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Bij het bekend worden van het voornemen mij te benoemen tot
Hoogleraar indeTuinbouwplantenteelt, inhetbijzonderdeoverblijvendegewassenaandezeuniversiteitbleekdatniet iedereen inmijn
omgeving dezelfde betekenis aanhet begrip 'overblijvend' toekende.
Metnamedegenendiewatmindervertrouwdzijnmethetvakgebiedtuinbouw meenden overblijven te moeten verstaan als overschieten,
resteren, een mening die wonderwel paste bijhet feit dat het een
functiebetrofdieimmersslechtseenhalvewerkweekvergde.Hetmisverstandwatbetreftdatoverblijvenkonnatuurlijkzonderveelmoeite
uitdeweg geruimd worden.Datdeopvatting datvoorhetbehartigen
van onderwijs en onderzoek bij overblijvende gewassen een halve
hoogleraar voldoende iseveneensopeenmisverstandberust,werddoor
mijalwelvaagvermoed.Slechtsenkelepessimistenhebbendittoendertijdookalverwoord.Hoezeerzijgelijkgekregenhebbenondervind
ik aan den lijve, dagelijks. Wat onder het begrip 'buitengewoon'
verstaanmoetworden indeveelalgebruiktebenamingvandeonderhavige functie ismijde laatste tijddanook aanzienlijk duidelijker
geworden dan voordienhet geval was.Hethoogleraarschap 'overblijvendegewassen'iswatbetreftomvang infeiteeenvolledigefunctie,
N
waarhelaasslechts
eenhalve formatieplaats voorbeschikbaar is.Ik
moetaannemendataandebeslissingomvoordeVakgroepTuinbouwplantenteelt structureel slechtsanderhalvehcogleraarsplaatstoetekennen, namelijk één voor de beschermde teelten en eenhalve voor ds
overblijvende gewassen, plausibele argumenten ten grondslag ligger.
Dat daarbijde belangrijkheid vandeNederlandse tuinbouw ineconomischopzichtzowelnationaalalsinternationaalvoldoendeismeegewogen, meen ik - ik gebruik graag understatements - te moeten
betwijfelen. Natuurlijk, er kan worden aangevoerd dat de productiewaardevandeinonsland-geteeldebeschermdegewassenongeveerhe*-,
dubbeleisvandievandevollegrondsteelten indetuinbouw.Afgezien
vande vraag ofdeproduktiewaardeeenaanvaardbaar criterium isom
het gewicht van een leeropdracht te bepalen, wordt er echter dan
volledig voorbijgegaan aanhet feitdat eennietonbelangrijk deel
van de beschermde teelten overblijvende gewassen betreft. Een goed
voorbeeld vormt de kasroos,een onversneden overblijvend gewas,dat
meteenproduktiewaardevancirca500miljoenper jaareennietverwaarloosbaardeeluitmaaktvandievanalleteeltenonderglasgezamenlijk. Dit betekent dat er binnen de gewasgroepen een duidelijke
overlapping ismetde leeropdracht vanmijncollegaprof.Challa,de
tuinbouwplantenteelt, inhet bijzonder de beschermde teelt.Ikverwachtoverigensnietdatdittotcompetentieproblemenzalleiden.

