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VOORWOORD
Indeperiode 1993- 1996zijn wij inraadendaadbijgestaan doortuinpersoneel,technische
dienst,assistentenencollega-onderzoekers.Degroottevandeonderzoekruimte (1200m)
bracht iedervoorjaar enzomerveel gewaswerkzaamhedenmetzichmee.Gewaswaarnemingen
zorgden wekelijks voordenodigeurenarbeid.Decomplexiteitvandefotosynthesemetingen en
bepalingen vansuiker-enzetmeelgehaltesvroegveeltijd vancollega-onderzoekers.Zonder
hunhulpzou ditonderzoekniettotstandzijn gekomen.
Ookophetgebiedvandeteeltzijnwijbijgestaan doordeexpertisevanuitde praktijk.
MetnamedeherenE.Weerdenburg,N.vanWijkenV.deKoningdanken wijvoorhunnuttige
adviezen.
Defirma ANTHURAuitBleiswijk heeft alssponsoreengrotebijdrage geleverd aanhetwelslagen vandit project.
A.Durieux
H.M.C.Nijssen
N.van Mourik

SAMENVATTING
Anthuriumandreanum iseenlangzaam groeiendeplant.Hoewelenigonderzoek isverrichtnaar
deinvloedenvanklimaatsfactoren opdegroeivanAnthuriumandreanum, wastotnutoenauwelijks ietsbekendoverkarakteristiekenvandefotosynthese enverdamping insamenhangmet
klimaatsfactoren. Ditverslagbeschrijft hetonderzoeknaardeeffecten vanhetklimaatopde
productievanAnthuriumandreanum. Uithetonderzoek isgebleken datdesnelheidvande
fixatie vanC0 2 inbladerenvanAnthuriumandreanum relatief langzaamverloopt.Geziende
langzamegroeivanAnthurium isditnietverwonderlijk. Uitaanvoerstatistieken blijkt deproductievanAnthuriumoverhetgehelejaarvrijconstanttezijn,metuitzonderingvandemaandenjanuari,februari enmaart.Dezedalingvandeaanvoer lijktvooralhetgevolgtezijnvan
knopabortiedoorweiniglichttijdens dewintermaanden.Deontwikkelingvandeplantinnajaarenwinterwordtookaanzienlijk vertraagd,doordatdeuitgroeivanjongebladerengedeeltelijk wordtuitgesteldtothetvolgendevoorjaar. Deoorzaakvandezevertragingvandeontwikkeling isnietgeheelduidelijk. Bijeengelijketemperatuur(enongeveerdezelfde hoeveelheid licht)blijktdeontwikkeling inhetnajaar langzamerteverlopendaninhetvoorjaar. Dit
wasmetnamehetgevalbijderassen 'Sonate' en 'Fantasia'. Hetverschilwasbij 'Tropical'
kleiner.
Indezomermaanden isdehoeveelheid lichtovermatig,metalsgevolghogetemperaturenen
lageluchtvochtigheden indekas.Indezeperiodeblijkt defotosynthese minderefficiënt te
verlopen dan inanderejaargetijden. Invoor-ennajaar warendegemetenwaardenvoorde
netto-fotosyntheseendegeleidingvandestomatahogerdan inzomerenwinter.Delagewaardenindewinterwarenhetgevolgvanweiniglicht.Deoorzakenvandelagefotosynthese en
verdamping indezomerzijn minderevident.Indezomermaanden trad nahetmiddaguureen
middagdepressie opzichmanifesterend alsafnemende fotosynthese ensluitende huidmondjes.
Demiddagdepressieswarensterkernaarmatedetemperatuurhogerwas.Uitsuiker-enzetmeelbepalingen kwamnaarvorendatdeaccumulatievanzetmeel inhetvoorjaar veelgroter
wasdanindezomer.Indeaccumulatievansucrosewasgeenverschilwaarneembaar.Deresultaten suggereren datdeverminderefotosynthese indezomermaanden endemiddagdepressies
(dieoptraden inzoweldezomeralsonderwarmeomstandigheden inhetvoorjaar) vooralhet
gevolgwarenvanwaterstress.Deafname vandefotosynthese gingimmersgepaardmeteen
gedeeltelijke sluitingvandehuidmondjes endegevondengehaltesaankoolhydratenwarenin
hetvoorjaar hogerdanindezomer.Derhalve lijktheteropdatdeafname vande fotosynthese
niethetgevolgwasvanaccumulatievankoolhydraten inhetblad.Eenvandemeestopvallende
resultatenwasdatdooreenpendelend schermdefotosynthese sterkkanafnemen. Ditgingook
weergepaardmeteensluitingvandehuidmondjes. Indezomermaanden warendeverschillen
infotosynthese enverdampingtussenplanten inkrijt- enschermkassenvaakminimaal.Uithet
onderzoek isgeenverschil inproductiewaargenomentussen schermenen krijten.
HetdoserenvanC0 2 bleekeenpositiefeffect tehebbenopdebladfotosynthese. Deverschillen
warenhetgrootstonderlichtrijke omstandigheden.Hetverrijken vandekasluchtmetC0 2had
onderdonkereomstandigheden eenkleinbevorderend effect. Teallentijdewasonderhoge
C02-gehaltesdeverdamping lager.DoserenvanC0 2 had inditonderzoekgeen productieverhogingtotgevolg.Welwasdegemiddeldediametervandeschutbladeren 0,5cmgroter inde
kassenwaarC0 2 werdgedoseerd.
Resumerend kanwordengesteld datdehoeveelheid beschikbare assimilatenvoordeaanlegvan
bloemenalleengedurendedewintermaanden beperkend is.Tijdensdezeperiodevindtabortie
vanbloemenplaatsenwordtdeontwikkelingopvallend vertraagd.Indezomermaanden ishet
handhavenvaneengematigdetemperatuureneenvoldoendehogeRVbelangrijker danhet
toelatenvanveel lichttothetgewas.

