsten: De omstandigheden warBn in de gewone kas
gunstig voor bloei, zodat ophet ogenblik dat de planten naar
het phytotron verhuisd werden en de proef begon, zij op het
punt stonden bloemen aan te leggen, en enige vanheù hadden
dit reeds gedaan. Dit verklaart waarom de verschillen in aantal bladeren, drooggewicht van de bladeren en aantal dagen
tot de bloei veel geringer waren dan bij proef 1.Het verschil
in aantal bladeren tussen de planten onderling bij 12° en bij
24 bleef tot 1,1 beperkt bij "Rijnvelds Golden Yellow" en tot
2,1 bij "Orange Favourite".
Er was een opvallend verschil met proef 1:het minimum
aantal dagen tot bloei werd niet bij 18 maar bij 21°C gevonden en de planten bij 12 waren later dan die bij 24°.Die bij
9 waren het laatst inbloei.
Overigens was er niet alleen een grote overeenkomst tussen de twee hiervoor genoemde proeven, maar ook tussen de twee
in proef 2 gebruikte cultivars. Alle conclusies van proef 1
werden behoudens zeer kleine verschillen bevestigd met betrekking tot de verhouding tussen temperatuur en planthoogte, stengellengte,aantal haakjes,aantal bloemen, drooggewicht van
de knollen ende kralenvorming.
4.7. Invloeden van ^eniperatuurv£randering£n.
4.7.1. Proef 2.
Bij deze proef werden planten na 2,3, 4, 5of 6wek
na het uitlopen van de knollen van 12°,15 ,18 ,21° of
overgebracht naar andere temperatuurniveau's. Het totaal aantal temperatuurbehandelingen bedroeg 125.Zij zijn alle in de
kasjes van het phytotron gegeven. Iedere behandeling omvatte
5 knollen "Rijnveld's Golden Yellow" in een 25 cm kunststofpot
geplant. Deze proef is 19 november 1965 gestart.
Uitkomsten: Aangezien bij alle 125 behandelingen 10waarnemingen verricht zijn, omvatten de uitkomsten 1250 cijfers.
De voorhanden ruimte laat niet toe hen allen te publiceren;
bovendien zouden vele daarvan niet van belang zijn voor de
gewone lezer.Wij zullen'daarom alleen de belangrijkste ver¥
melden.
De uitkomsten met betrekking tot het aantal bladeren
(wat een physiologische maatstaf voor de bloemaanleg is) zijn
in overeenstemming met die van proef 1.

en
24°C

— CU-

Dij 12°vormden de planten 7,8 bladeren, terwijl zij er bij
24 ,13,9 vormden.Terwijl bij proef 1de sterkste toename Q
van het aantal bladeren tussen 21 (met 12 bladeren) en 24
(met 15) lag, lag het hier tussen 18 (met 9>l) en 21 (met
12,4 bladeren).
Het bleek dat de temperatuur reeds 2weken na het planten invloed uitoefende op de bloeminductie (opwekking tot
bloemaanleg) speciaal bij 12°C.Verplaatsing der planten na
verloop van deze 2weken van 12°naar 21° of 24 C leidde niet
tot verhoging van het aantal bladeren. Het zoukunnen zijn dat
opdat ogenblik de bloemaanleg reeds begonnen was; uitgaande
van de microscopische waarnemingen bijvorige proeven kan dit
wel als waarschijnlijk worden beschouwd. Bij 15 leidde verplaatsing naar 21 en 24°na 2weken, tot een bescheiden verhoging van het aantal bladeren.Na 3weken had verplaatsing
geen invloed meer zodat de bloeminductie op dat tijdstip geheel voltooid moet zijn geweest.Bij 18 C ging ernog invloed
uit van verplaatsing naar 21 en 24 Cna driebeken, maar na
4 weken vermoedelijk niet meer. Bij 21 en 24 was de inductie
kennelijk nog niet voltooid ende orgaanaanlegwas in ieder
geval zelfs na 6weken nog niet begonnen, omdat verplaatsing
naar een lage temperatuur het aantal bladeren steeds opduidelijke wijze verminderde.
De cijfers van de planten die bij een endezelfde temperatuur bleven tonen zonneklaar dat die bij 18 C, in overeenstemming met proef 1,het eerst bloeiden, ofschoon het verschil met de planten bij 15*°niet groot"magheten.-De planten
bij 24 waren zeer verlaat, in vergelijking met 103 dagen bij
18 Cduurde het namelijk 174 dagen bij 24 G.Dit zou gedeeltelijk te danken kunnen zijn aanhet feit dat onder omstandigheden van voortdurende toenemende natuurlijke daglengte de
bloemknop moest concurreren met de snel groeiende knollen. Een
aantal planten bloeide inhet geheel niet.
De cijfers van de planten die van de ene naar de andere
temperatuur werdenovergebracht tonen aan dat een hoge temperatuur de ontwikkeling van de bloeiwijze bevorderde,nadat de
bloeminductie (enmisschien de bloemaanleg) reeds plaatsgevonden had, maar tevens dat deze invloed van de vooraf gaande
temperatuur afhankelijk was. Aldus bloeiden planten,welke van
12naar 24 Cverplaatst waren vroeger dan die welke bij 12
bleven (met een gemiddelde van respectievelijk £0.e n ÜLS.dagen
maarbij de van 15naar 24 verplaatste planten was de invloed
kleiner (93 tegen 106 dagen) en bij planten komende van 18
was het verschil gering namelijk 105 tegen 103 dagen. Overigen
vertoonden de van 18naar 21 verplaatste planten na 4 of meer
weken een versnelde bloei namelijk na £4_tegenover 103dagen.
Van 21naar 24 verplaatste planten toonden bloeiverlating,
131 ten op ziehte van 148 dagen.
Een overgang van 15 of 18 naar een lagere temperatuur
heeft steeds de ontwikkeling van de bloeiwijze verlaat.Verplaatsing van 21 en 24 naar een lagere temperatuur versnelde
de bloei.Ongetwijfeld is dit gedeeltelijk tewijten aan het
feit dat zo een wijziging de bloemaanleg bevorderde. Bij 21
gehouden planten legden echter zonder uitzondering na het zelf
de aantal bladeren bloemen aan, als bij die van 24 naar 21
verplaatste plantan.De laatsten bloeiden later (na 138 dagen)
dan de eersten (na 131 dagen). Dit betekent dat 24°C ook een
eigen effect had op de ontwikkeling van de bloeiwijze.