Zoalsdoorhemopdezeplaatsenkelemaandengeledenalisaangegeven
(1)ligthet inonsbeidervoornemenhetterreinvanonderzoekeerder
disciplinairaftebakenendanopgrondvangewasgroepenofbedrijfstakken.
Hetishierwellichthetjuistemomentomoptemerkendatookwat
betreft 'beschermd' (in de betekenis van afscherming tegen de
natuurlijkeomgeving)detegenstellingtussenbeschermdeteeltenende
buitenteelten minder absoluut isdan wel wordt gedacht.Aan de ene
kant treffen webijdebeschermde teelten velegradaties indemate
vanbeschermingaan,zoalsplastickappenwaarinnauwelijkssprakeis
vanbeheersingvandeomgevingsfactorentegenovermodernekascomplexen
waarin temperatuur, luchtvochtigheid en koolzuurgasconcentratie in
vergaandematekunnenwordengeregeld.Aandeanderekantwordenook
bij vollegrondsteelten beschermingsmaatregelen uitgevoerd. Het meest
bekendevoorbeeld isdetegendewindbescherminggevendewindsingels
rond boomgaarden.Maar er is meer.Het telen onder beschermde condities impliceert de mogelijkheid vanhet beheersen vanhetproduktieprocesviabeïnvloedingvanhetklimaat.Ditlaatstekannatuurlijk
bijbuitenteeltennooitindezelfdematealsbijdekasteeltenworden
gerealiseerd. Toch zijnerontwikkelingen bijoverblijvendegewassen
die inderichtingvaneenzekerebeheersing vanhet produktieproces
gaan. Ik doel daarbij op de in de fruit- en boomteelt zich sterk
uitbreidende fertigatie, waaronder wordt verstaan druppelbevloei'ing
met aanhet druppelwater toegevoegde meststoffen.Daarbij ishet in
principemogelijk dewatervoorziening en inzekerematedebemesting
aftestemmenopdebehoeftevanhetgewasendatopelktijdstipvan
het seizoen.Eenandervoorbeeldvormenexperimentenwaarbijafhankelijkvantemperatuurenrelatieveluchtvochtigheidinhetgewaswater
wordt geneveld of gesproeid. De bedoeling daarvan is de gewastemperatuur te verlagen en de verdamping te verminderen. Deze proeven
zijnredelijksuccesvol.Eenpositieveinvloedopdeproduktieensoms
dekwaliteitvanappeliswaargenomen.
Hoeweluinmiddelswelongeveerbegrepenzulthebbenwatoverblijvende gewassen zijn ben ik u nog steeds eendefinitie schuldig.Ik
omschrijf hier overblijvende gewassen als gewassen die gedurendede
winterinlevenblijven.Hiervaltnietalleenonderdeinditverband
meestopvallendecategorievandehoutigegewassen,maarookdievan
debolplanten,diealsboloverwinterenendegrotegroepvandezogenaamdevasteplantendienaafstervenvandebovengrondsedeleninde
herfst,ondergrondsinlevenblijven.
Inhetvervolgvandezeredezullenteeltenonderzoekvanhoutige
gewassendemeesteaandachtkrijgen.Deredenhiervanisnietalleen
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overblijvendegewassen denadrukopdehoutigegewassenwerdgelegd,
maar vooral de omstandigheid dat een dienstverband van 25 jaar als
fysioloogophetProefstationvoordeFruitteelt zijnsporennalaat.
Datdienstverbandduurtoverigensnogsteedsvoort.
Ik ben niet van plan integaanopde totaliteit van tuinbouwplantenteelt alswetenschapsgebied.Dat isenkelemaandengeledenpas
gedaandoor mijncollegaChallabijhet aanvaardenvan zijnleeropdracht (1).Liever wil ikproberen aantegevenwaarinde teeltvan
overblijvende gewassen zich onderscheidt van die van de éénjarige.
Daarbijdienenweeronsvanbewust tezijndatertussendediverse
groepen van overblijvende gewassen grote teeltverschillen zijn.Het
gaatmijhiernietzozeeromverschillen inteeltmethodiek.Datb.v.
de teeltvandehyacintandersverlooptdandievandeappelbehoeft
geennaderbetoog. Ikdoel meer opdeaardvanhet eindprodukt.Dat
kaneenhalfproduktzijnzoalsveelalindeboomkwekerijendebollenteelt het geval is.Daarnaast is inde sierteelt meestal de bloem
zoals bij de roos of de plant als geheel als bij potplanten het
eindprodukt.Het meest volledige teeltprocestreffenwewellichtaan
in de fruitteelt met de vrucht als einddoel. Naast deze grote
verschillentreffenwesomseennietverwachteovereenkomstaantussen
tochvervanelkaarafliggendegewasgroepen.Bijzoweldebollenteelt
als de fruitteelt blijft het produkt na de oogst nog geruime tijd
onder de hoede van de teler en inbeide gevallen onder zorgvuldig
beheersteomstandigheden.Doorhetonderwerpenaaneenspecifiektemperatuurregime wordtdebol immersineenzodanigeconditiegebracht
'dat bloei onder bepaalde door de afnemer gewenste omstandigheden
volgt.De vrucht vanappel enpeer wordt ondernauwomschrevenconditiesvantemperatuur,luchtvochtigheidensamenstellingvandeomgevendeatmosfeerbewaardteneindederijpinguittestellenenzodoend»
de consument tot ver inhet volgend jaar van een vers produkt te
voorzien.

Struik (4)formuleerdeinzijninaugureleredein1987devolgende
vierdoelstellingenvoortelersvanlandbouwprodukten:
-eeneconomischoptimaleopbrengst
-eengroteoogstzekerheid
-eenhogekwaliteitvanhetafteleverenprodukt
-duurzaamheid vandehem (deteler)tendienstestaandeproduktiefaktoren
Er zijn geen redenen aan te voeren waarom deze doelstellingen niet
zoudengelden voor de teelt van tuinbouwgewassen.Maar met namebij
het eerste punt is er een belangrijk verschil tussen de éénjarige
land-entuinbouwgewassenenerzijdsenanderzijdsdeoverblijvende