1.

INLEIDING

1.1

ANTHURIUMANDREANUM

1.1.1 Herkomst engroeiwijze
Anthuriumandreanum(familie Araceae)iseenlangzaam groeiendeepifyt afkomstig uitde
tropisch regenwouden vanMidden-enZuid-Amerika.Degroeiwordtgekenmerkt dooreen
enigszinsklimmendewijze.Deplanten hechtenzichmet luchtwortelsvast(Criley, 1990). De
hoofdsteel vormtjaarlijks drietotachtbladeren,afhankelijk vandebeschikbaarheid vanvoedingselementen, klimaat,omgevingencultivar.Indecommerciëleteeltwordeneventuele zijscheutenmeestalverwijderd.Naiederontwikkeld bladisdeplantinprincipe instaateen
bloemtevormen.Desnelheidwaarmeedezeblad-bloem-cyclusverloopt isgenetisch bepaald
engedeeltelijk afhankelijk vandetemperatuur(Criley, 1990;Dai&Pauli, 1990)(Figuur1).

ondersteunende blad

oudblad
nieuw blad
nieuwe bloem

Figuur1

SchematischeweergavevandeontwikkelingvanAnthuriumandreanum. Aandebasisvan
iederbladontstaatinprincipeeenbloeiwijze.Deuitgroeivandebloemvindtpasplaats
wanneerhetondersteunendebladisvolgroeid.

Algeruimetijd (±80dagen)voordatdebloemzichtbaar isbevindtdezezich,beschermd door
eenbladschede,alseen±0,3cm langgroeipuntaandevoetvanhetondersteunende blad.Dit
blad isnognietvolledigontwikkeld enheeft overhetgeheleetmaal opgeteld,eenminofmeer
negatievenetto-fotosynthese en isdaardoorvoortoevoervanassimilatenmedeafhankelijk van
anderebladeren.Gedurendedetijd dathetondersteunende blad zichontwikkelt isdebloem
ogenschijnlijk inrust.Ishetondersteunende bladeenmaalvolledigontwikkeld en instaatvol-

doendetefotosynthetiseren, zodatheteennetto-exporteur vansuikersisgeworden,danbegint
debloem metdeuitgroei(Dai&Pauli, 1990).Tijdens decommerciëleteeltvanAnthurium
andreanumwordtregelmatighetoudstebladverwijderd terwijl tweeàdrievolgroeidebladeren
perplantwordenaangehouden.Ditomhetgewasvoldoendeopentehouden,zodatbloemen
ongestoord kunnenstrekken,zonderkromtegroeien,envoldoendelichtdiepinhetgewaskan
komen.
1.1.2 Bloeiwijze

Debloeiwijze iseencylindervormigespadixdieongeveer300onopvallende tweeslachtige
bloemendraagt.Debloemenzijn opdespadix inspiralen gerangschikt.Hetrijpen vande
bloemenbegintaandebasisvandespadix.Desierwaardevandebloeiwijze wordtvooralbepaalddoorhetopvallendeschutblad datongeveerdezelfde vormheeft alshetgroeneblad.De
bloeiwijze wordtgedragen dooreenbladlozestengel(Criley, 1990).Inhetverloopvanditrapportwordtbij 'bloem' dealgehelebloeiwijze bedoeld.
1.2