Opgemerkt moet worden, dat van 1 2 , 15 of 18 naar 24 of
21 C verplaatste planten abnormale bloeiwijzen vertoonden
(vergrote schutblaadjes en onregelmatig uiteenstaande bloemen).
De hoogte van de plant - in beginsel een gevolg van de
bladlengte - leverde geen bijzonder belangrijke gegevens op.
In overeenstemming met de uitkomsten van de vorige proeven w a ren de planten bij 21 en 24 C het hoogst, waarbij de eersten
iets hoger waren dan de laatsten. Verplaatsing van een hoge
naar een lage temperatuur verminderde de hoogte der planten,
overgang van een lage naar een hoge temperatuur verhoogde h e t .
In beide gevallen was de invloed sterker wanneer deze overgang
eerder plaats vond.
De langte van de stengel werd echter op minder eenvoudige
wijze door de temperatuur beinvloed. Hij nam, opnieuw in overeenstemming met de voorgaande uitkomsten tussen 12 en 21 C met
de temperatuur toe, maar hij nam weer af bij 24 C. Wijziging
van lage naar hoge temperatuur had een effect, die van de eerst
aangewende temperatuur afhankelijk w a s . Indien planten van
12 naar een hogere temperatuur worden gebracht, werd er geen
enkele invloed zichtbaar, zelfs niet op,na 2 weken van 12,naar
24 gebrachte planten. Van 15 naar een hogere temperatuur
gebrachte planten reageerden met een kleinere steellengte als
ze naar 24 werden overgebracht; indien ze naar 18 of 21° overgebracht zijn waren de verschillen met de bij 15 gehouden planten.niet duidelijk. Van 18 naar 21 C overgebrachte planten vertoonden geen reactie, maar die naar 24 overgebracht waren k r e gen veel kortere stelen. Van 21 naar 24 C gebrachte planten
vertoonden ook een sterk verkleinde stengellengte. Het is opmerkelijk dat de van 15» 18 of 21 naar 24 C overgeplaatste
planten niet alleen in steellengte achterbleven in vergelijking
met constant bij die temperatuur gehouden planten maar ook aanzienlijk korter zijn dan de constant bij 24° geplaatste planten.
Bij de van 15 en 18 naar 24 C overgebrachte planten gold dit
voor elke behandeling. Bij de van 21 naar 24 overgebrachte
planten gold dit alleen voor planten die na 2, 3 of 4 weken
verplaatst werden; verplaatsing na 5 of 6 veken had een geringe
en wellicht onbetekenend verschil tot gevolg.
Verplaatsing van een hogere naar een lagere temperatuur
had minder opvallende gevolgen. Het verschil tussen planten
geteeld bij 15°/15 e n d i e bij 15 /12 stonden was onbetekenend;
ook vertoonde zich enig verschil tussen 18 /18 en 18 /12 C.
Van 18 naar 15 verplaatste planten waren iets korter van
steellengte, wat moeilijk te verklaren i s . Overplaatsing van
21° naar een lagere temperatuur had geen kortere steellengten
tot gevolg, zelfs niet indien de planten van 21 naar 12 gebracht waren, vooropgesteld dat zulks na 3 of meer weken plaats
vond. Overplaatsing van 24 naar 12 leidde niet tot kortere
stelen en bij 15» 18 e n 21 was de steellengte toegenomen in
vergelijking met de planten, die steeds bij 24 bleven, alweer
vooropgesteld dat de verplaatsing na 3 of meer weken werd u i t gevoerd. Het ziet er zelfs naar uit alsof de plinten van de
24°/21° en 24°/l8 groepen soortgelijke of langere stelen hadden dan die aldoor bij 21 bleven, die de langste stelen hadden van alle behandelingen met gelijkblijvend« temperaturen.