-4gewassenzoalsdevruchtboomenderozestruik.Deeconomischelevensduur van een fruitgewas is lang en bedraagt ondanks een sterke
verkorting inde laatste decennia nog altijd 10 tot 15 jaarbijde
appelen15tot 20 jaarbijdepeer.Bijdeteeltvankasrozenwordt
hetgewasomde zeven jaarvernieuwd.Ditheeft totconsequentiedat
de economisch optimale opbrengst bereikt moet worden gedurende een
groot aantal jarenmet dezelfdeplanten.Er kan niet zoalsbijvele
landbouwgewassen ieder jaar en bij een aantal tuinbouwgewassen met
zelfseennogkortereteeltcyclusenkelemalenperjaarmeteenschone
lei worden begonnen. Bij de houtige overblijvende gewassen waar
dezelfdeindividueleplantvelejarenophetveldstaat,isheteffect
vanelketeeltmaatregelnietbeperkttoteenenkelgroeiseizoen,maar
doetzichookhetvolgendseizoenofzelfsvolgendeseizoenengelden.
Evenzobeïnvloedenongunstigeweersomstandighedennietalleengroeien
ontwikkeling indatslechteseizoenmaarookhetgedragvanhetgewas
inhetvolgende jaar.Eengoedvoorbeeld vormtdebloeiendedaarop
volgende vruchtzetting bijde vruchtboom, diehet meest voorspoedig
verlopenonderdrogeomstandighedenbijniettelagetemperatuur.Toch
tredenernietzeldenverrassingenop.Slechtweer indebloeiperiode
leidt niet altijd totdeverwachte lageproduktie,terwijlomgekeerd
goed weergeengarantie isvoor eengroteoogst.Deverklaringmoet
waarschijnlijk worden gezocht inverschillen ineigenschappenvande
bloemen of zoals de teler zegt in bloemkwaliteit, b.v. tot uiting
komendinhetaldannietvoldoendeuitgroeienvandebloemenofinde
levensduur vandeonbevruchteeicel.Alsweonsnurealiserendatde
eigenlijkebloemknopvorming voorhetgrootstedeelplaatsvindt inhet
voorjaarendezomervanhetvoorgaandejaarendatderhalvezowelhet
aantal bloemknoppen als dekwaliteit vande individuelebloemvoornamelijkafhangenvandetoenheersendeomstandigheden,danzalhetu
niet verwonderen datde 'weer'geschiedenisdeuiteindelijkeoogst in
nietgeringematebepaalt.
Wehebbennuhetcentralegegevenbijde teeltvanoverblijvende
gewassenbereikt:de teler streeftnaar eenover eenreeksvanjaren
gemiddeldeconomischoptimaleopbrengst,waarbijbovendiendevanjaar
totjaaroptredendeschommelingeninproduktiezolaagmogelijkmoeten
zijn.Bijwelketeeltmaatregeldanookdient ernietalleengelette
worden op het effect in het.lopende seizoen, maar ook op wat de
gevolgenzijnindetoekomst.Geziendeongunstigeinvloedvandeproduktievanb.v.appelenpeer inhetenejaaropdieinhetvolgende
jaarkanhetzelfsgewenst zijnineenbepaald jaardegroottevande
oogst opzettelijk te.beperken ter wille vandeoogst inhetvolgend
jaar.Het lijkt mij juist u er indit verband op tewijzendat in
tegenstelling totwatdenaamoverblijvendegewassensuggereert,niet
hetoverblijvengedurendedewintermaardemeerjarigheidhetcentrale
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wordtbeschouwdalseengegevendatnueenmaalonverbrekelijkverbonden ismetdemeerjarigheiden-datslechtsaandachtkrijgtnawinters
waarinexceptioneleweersomstandigheden totaanmerkelijkeschadehebbengeleid.Bovendienisbijeeninkassengeteeldmeerjariggewasals
deroosgeensprakevanoverblijven.Bijeenvoldoendhogetemperatuur
treedt erkennelijk geen rustfaseop engaat debloemproduktiedoor
zijhetopeenveel lagerniveaudaninhetvoorjaarendezomer.Ik
vraagmedanookafofhet indepreciseringvandeleeropdrachtvan
deonderhavige functienietbeterzougeweestzijnovermeerjarigein
plaatsvanoverblijvende gewassen te spreken. Ikgadan voorbijaan
het doorpuristen wellicht geopperdebezwaar dat ikhet gebruik van
een germanisme bevorder. Ik weet het: de term "veeljarig" is de
juiste.Derealiteitgebiedtechterteerkennendatdetermmeerjarig
volkomen ingeburgerd is en nauwelijks meer als germanisme wordt
herkend.
Degene die zich een overblijvend houtig gewas als object voor
onderzoekkiest,zietzichgesteldvooreenruimekeuswatbetrefthet
terreinvanonderzoek. Ikgahieropvieronderzoekveldenwatdieper
in, velden waaropnaar mijn mening tenbehoevevandeverdereontwikkelingvandetuinbouw in iedergevalonderzoek zoumoetenworden
gedaan:
- vermeerdering
-ent-onderstamrelatie
- seizoengeheugen
-relatietussendehormoonhuishoudingengroeienontwikkeling
Deze onderzoekvelden zijn niet scherp van elkaar te scheiden er
overlappenelkaartendele.
Vermeerdering
Bijdeoverblijvendehoutigegewassenvindtdevermeerderingvoor
tuinbouwkundig gebruik vrijwel altijd langs vegetatieve wegplaats.
Afgezienvanhetgrotebezwaarvaneenveeltegrotevariatieinerfelijke eigenschappen bij generatief vermeerderd materiaal moet een
zaailing altijd de zogenaamde jeugdfasedoormaken,de fasewaarinde
plant niet totbloemvorming instaat is.Bijhoutigegewassenduurt
deze juveniele fase lang,meestalvele jaren.Het zalduidelijk zijn
dat een zo langewachtperiode weinig aantrekkelijk isvoor eenvermeerderaar,zekerbijgewassendiepas indevolwassen fasehandelswaarde hebben. Bij vermeerdering langs vegetatieve weg gaan we in
principe uit van adult materiaal; er is dus geen juveniele fase.
Bovendienisdevegetatievevermeerderingveelalgoedkoopensnel.Bij
houtige gewassen vindt zijnog steeds plaats via de oude beproefde
methodenvanstekken,aanaarden,afleggenenz.Overigenszijnervele
gewassenwaardezeinvivovermeerderinggroteproblemengeeft.Lang
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heeft ineenaantalgevallendeindelaatstedecenniasterkinbetekenistoegenomen invitrovermeerderinguitkomstgebracht.Tochgeeft
ook hier de beworteling althans bij vele houtige gewassen weer
moeilijkheden en als erdan uiteindelijk wortels wordengevormd dan
heeft vrijwel altijd een terugslag van de adulte naar de juveniele
faseplaatsgevonden.Bijkomendeproblemen zijnhetoptredenvanvele
mutaties indeinvitrocultuur,vooralwanneercallusmethodenworden
gebruiktenhet feitdatdekeuzevanhetmeestgeschikteteeltmedium
veelal een kwestie van vallen en opstaan is en niet berust op
voldoende inzicht.Nietteminheeftde invitrocultuur ineenaantal
gevallenookvoordevermeerderingvanhoutigegewassengrotebetekenis,eenbetekenisdieindetoekomstzekersterkzaltoenemen.OnderzoekophetterreinvandeinvitrovermeerderingneemtopdeVakgroep
Tuinbouwplantenteelt onder leiding van prof. Pierik een prominente
plaatsin.Debestuderingvanhoerejuvenatievanhoutigegewassentot
standkomtiséénvandeprojectenvanonderzoek.Hetstruikelblokbij
rejuvenatie is de grote moeilijkheid om adventiefscheuten te induceren;adventiefscheutenbevindenzichnamelijkveelalindejuveniele
fase.
Ent-onderstamrelatie
Het probleem van de moeilijke beworteling van vele houtige
gewassenkanookwordenopgelostdooreenstukjescheutvandatgewas
(deent)telatenvergroeienmeteen zogenaamdeonderstam,eenplant
vangewoonlijkdezelfdesoortofhetzelfdegeslachtendiealwortels
heeft. Die onderstam kan een zaailing zijn, maar dikwijls wordt
gewerkt met vegetatief vermeerderde onderstammen. Deze dienen dan
natuurlijk wel gemakkelijk te bewortelen zijn. Bij de roos ishet
zelfsmogelijk de scheut teenten'opeennogonbewortelde stek.Het
vergroeien vande ent metde stekenhetwortelsvormenvandestek
vindendan gelijktijdig plaats;we sprekendanwel van stenten.Het
enten wordt niet alleen maar toegepast om moeilijk te bewortelen
gewassentochvegetatieftekunnenvermeerderen.Dediverseonderstammen kunnen namelijk sterke verschillen in groeikracht vertonen,wat
gezien degrote invloed vande onderstam opde groei vande entde
mogelijkheid schept die groei te regelen via de keuze van de
onderstam.Vandezemogelijkheid wordt inde fruitteelt inhogemate
gebruik gemaakt. Hoewel het al zeer lang bekend is dat door het
gebruik vanverschillendetypenonderstammendegroeivanvruchtbomen
kanwordengereguleerd,ispasindezeeeuwsystematischonderzoekop
ditterreingedaan.HetproefstationteEastMailinginEngelandheeft
in de twintiger en dertiger jaren de toen bekende onderstammen
geïdentificeerd enopgroeikrachtbeoordeeld.Dezereeksislaternog
uitgebreid.Toevoegingvannieuweselectiesvindttrouwensnogsteeds