FACTOREN DIE DE FOTOSYNTHESE ENVERDAMPING BEÏNVLOEDEN

1.2.1 Algemeen

Indithoofdstuk worden verschillende factoren besproken dieinvloedhebbenopde fotosyntheseendeverdampingbijAnthuriumandreanum. Tegelijkertijd zalgeprobeerd wordenditte
vertalen naardeinvloedopdeproductievanbloemen.
BijAnthuriumandreanum kannaiedergevormd blad inprincipeeenbloem worden gevormd.
Hetaantal bloemendatperjaarkanwordengeproduceerd isdusvooralafhankelijk vanhet
aantalbladeren datperjaarwordtafgesplitst. Deafsplitsingsnelheid vanbladeren enbloemen
isvoornamelijk genetisch bepaald enmaartendeleafhankelijk vandetemperatuurendehoeveelheid beschikbare suikers.Laatstgenoemde factor ismeereenrandvoorwaarde voor afsplitsing,cq.deontwikkelingmeteenvrij breedoptimum.Deafsplitsingsnelheid kandoorteeltmaatregelendusmaartendelewordengemanipuleerd. Methetoogopdeproductievanbloemen ishetvoordetelervanbelangdesnelheidvandeontwikkelingoptimaaltehoudenzonder
datbloemen aborteren.
Alsnaeenbladgeenbloemwordtgevormd isersprakevaneenverstoringvandeontwikkeling
vandeplant.InNederlandvindtabortievanbloemen metnameplaatsinhetlatenajaar ende
winter.Hieruit kanwordenafgeleid dathetoverslaan vanbloemenwaarschijnlijk eengevolgis
vanweinig lichtenduseenbeperktebeschikbaarheid vansuikersdoorweinig fotosynthese.
Hogetemperaturen incombinatiemetweiniglicht(lees:weinigaanbodenveelvraagnaar
suikers)kunnendebeschikbaarheid vansuikersverderbeperken.
1.2.2 Temperatuur

Bloemontwikkeling
Bloeminitiatieen-ontwikkelingvindenplaatsbijtemperaturen hogerdan 18°Cenhettemperatuuroptimum ligthogerdan20°C(Criley, 1990).Detemperatuurheeft eenpositiefeffect opde
uitgroeisnelheid vandebloemstengel enhetstrekken vanhetschutblad.Dematevan strekking
vanhetschutblad iswellichtookafhankelijk vandeturgorvandeplant.Hetkoelenvanhet
blad schijnt deproductievanAnthuriumandreanumteverhogenonderlichtrijke omstandigheden,hoewelnooit isaangetoond databortievanbloemeneentemperatuursafhankelijk fenomeenis(Criley, 1990).Bepaalderassenzijn zeergevoeligvoorknopabortieenhet treedtsoms
alvroeg inhetnajaar op,watwellichteen indicatie isdathogetemperaturen indezomermaandenhiervanmededeoorzaakzijn.Deontwikkelingssnelheid vanplanten istemperatuurafhan-

keiijk enbinnenbepaaldegrenzenpositiefgecorreleerd metdetemperatuur(Salisbury& Ross,
1992;Zamski&Schaffer, 1996).
Netto-fotosynthese
Detemperatuur heeft eengrote invloedopdefotosynthese, donker-enfotorespiratie. Alledrie
processen hebben invloedophetgeenbij fotosynthesemetingen gemetenwordt:denettofotosynthese (A).Dedonkerreactievandefotosynthese (Calvin-cyclus)iseenenzymreactieen
daardoortemperatuurafhankelijk. Hogetemperaturen hebbentotgevolgdathetverschilin
dampspanningtussenhetbladendeomgevinggroterwordt,watweertotgevolgheeft datde
verdampingtoeneemt.Excessiefwaterverlieskanleidentotsluitingvandehuidmondjes en
daardoortoteenverminderdediffusie vanCO2 naardechloroplasten.
Dedonkerrespiratie isookeenenzymreactie.Hogetemperaturen leidenmeestaltoteenversneldeontwikkelingengroeienduseengroterevraagnaarenergie,waardoorderespiratietoeneemt.Dedonkerrespiratie zaldusbijhogeretemperaturen toenemen.DeQ10voorrespiratie
tussende5 en25°Cisgewoonlijk 2-2,5(Salisbury&Ross, 1992).Hetisnietgeheel duidelijk
ofdeCalvin-cyclus infotosynthetiserende cellen inzijn geheelactiefis. Waarschijnlijk isde
donkerrespiratietijdensdefotosynthese lagerdan 's nachts(Krömer,1995).
Fotorespiratie ishetproceswaarbijhetenzym Rubisco inplaatsvaneenC02-moIeculeeen0 2 moleculebindt.Hetgevolghiervan isdatdedoelmatigheid vandefotosynthese afneemt.De
fotorespiratie neemttoebijhogetemperaturen.
Hogetemperaturen hebbenookeennegatieve invloedopdeoplosbaarheid vanC0 2 inwater
(Salisbury&Ross, 1992;Flowers&Yeo, 1992).Defixatie vanC0 2 doorRubiscovindtnamelijk plaatsineenwaterigmilieu(cytosol).
Hetismoeilijk inteschatten inhoeverredetemperatuur invloedheeft opde netto-fotosynthese
doordeverschillende hierboven genoemde factoren.
1.2.3 Licht

Lichtheeft geendirecte invloedopdeontwikkelingofaanlegvanbloemen.Deinvloedvan
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VerloopvandeaanvoervanAnthuriumandreanumalssnijbloemop
deNederlandseveilingen(StatistiekboekVBN).

lichtopbloemaanlegverlooptviadefotosynthese (productievan suikers).AangezienAnthuriumandreanumafkomstig isuithettropischeregenwoud,wordtaangenomen datheteenschaduwplant isendusonder lichtarmeomstandigheden zichgoed kanontwikkelen.Echter,de
langzamegroeivanAnthurium iswaarschijnlijk meereenaanpassing aaneenbeperktebe10

schikbaarheid aanvoedingsstoffen (Anthuriumandreanum iseenepifyt) enhetismogelijk dat
Anthuriumandreanumondernatuurlijke omstandigheden metmeerlichtbetergroeitdanalgemeenwordtaangenomen(Criley, 1990).Lichtiseenvandebelangrijkste factoren voorde
fotosynthese. Inhetalgemeenkanderesponsvandefotosynthese opeentoenemendelichthoeveelheid wordenbeschreven meteendecurvebeschreven doorDai&Pauli, 1990(zie2.6.4).
Bijzeerweiniglichtisdefotosynthese negatiefenkandezehetverbruikdoorrespiratieniet
compenseren.Hetlichtniveauwaarbij ditwelprecieshetgeval ishet lichtcompensatiepunt.
Vanafditpuntneemtdefotosynthese bijeentoenemend lichtniveauvrijwel lineairtoe.Voorbij
eenbepaald lichtniveaubegintdetoenamevandefotosynthese aftenemenalsgevolgvan fotorespiratieeneenachterblijvende diffusie vanC0 2 naardechloroplasten (Salisbury&Ross,
1992).
Ineengewaskandebeschikbaarheid van lichtsterkverschillendoorbeschaduwingdoor
buurplanten.Ditisvooralhetgevalwanneersprakeisvaneenweiniguniform gewasofomvallendeplanten.Dealgemeneopvatting isdatsterkbeschaduwdeplanten meerknopabortievertonenenbloemen metkleinereschutbladeren produceren.Hetisonbekend hoeveel groeilicht
nodigisvooreenongestoordeontwikkelingvandeplant,maaruitproductiestatistieken vande
Nederlandseveilingen valtafteleidendatgedurendeenkelemaanden inhetvroege voorjaar
(januari t/mmaart)deaanvoervanAnthuriumvermindert(Figuur2).Ervan uitgaand datde
ontwikkelingvaneenbloem ongeveer 100dagen(vanmeristeem totoogst)duurtendekansop
abortieinhetbeginvandeontwikkelinghetgrootst is,valtafteleiden datdehoeveelheidlicht
vooralbeperkend isindemaandendecemberenjanuari.
1.2.4 C0 2
Erisweinigbekendvanheteffect vanhetC02-gehaltevandeluchtopdegroeivanAnthurium
andreanum. Uiteenenkelonderzoek bijAnthuriumscherzerianumbleekdathetverhogenvan
hetC02-gehaltegeeninvloed hadophetaantalgeproduceerdetakken,maarweleenpositief
effect hadopdegroottevanhetschutbladenhetgewichtvandebloemenenbladeren
(Blacquière&Stapel, 1996).Hetverhogen vanhetC02-gehaltevandeluchtkaneenpositief
effect hebbenopdesnelheid waarmeehetfotosyntheseproces verloopt.Vooralonder lichtrijke
omstandigheden kandefotosynthese doorC02-doseringverbeteren dooreenverminderingvan
defotorespiratie (Zamski&Schaffer, 1996;Salisbury&Ross, 1992;Goldschmidt &Huber,
1992;Mooneyetal., 1991;Hall&Rao, 1987;Mauneyetal., 1979).Fotorespiratievindtnamelijk vooralplaatsalshetC02-gehalterondom defotosynthetiserende cellen inhetbladerg
laagwordt.
Uiteindelijk zullendeextrageproduceerde suikersookdoordeplantmoetenkunnenworden
aangewendvoordeaanmaakvanstructureleverbindingen.Indienditnietgebeurtkanopeen
gegevenmomentsprakezijn vaneenterugkoppeling opdefotosynthese metalsconsequentie
datdeverhogingvanhetC02-gehalteuiteindelijk geenofweinigeffect heeft opdetoename
vanbiomassa(Foyer, 1988;Salisbury&Ross, 1992; Zamski&Schaffer, 1996).Anthurium
andreanumiseenlangzaam groeiendeplantendevraag isofdeplant instaat isdeextraassimilaten tegebruiken.
Eenverminderingvandeefficiëntie vandefotosynthese alsgevolgvanverhoogde C0 2 concentratieskanveroorzaaktwordendoorverschillende mechanismen:
1. Gedeeltelijke sluitingvande huidmondjes,
2.EenverminderdeaanmaakvanhetenzymRubisco,
3.EenverminderdeactiviteitvanRubiscoen
4.Eenophopingvanassimilaten.
Ad 1.Destandvandehuidmondjes wordtonderanderegeregeld doordeC02-concentratiedie
heerstrondom demesofylcellen vanhetblad(CINT)(Salisbury&Ross, 1992;Halletal.,
1993;Mooneyetal., 1991).DehoogtevanCINTisafhankelijk vandesnelheidwaarmee C0 2 11