plaats.Zonderoverdrijvingkanwordengestelddathetgebruikvande
zwakkeonderstam,d.w.z.eenonderstamdieeengeringegroeikrachtbij
hetentras induceert,debelangrijksteaanzet isgeweest totdeontwikkeling van dehuidige intensieve plantsystemen.Het zalweinigen
vanUzijnontgaandat indelaatstedecennianietalleenhetaanzien
van de Nederlandse fruitteeelt isveranderd, maar ook die van vele
anderedelenbinnenEuropa.
Het is bijhet enten lang niet altijd zeker dat er een goede
vergroeiingtussenentenonderstamoptreedt.Vooralwanneerbeidetot
verschillendegenerabehorenkanonverenigbaarheid optreden,maarook
binnenhetzelfdegeslacht laat de vergroeiing nog al eens tewensen
over.Geziendebelangrijkheid vanhetgebruikvanonderstammen inde
teelt van houtige gewassen is aandacht voor het probleem van de
onverenigbaarheid zeker gerechtvaardigd. De symptomen vanonverenigbaarheidtredenvaakvertraagdop,somspasnaenkelejaren.Deinde
laatste jarenontwikkelde techniek omaandehand van eiwitpatronen
onderstam-enentrasteidentificeren (3),maakthetwellichtmogelijk
onverenigbaarheidalineenvroegstadiumtevoorspellen.
Eenonopgelostprobleemisnogsteedsdevraaghoedeonderstamde
groei van de ent reguleert.Verondersteld wordtdat de communicatie
vande scheutnaar dewortel toebijplantenplaatsvindt metbehulp
van indegroeiende scheuttopgeproduceerd auxine,datbasipetaal in
hetfloëemwordtgetransporteerdenindewortelaangekomendewortelgroeiendaarmeedevormingvancytokininenbeïnvloedt.Decytokininen
fungerendan ophunbeurt alsboodschapper vanuit dewortelnaarde
scheut.Zijworden inhet xyleem inde transpiratiestroom naarbovep.
vervoerd enstimulerendaardescheutgroei.Tijdenshettransportvar.
auxine inhet floëem treedt afbraak op.Het onderscheid tussen een
zwakkegroei inducerendeonderstameneensterkeonderstam zouernu
opberustendatdeauxine-afbraak indezwakkeonderstamintensiever
is dan in de sterke. Meer afbraak betekent een verlaging van de
auxine-concentratie in de wortel en derhalve een remming vand<>
synthese van de de scheutgroei bevorderende cytokininen (3).Hoewel
diverse onderzoekuitkomsten dezehypothese ondersteunen, is van een
volledigeverificatienoggeensprake.Voorwatbetrefthetonderzoek
opdevakgroepwordtdeent-onderstamrelatieinhoofdzaakbijderoos
bestudeerd.
Seizoengeheugen
Evenalsdithet geval isvoorvermeerdering enderelatietussen
entenonderstamoverlappendethema'sseizoengeheugenenhormconrelatiesbijgroei enontwikkeling elkaarvooreendeel.Terwillevande
overzichtelijkheid heb ik er vanaf gezien ze onder één noemer te
brengen.Determseizoengeheugenimpliceertnatuurlijknietdatikaan
planten een geheugen toeken zoals wij dat van ons zelf kennen. Ik
gebruikdetermomermeeuittedrukkendatgroeienontwikkelingvan
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degroeiomstandighedeninhetvoorgaand jaar.Ditismijnsinzienshet
meest wezenlijke onderscheid tussen één-en meerjarigeplanten.Het
onderzoeknaardewijzewaaropdereactievandeplantopdegroeiomstandigheden wordt vastgelegd en vervolgens wordt geïncorporeerd in
hetgedrag inhetnieuweseizoenonderdedanheersendeconditiesis
éénvandeboeiendsteentevensmoeilijksteopgavenvoorhetonderzoek
aanmeerjarigeplanten.
De meerjarigeplant - ikbeperk me inmijnvoorbeeldenweertot
bomen en struiken - begint het nieuwe seizoen met een "erfenis"
overgehoudenuithetvoorgaandeseizoen.Dieerfenisbestaatenerzijds
uit eenhoeveelheid, eenkwantiteit vanvoedingsstoffenalszetmeel,
suikers,stikstofverbindingenenmineralen.Anderzijdsiszijkwalitatief van aard, waaronder ikverstahet morfologisch vastgelegd zijn
vaneenzekeredoorhetgenoombepaaldemaardoordeomgevingsfactoren
gemoduleerdesituatie,zoalshetaldannietbeschikkenovervoldoende
zijtakkenofdematewaarinbloemknoppenvoorhandenzijn.Bloemknoppen
worden immers bij veel houtige gewassen in het voorafgaande jaar
gevormd.Dekwantitatieveenkwalitatieveaspectenvandeerfeniskunnenniet losvanelkaarwordengezien.Watdeboommetzijnreserves
aanvoedingsstoffenkandoenhangtnamelijkafvanb.v.dehoeveelheid
aangelegde bloemknoppen.Ontbreken zijvolledig of nagenoegvolledig
dankunnendereservesgeheelwordenomgezetingroei.Daarentegenzal
er bij een rijkebloei een verdeling moeten plaatsvinden tussen de
groeiende scheuten en de bloemen c.q. jonge vruchten.Hoe die verdelinguitvalt isondermeerafhankelijkvanhetweertijdensennade
bloeidatdematevanvruchtzettingbepaalt.
Methetverschijnenvandebladerenverandertdesituatieaanzienlijk. De assimilatie komt op gang en al snel worden groei en
ontwikkeling onafhankelijk van het niveau van de reserves aan
koolhydraten.Inmeitreedtalthansbijdevruchtboom inbastenhout
alweereenstijgingvandatniveauop,diezichgedurendehetseizoen
voortzettotdatnadebladvalhetmaximumwordtbereikt.Ookvoorhet
transport van door de wortels opgenomen voedingsstoffen, waaronder
stikstof,naar debovengrondsedelen isdeaanwezigheid vanbladeren
onontbeerlijk. Dit transport vindt immers plaats in de houtvaten,
waarbij als motor de zuigkracht ontwikkeld doorhet verdampendblad
dienst doet. Overigens wordt voor stikstof niet al vroeg in het
seizoendesituatiebereiktdatdeverseaanvoervanuitdewortelshet
verbruikovertreft.Hetniveauvandereservesinhoutenbastblijft
dalen tot in juli-augustusd.w.z.nadat de scheutgroei isbeëindigd
een minimumoptreedt.Daarna volgt pas een stijging tot innovember
het winterniveau is bereikt. Dit betekent dat op dat tijdstip het
kwantitatievedeelvandeerfenisvoorhetvolgend jaarisopgebouwd.
Overigens hebben natuurlijk weersfactoren en ook allerlei teelthandelingengroteinvloedopdeuiteindelijkeomvangvandereservesaan