moleculenworden gefixeerd (fotosynthese) endesnelheid waarmeeC02-moleculenvanuitde
atmosfeer inhetbladdiffunderen, endehoogtevandeC02-concentratievande atmosfeer.
Eenvoordeel vaneengedeeltelijke sluitingvandehuidmondjes isdathetbladminderwater
verliestendaardoormindersnel lastzalhebbenvanwaterstress.Eennadeelzoukunnenzijn
datdoordeverminderdeverdampingdebladtemperatuurtehoogoploopt.
Ad2.Deeffecten vanC02-doserenopdefotosynthese opkortetermijn zijn veelalgroot.De
snelheid waarmeedefotosynthese verlooptkandoorverhogingvanhetC02-gehaltezelfsverdubbelen (Salisbury&Ross, 1992).Echter,hetisookbekenddatnaverloopvantijd de effectenvanC02-doserenverkleinenofzelfs negatiefworden.Uitmeerdereonderzoeken bleekdit
hetgevolgvaneenverminderdeaanmaak vanhetenzym Rubisco,waardoorde fotosynthese
uiteindelijk verminderde(Salisbury&Ross, 1992;Hall&Rao,1987).
Ad3.Vaakwerdbijonderzoek naardeeffecten vaneentoename inC02-gehaltegeenverminderingvanhetRubiscogehalte inhetbladwaargenomen.Tochwasersprakevaneengeleidelijke verminderingvandeefficiëntie van defotosynthese. Menheeft nuontdektdatditwaarschijnlijk hetgevolg isvaneenverminderdeactiviteitvanhetenzym Rubisco(Mooneyetal.,
1991).
Ad4.Aangenomen wordtdatdeterugkoppeling opgenniveauvanhet fotosyntheseproces
wordtgereguleerd dooreenophopingvansucrose indecytosol (Zamski&Schaffer, 1996;
Stitt, 1991)(zie 1.2.6).
1.2.5 Luchtvochtigheid en waterhuishouding van de plant

Indetropenheerst inhetalgemeen eenzeerhogeluchtvochtigheid. Hierdoor ishetverschilin
dampspanningtussendeomgevingendeintercellulaireholtesvanhetbladklein. Huidmondjes
kunnen hierdoorvoorlangetijd inhetgeheelopenstaan zonderdatdeplantteveelwaterverliestdoorverdampingvanuithetblad.Uiteigenwaarnemingen hebbenwekunnen vaststellen
datAnthuriumandreanum invergelijking totanderegewassen,zoalsroos,Asterenchrysant,
eenhogeweerstand (cq.een lagegeleiding)heeft tegenwaterverliesvanuithetblad.Dezelage
geleiding(COND)alsgevolgvaneenbeperktaantalhuidmondjes aandeonderzijde vanhet
blad,belemmertmedeeensnelleuitwisselingvan C0 2 .
Terillustratie:uittellingenvanhetaantalhuidmondjes vanbladerenvanAnthuriumandreanum
'Tropical'bleekdatdezegemiddeld40-50stomatapermm2uitsluitendaandeonderzijdevanhetblad
hebben.Boon(Phaseolusvulgaris)beschiktover132-184 en8-16permm2stomataaanresp. deonderzijdeendebovenzijdevanhetblad.Dezonnebloem(Helianthusannuus)heeft90-408en27-326
stomatapermm2aanresp.deonderzijdeendebovenzijde(Halletal.,1993).
BijAnthuriumzalduszelfs bijeenoptimalegasuitwisseling bijvollediggeopendehuidmondjesenvoldoende licht,alsgevolgvande lagegeleidingalsneluitputting optredenvan C0 2
rondom defotosynthetiserende cellen inhetblad.Eenvolledigeofgedeeltelijke sluitingvande
stomatatijdens lichtrijke omstandigheden zal leidentoteenverdereuitputtingvanhetC0 2 gehalterondom decelleneneentoenamevandefotorespiratie. Inhetgevalvaneentekortschietendewatertoevoerkanwatergebrek optreden.Terbeschermingtegen uitdrogingzullende
huidmondjes sluiten,metalsgevolgdatdeuitwisselingvanC0 2 verderwordtbelemmerd
(CONDneemtaf- minderfixatievanC0 2 ),endeaanmaak vansuikersvermindert.Vooreen
optimale fotosynthese iseenplantdusgebaatbijeengoedewaterhuishouding.
Eenalgemeenverschijnsel indenatuurisdatdestomatavanplantendirectnazonsopgangsnel
openenomeengoedegasuitwisselingmetdeomgevingmogelijk temaken.Indeloopvande
dag,meestalnetnahetmiddaguur,zullendehuidmondjes echter langzaam beginnentesluiten
(Salisbury&Ross, 1992).Deconsequentie isdatdegasuitwisseling indemiddaguren minder
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goedverlooptendefotosynthese alsgevolghiervanminderefficiënt is.Vreemdgenoegisde
wetenschaptotnutoenietinstaatgeweesteensluitendeverklaringvoorditverschijnsel te
geven.Alhoewelhetduidelijk eeneffect lijktvanwaterstress(hetfenomeen issterkernaarmate
deomstandigheden mindergunstigzijn)kanhetookeengevolgzijn vaneenminderevraag
naarassimilaten.Alsnamelijk, doorophopingvanfotosyntheseproducten eenterugkoppeling
opdefotosynthese plaatsvindt,zaldeinterneC02-concentratieweertoenemen.Bekend isdat
deC02-concentratieinhetbladeenregulerenderolspeeltopdestandvande huidmondjes.
Bovendien isbijeenverminderdefotosynthese eenhogesnelheidvangasuitwisselingnietmeer
noodzakelijk. Sterker,plantenzullenaltijd probereneencompromistevindenomhet fotosyntheseproceszooptimaalmogelijk telatenverlopen,zonderdatdewaterhuishouding teveel
wordtverstoord.
Hetklimaatinkassenwordtbijveelinstralingveelalgekenmerktdoorhogetemperaturenen
eenrelatief lageluchtvochtigheid. Hierdoor isdeverdampingvanplantenbijvollediggeopendestomatagrootwaardoorhetnietonwaarschijnlijk isdatindeloopvandedageenzekere
matevanwaterstressoptreedt,metalsgevolgeenafnemende efficiëntie vanhet fotosyntheseproces.
1.2.6 Feedback-inhibitie van de fotosynthese;source-sink verhouding