voedingsstoffen.
Totdusverreisditbetoogdankzijeensterkesimplificatieongetwijfeldeveneensvoorbuitenstaandersonderunogtevolgen.Maarik
ontkomernietaanuwaandachtooknogtevragenvoorhetkwalitatieve
aspect van de op te bouwen erfenis. Ik neem wederom debloemknopvormingalsvoorbeeld.Alvroeginhetgroeiseizoend.w.z.ongeveerin
deeerstezeswekennadebloeiwordtbijvelevruchtbomenalbepaald
inwelkemate later inhet seizoen,indezomerenvroegeherfst,er
feitelijkbloemen (welkeduspas inhet volgend jaarvruchtenzullen
geven1) worden aangelegd. Die kennelijk al vroeg plaatsvindende
"bloei-inductie"wordtnadeligbeïnvloeddoorzoweldescheutgroeials
de vruchtdracht. Daarbij komt nog dat de bloeiïnductie, de later
optredende bloemaanleg,de scheutgroei en de vruchtdracht allemaar
niet in dezelfde mate, worden beïnvloed door omgevingsfactoren als
temperatuur en licht.Het isduidelijk datwebijdevormingvande
kwalitatieve erfenis,inonsgevalhetaantalbloemknoppen,temaken
hebbenmeteenuiterstcomplexgeheelvanveleelkaarversterkendeen
verzwakkendefactoren.
Inhetkadervanditonderzoekthemahebikhetwoordhormonennog
niet inde^mond genomen. Ikhaastmijomditverzuimteherstellen,
want inhetcomplexegeheelzoalshierbovenbeschreven vervullenzij
metnamebijdecoördinatievandeelkaarbeïnvloedendeprocesseneen
sleutelrol. Er kan ook bij hormonen gesproken worden van reserves
waaruitdeboomkanputtenbijhetuitlopen inhetvoorjaar.Zowordt
waarschijnlijk de bloemkwaliteit, onder meer tot uiting komend in
zowelde levensduur vandeeicelalsdegroottevandekansvanhet
vruchtbeginseluittegroeientoteenvolwassenvrucht,vooreenniet
onbelangrijk deel bepaald doorhormonen (inhet bijzonder auxineen
cytokininen)dieal inhet vorig jaarzijngevormd.Eentweedevoorbeeld ishetnegatiefeffectvangroeiendescheutenopdebloeiïnductie,datmogelijkberustopgibberellinendieindejongeblaadjesvan
het groeipunt en in zaden van jonge vruchtjes worden gevormd.
Tenslotte:deverdelingvanvoedingsstoffentussengroeiendescheuten
en jonge vruchtjes hangt af van de "sink"-activiteit van de
onderscheidene groeicentra, die wordt bepaald door het niveau van
auxine,gibberellinen enmogelijkcytokininen.Overigens,hetconstaterenvandezerelatiesbetekent nietdaterookmaarenigermateeen
vollediginzichtisindepreciesewerkingvandediversehormonen.
Relatietussendehormoonhuishoudingengroeienontwikkeling
Ongemerkthebikinhet laatstedeelvanmijnbetoogdezerelatie
inde vormvan eenaantal voorbeelden albijugeïntroduceerd.Deze
voorbeeldenmakenduidelijkdatwanneerwijdierelatiekennenwijin
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en ontwikkeling te reguleren. Deze mogelijkheid wint nog aan
aantrekkelijkheid alswe ons realiserendatookde omgevingsfactoren
zichdoengelden inhet functionerenvandeplantviahun invloedop
de hormoonniveaus dan wel op dehormoongevoeligheid vande diverse
weefsels.Wemoetenonsdanvoorstellendathormoneneenrolspelenin
het vertalen van de invloed van temperatuur, daglengte e.d. in
bepaaldestofwisselingsreaktiesviahetgenoomvandeplantecel.
Het ingrijpen ophet functioneren van de plant door middel van
toediening vanhormonen is indiverse takken van tuinbouwgebruikelijk.Hetgaatdanveelalomplantvreemdestoffenmeteenwerkingdie
vergelijkbaar ismetdie van "echte"hormonen.Meestalwordt dande
term "regulatoren"gebruikt.Voorbeeldenzijndezogenaamdechemische
vruchtdunning met naftylazijnzuurbijdeappelenhetbevorderenvan
de vorming van sylleptische scheuten in de vruchtboomkwekerijmet
behulpvaneenmengselvangibberellinenenbenzyladenine,eensynthetischcytokinine.Wesprekenvansylleptischescheutenalsknoppenal
inhet jaarvanvorminguitlopeninplaatsvannadewinter.Deze"te
vroege" scheuten zijn bij de opkweek van vruchtbomen zeergewenst.
Bovendienberusten vele teelthandelingen waarbijgeen regulatorente
paskomen in feiteopbeïnvloeding vandehormoonhuishouding vande
plant. Te noemen is de snoei, waarbij door het wegnemen van een
gedeelte van de plant voor bepaalde knoppen de apicale dominantie
wordt opgeheven.Verondersteld wordt datdedominantieuitgaandevan
hoger gelegen groeicentra over lageregroeipuntenbepaaldwordtdoor
een samenspel van enkele hormonen. Een ander voorbeeld vormt de
bemesting.Hiermeewordtnietalleenhetniveauvanvoedingsstoffenin
deplantverhoogd.Metnamede toedieningvanstikstof stimuleertde
produktievancytokininenindeworteltoppen.Cytokininenspelenzoals
wealhebbengezieneenrolbijdecoördinatievandeboven-enondergrondsedelen.Tevensregulerenzijmogelijkdeverdelingvandeopgenomenstikstofoverdeplantinafhankelijkheidvandelichtcondities.
In aanmerking genomen de grote potentie die de regulatoren
ongetwijfeldhebbenterbeïnvloedingvanhetplantgedragindedoorde
telergewensterichtingeninaanmerkinggenomenhetzeerveleonderzoek dat aldecennia langopditgebied isgedaan,isdetoepassing
vanregulatorenindepraktijkvanspeciaaldefruitteeltvanbeperkte
betekenis. De gewoonlijk zeer variabele en vaak teleurstellende
resultaten,die niet zelden tot financiële verliezenhebbengeleid,
ontmoedigen het gebruik. Overigenswordt inandere takken vantuinbouw, zoals in de potplantenteelt, groeiremmende stoffen algemeen
toegepast;hetgebruikishiernauwelijkswegtedenken.
Wat vooral de fruitteelt parten speelt ishet ontbreken van de
mogelijkheiddereactievandeplantopdetoedieningvaneenbepaalde
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gedachtehoudendatheteffectvanelketoedieningvaneengroeiregulator zowel afhankelijk is van de omgevingsfactoren als van de
voedingstoestand, dehormoonstatus endehormoongevoeligheid vanhet
gewas.Bijdeoverblijvendeplantwordendezeophunbeurt,zoalsik
hierbovenaluiteengezetheb,bepaalddoorhet "verleden"vandeboom
ofstruik.Hetmetenvandevoedingstoestandvaneengewasisrelatief
eenvoudig. Indepraktijk vande tuinbouwwordt b.v.debladanalyse
voor mineralen veel gebruikt als basis voor de bemestingsbéhoefte.
Voordehormonenligtditzeerveelmoeilijker.Ondanksdegrotevorderingen op het terrein van de hormoonanalyse van plantaardig
materiaalindelaatste10tot15jaar-ikdenkb.v.aandeimmunologischebepalingsmethoden - isdemethodiek nog steedszeergecompliceerd. De uitkomsten zijn bovendien dikwijls moeilijk te
interpreteren.Daar komt voorhoutigegewassendannogbijde grote
variabiliteit vanhet te onderzoeken materiaal metals consequentie
groteaantallenteanalyserenmonsters.
Het onderzoek op de laatste twee onderzoekvelden (te weten
seizoengéheugen en de hormoonrelaties bij groei en ontwikkeling)
plaatst de experimentator voor groteproblemen. Ishet bijhetvermeerderingsonder
zoek en bij het onderzoek over de relatie entonderstam nog enigermate mogelijk het proefobject tot
laboratoriumproporties te reduceren,bijdebeideonderhavigeonderzoekvelden is het proefmateriaal in principe de volwassen boom of
struik.Verder isde meerjarigheid een essentieel aspect van de te
onderzoekenverschijnselenwatbetekentdatelkexperimenttenminste
twee seizoenen vergt.Daar komt nogbijdat deomgevingsfactoren zo
veel als mogelijk isbeheersbaar dienen te zijn.Debeschikbaarheid
van klimaatruimten is noodzaak. Er moeten dannatuurlijk concessies
gedaanwordenwatbetreftdegroottevanhetproefmateriaal.Almetal
ishetnietverwonderlijkdathetaantalonderzoekinstellingendatdit
typeonderzoekophetprogrammaheeft,uiterstgeringis.Ikprijsmij
gelukkig te mogen constateren dat de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt
over een groot fytotronbeschikt endat ophetProefstationvoorde
Fruitteelt,waar ik eveneens werkzaam ben, een aantal klimaatkamers
binnenkort opgeleverd wordt.Aldaar zijntevens faciliteitenomhormoonbepalingenuittevoerenaanwezig.Hetligtindebedoelingbijde
Vakgroep Tuinbouwplantenteelt eveneens de mogelijkheid te scheppen
groeistoffenkwantitatieftebepalen.
Ondanks goede onderzoekfaciliteiten staatdeweerbarstigheid van
het proefmateriaal er borg voor dat het tempo waarin onderzoeksresultatenbeschikbaarkomennooitbijzondergrootkanzijn.Een
ongunstige factordaarbijisdatdit inprincipeveeljarigonderzoek
slechtstrooktmetdetijddieinhethuidigeonderwijsprogrammavoor
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zeg daarmee niet dat studenten niet ingeschakeld kunnen worden bij
onderzoek metoverblijvendegewassen.Ditzalechterdikwijlsbeperkt
zijntoteenprocesdatzichineenenkelseizoenafspeelt.Hetaspect
meerjarigheid zal zelden onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Dit
laatstegeldt zelfspromotieonderzoek.Hetrigidevasthoudenaaneen
periodevanvier jaardaarvoormaakthethoutigegewastoteenminder
aantrekkelijk object van onderzoek. De promovendus kan zich het
mislukken van een experiment, dat al gauw een jaar kost, niet
veroorloven.Hetgevaar isnietdenkbeeldigdatbijdekeuzevaneen
promotieonderzoek uitsluitend onderzoek waarbijweinigrisico'sgelopenwordenendeuitkomstenliefstredelijkvoorspelbaarzijn,inaanmerkingkomt.Ditzoumijnsinzienseenongelukkigeontwikkelingzijn
waarmeedevoortgangvandewetenschapnauwelijks isgediend.Ikzou
willenpleiten vooreenmeer flexibelebenaderingwaarbijhetobject
endecomplexiteitvanhetonderzoekbepalenhoeveeltijdendusgeld
eraandatonderzoekbesteed moetworden.Ditheeft totconsequentie
dat als de tendens zich voortzet dat deuitvoering vanhetuniversitaironderzoek inhoofdzaak inhanden isvanAIO'sdeaanstellingsduur van deze aankomende onderzoekers althans binnen zekeregrenzen
variabel moet zijn. Overigens rijst de vraag of het gewoonlijk
veeljarigenweinigvoorspelbareonderzoekbij"boom"gewasseninprincipenietondergebrachtdienttewordenbijdevastewetenschappelijke
staf.Meer danbijwelk gewasook iscontinuïteit essentieelendie
continuïteit is met "kortverbanders"watAIO'snu eenmaal zijnniet
gewaarborgd,hoewaardevolhunbijdragenookmogenzijn.
Tenslotte,dames enheren, ikhoop er enigermate ingeslaagd te
zijn uw interesse in de meerjarige plant als object van onderzoek
gewekttehebben.

-13Geachte ledenvanhetCollege van Bestuur,vandeFaculteitsraad en
vandeBenoemingsadviescommissie,
Ik dank u zeer voorhet vertrouwen dat u kennelijk inmijhebt
gesteld en dat heeft geresulteerd in deze voor mij zo eervolle
benoeming.Welhoopik-enikrichtmijnuspeciaaltothetCollegedatuondanksdeperikelenvandeSKG-operatiehetmijmogelijkmaakt
volwaardig tefunctionerendoormijtijdigenigepersoneleruimtetoe
tekennen.Wellicht wilt u enige lering trekkenuitdesituatiedie
zich bij.vruchten voordoet. Ook vruchten krimpen onder moeilijke
omstandigheden.Maar normaalgesprokenvolgtopkrimpengroei enbij
vruchten is de groei altijd groter dan de krimp.Duurt evenwel de
ongunstigeperiodetelangdantreedtgeenherstelmeerop.Devrucht
verschrompeltenvaltuiteindelijkaf.

WaardecollegaChalla,besteHugo,
Onsscheidttweekamerseneenpersonalcomputer.Jijbehoorttot
deblijdewereldvanMS-DOSenfloppydisc,iktotdegrauwetijdvan
rekenlineaal en logarithmentafel. Ik zegdit natuurlijk nietom een
tegenstelling\tussen ons te signaleren.Als daar al reden voor zou
zijn, dan is dit wel de minst geschikte gelegenheid hiervoor. Wel
bedoel ikaan tegeven,datwijonderzoeksproblemen nietopdezelfde
manier zullen benaderen. Dit acht ik geen bezwaar. Integendeel,ik
denkdatwevanelkaarkunnenleren.Ditgeldtiniedergevalvoormij
vanjou.

WaardecollegaVeen,besteHenk,
Onzecontactenzijntoegenomendelaatstetijd,zowelinfrequentieals inregelmaat.Daarben ikblijom.Wijzijnbeidefysiologen
vaneenalwatouderelichting,opgeleidinongeveerdezelfdeperiode.
Onvruchtbare samenwerking tussen ons kan ik mij dan ook niet
voorstellen.

WaardecollegaPierik,besteRudolf,
Zoals ik inhetvoorgaandealhebaangegeven,isdeweefselkweek
voor de teelt van overblijvende gewassen potentieel van zeer grote
betekenis.Het iseenvoorrecht jouwdeskundigheid opdit terreinzo
directbijdehandtehebbenalsthanshetgevalis.
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HooggeleerdeWellensiek,
Uw actievebetrokkenheid bijhet wetenschappelijkonderzoekvervult mijmetbe-enverwondering.Ikziehetalseeneer tebehoren
totdevakgroepwaaraanuwnaamzoonverbrekelijkisverbonden.

HooggeleerdeDcorenbos,
Wat betreft het vakgebied dat mij is toevertrouwd bent u te
beschouwenalsmijnvoorganger.Hetniveauvanuwbredekenniszalik
welnooitbereiken.Ikhoopbijgelegenheidvanuwinzichtenervaring
gebruiktemogenmaken.

GeachtemedewerkersvandeVakgroepTuinbouwplantenteelt,
Hoewel ikenkelenvanualzeer langken,zijnmijncontacenmet
devakgroepnooitbijzonder intensiefgeweest.Dehartelijkeontvangst
vanmij,vreemdeniet-Wageninger,inuwbijtheefthetprocesvanmijn
inburgeren inuwmiddenwezenlijkversneld.Ikhoopmetmijnervaring
alsvruchtboomfysioloogsamenmetudevanoudsalbijdevakgroepaanwezigekennisvandemeerjarigegewassenverdertevergroten.Wellicht
ismijnnogsteedsvoortdurenddienstverbandbijhetProefstationvoor
deFruitteeltdaarbijeenpositievefactor.

BestuurenDirectievanhetProefstationvoordeFruitteelt,
Mijn benoeming tot hoogleraar inhalve diensttijd heeft u voor
problemengesteld.Hetvervullenvaneenhalvevacaturevooreenplantefysioloog isnieteenvoudig ineenprovinciealsZeeland.Bevredigendealternatieveoplossingenzijnernietofnauwelijks.Ikbenuer
dan ook erkentelijk voor dat u het mij mogelijk hebt gemaakt deze
benoemingteaanvaarden.Ikhoopdatdeviamijontstanedirecterelatie van het proefstation met de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt voor
beide instellingen een zekere meerwaardeheeft,dieo.m. totuiting
zoukunnenkomeninsamenwerking inbepaaldeonderzoekprojecten.

Damesenherenstudenten,
Ondankshet feitdat uwaanwezigheiddebelangrijksterechtvaardigingisvoorhetbestaanvaneenuniversiteit,komtubijgelegenhedenalsdezehetlaatstaandebeurt.Dit isnieterg;ubentjongen
uwcarriëremoetnogbeginnen.Mijntaakishiervoordevoorwaardente
scheppen.Inmijncollegesenbijhetbegeleidenvanonderzoekprobeer
ikukennisbijtebrengen,maarbovenalhoop ikutelerentwijfelen
aanwat uwordt voorgezet. Ik streefernaaruenthousiast temaken
voorhetdoenvanonderzoekalrealiseer ikmijdatmaareendeelvan
u eenonderzoekloopbaanambieert.Enigeervaring inonderzoek zieik
evenwelals een essentieelonderdeelvaneenwetenschappelijketuinbouwopleiding.

Damesenheren,wellichthebtuhet luisterennaardezeredeals
eenminderzinvollebestedingvanuwtijdbeschouwd.Indatgevalbent
umetrecht"overgebleven",waarbijikrefereeraanmijndefinitievan
eenoverblijvendeplant.Maarhetvoorjaarbreektaan indevormvan
de nu volgende receptie.U zult zichongetwijfeld realiserendat de
daarbijaangebodendrankenvoorhetmerendeelproduktenvanoverblijvendegewassenzijn.

Ikdankuvooruwaandacht.