Onderfeedback-inhibitie vandefotosynthese wordtverstaan datdesnelheid vande fotosynthesenaverloopvantijd wordtvertraagd,doordatereenophopingvanassimilaten isontstaan als
gevolgvaneentegrootaanbodvanfotosyntheseproducten. Zoalsvelefysiologische processen
isookhetfotosyntheseproces zelfregulerend (Zamski&Schaffer, 1996;Frommer&Sonnewald, 1995; Goldschmidt &Huber, 1992;Salisbury&Ross, 1992;Mooneyetal., 1991;Foyer,
1988;Lawlor, 1987;Hall&Rao, 1987;Mauneyetal., 1979).Erisveelonderzoek gedaanom
deoorzaken vanfeedback-inhibitie teachterhalen.Eenvandeoorzakenzouzijn datdoorophopingvanzetmeel indechloroplasten dechlorofylkorrels fysiek zoudenwordenbeschaduwd,
waardoordefotosynthese zouverminderen.Hoewelcorrelatieszijn aangetoond(somsookniet)
tussenzetmeelgehalten enfotosynthese ishetnietaannemelijk datzetmeeldedirecteoorzaak
isvan feedback-inhibitie. Tegenwoordig ismenmeerovertuigd datsucrosealssubstraatvia
velemetabolische stappeneengroterolspeelt inhetterugregelen vandeCalvin-cyclus(Stitt,
1991).Sucrosewordtintegenstellingtotzetmeel gevormd inhetcytoplasmaenisosmotisch
actief.Desynthesevanzetmeelvindtplaatsindechloroplast.Desynthesevanbeidekoolhydraten isvolledigopelkaarafgestemd (Frommer&Sonnewald, 1995;Flowers&Yeo,1992;
Salisbury&Ross, 1992;Mooneyetal., 1991).Hetgehalteaansucrose inhetcytoplasma isvrij
constantvanwegeonderanderedeosmotischereguleringvanhetcelvochtenhetfeit datereen
constantevraagnaarsuikersisvansink-organen (bloemen,wortelsenjongebladeren).Isde
fotosynthese voorlangeretijd ontoereikend ('s nachts)enontstaathierdooreentekortaandit
transportsuikerdanzaldeontwikkelingvandeplantwordenbelemmerd.Opgeslagenzetmeelreserves(eneventueelopgeslagen sucroseindevacuole)zullendanwordengebruiktvoorde
synthesevansucrose.Isdefotosynthese echterzeerhoogenkunnennietallegevormdeassimilatennaarsinks (bloemen,wortels,enz)wordenafgevoerd, dankandeplantassimilaten inde
chloroplasten opslaan indevorm vanzetmeel.Hiermedewordtvoorkomen datdeconcentratie
aansucrose inhetcytoplasmatehoogoploopt(zetmeel isosmotisch inactief)1.3

BESCHIKBAARHEID ASSIMILATEN EN ABORTIE

Bovengenoemde randvoorwaarden hebbenallebetrekkingopdeproductievansuikersdoor
fotosynthese. Bijeenonvoldoendeaanmaakvansuikersom indebehoefte vandeplanttevoldoenzaldeontwikkelingvandeplantwordenverstoord.Eerstesymptomenvan suikergebrek
zijn eenvertraagde uitgroeivanbladeren enbloemenenkleinereschutbladeren.Zolangde
hoeveelheid beschikbare suikersnietondereenbepaald niveaudaalt,hebbendeze waarschijn13

lijkweinigdirecteinvloedopdeontwikkeling.Zijn deomstandigheden voorlangeretijdongunstig,waardoordeaanmaakvansuikersnietaandevraagkanvoldoen,danzullenbloemen
zichnietkunnenontwikkelen.Abortievandebloemvindtplaatswanneerdezezichtussende
bladschedeaandebasisvanhetbladbevindtendaardoornognietzichtbaar is.Inditgeval
spreektmenvan 'overslaan'.Bijverwijdering vanteveelbladeren kanookeenalzichtbare
bloem doordeplantworden geaborteerd alsgevolgvaneenverminderdetoevoervandetransportsuikersucrose.Degevoeligheid voorabortieiszeerrasafhankelijk envindtvoornamelijk in
dewintermaanden plaatsalsgevolgvan lichtgebrek.
Plantenzijn inmeerofminderemateinstaatvoor langetijd ongunstigeomstandighedente
overbruggen.Deproductievansuikersvindtalleenoverdagplaats,terwijl gedurendehetgehele
etmaalgroeiplaatsvindt.Voordeoverbruggingvandenachthebbenplantenassimilatentot
hunbeschikkingdieoverdagzijn geproduceerdenindevormvanzetmeelofsucrosezijnopgeslagen(Mooneyetal., 1991;Salisbury&Ross, 1992).Dezeassimilatenpoolisveelalgroot
genoegvooroverbrugging vanongunstigeperiodesdiemeerderedagen,enmisschien welweken,duren.InNederland zijn dewintermaanden deminstgunstigevoordefotosynthese door
delageinstralingendezeerkortedagen.Dezeperiodeduurt\oorAnthurïumtelangendaardoorzalopeenmomenteentekortontstaan aansuikers.Tekorten zullenverergerenalsonder
lichtarmeomstandigheden detemperatuurrelatiefhoogis,waardoordebalanstussenvraagen
aanbod verderwordtverstoord.
Accumulatievanassimilaten zal inhetalgemeen leidentoteenterugkoppeling opde fotosynthese,terwijl een legeassimilatenpooljuistzalleidentoteenefficiëntere fotosynthese
(Goldschmidt &Huber, 1992;Salisbury&Ross, 1992;Foyer, 1988;Mauneyetal., 1979).
Anthurïumandreanum isgeëvolueerd ronddeevenaarwaargedurendehetgehelejaardedag
endenachttwaalfurenduren.InNederland duurtdedagminderdanachtuurindecember,
terwijl dedaglengteindezomerbijna 17uurbedraagt.Hetisnietduidelijk inhoeverredeveredeldeAnthurïum instaatisdezeverschillen indaglengtes,c.q. lichtsommen,optevangen.
1.4

DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

Hetdoelvanhetonderzoekwasdeinvloedvanverschillende klimaatsfactoren, zoalslicht,
temperatuur,r.v.enC0 2 opdeproductievanAnthurïumandreanumtebepalen.In 1996 kon
metbehulpvaneenfotosynthesemeter deinvloedvandezefactoren opdefotosynthesesnelheid wordenbepaald.Aangezien uitproefmetingen bleekdatdenetto-fotosynthese ende
verdamping indemiddagduidelijk lagerisdan indeochtend, isgekekenwanneerenonder
welkeomstandigheden sprake isvaneenmiddagdepressiein fotosynthesesnelheid.
Gezienhetfeit datdesnelheid waarmeedefotosynthese verlooptgeendoelopzich is,maar
voordeplanteenmiddel isvoorzijn groeienontwikkeling, istijdens ditonderzoek geprobeerd
deresultatenvandefotosynthese-metingen tekoppelen aananderegroeiparameters,zoalsde
snelheidvandebladafsplitsing, schutbladdiameter enbloemproductie.BijAnthurïumandreanumisvooraldebloemproductievanbelangendaarom richttehetonderzoekzichopdevraag
ofdooreenverdereoptimalisatievandeverschillendeklimaatsfactoren defotosynthese teverbeteren is,enofhiermeedeproductieendekwaliteitvanAnthurïumandreanumteverhogen
is?

14

2.

MATERIAAL EN METHODEN

2.1

KASINRICHTING

Hetonderzoekwerduitgevoerd indekassenL203,L204,L205,L206,L303,L304,L305en
L306.Deachtidentiekekasafdelingen (typeBosman),poothoogte4,20m,hadden alleeen
oppervlaktevan 150m .
Hetgeslotenteeltsysteem bestond iniedereafdeling uiteenvoedingsbak van 1200liter,diein
verbinding stond metdesubstraatunit, zestempexsubstraatbedden (VanLuyk)van 10,4x 1 x
0,2mentweerandrijen van 10,4x0,5x0,2m.Debreedtetussendepadenbedroeg57cm.De
substraatbedden werdenvoorzien vanwitplasticentweedrainslangen (40mm)metdaarop
anti-worteldoekenvervolgensgevuldmetbekalktoasis(polyphenolschuim).Daarbovenop
werdentweeregenleidingen (32mm)aangelegd.Derandrijen kregenelkéénregenleiding.De
sproeidopafstand was85cm.Metbehulpvaneenwatermeterwerddeafgifte bepaald;deze
bedroegca.4l/meter/minuut.Dedrainslangen stonden inverbinding metdevoedingbak.Opde
randvanelkbedkwam eendunwandigeverwarmingsleiding (28mm)teliggendiealsondernet
diende.
Deafdelingen warenverdervoorzienvaneenbovennetverwarmingsleiding (druppelvorm),een
hogedruk mistsysteemeneendubbelescherminstallatie,waaropeenenergiedoek vanLudvig
Svensson (LS 10-ultra; 13%zonwerend)eneenopenzonwerend doek(LS 16F;65%zonwerend)wasgemonteerd.
Tenbehoevevanhetonderzoekwerdenperafdeling éénPAR-meter,driebuissolarimetersen
driefluconboxen geïnstalleerd enaangesloten opeendatalogger.Perminuutwerdenmetingen
verrichtenalsuurgemiddeldeopgeslagen.EenPAR-meter(Photosynthetically ActiveRadiation)registreert dehoeveelheid straling inhetgolflengtegebied tussende400-700nm.De
energieuitditgebiedwordtdoordefotosynthesepigmenten vandeplant(chlorofyl encarotenoïden)geabsorbeerd.Eenbuissolarimeter registreertdestralingsenergie inhet golflengtegebiedtussende280-3000nm,hetgeenookweldeglobalestralingwordtgenoemd.EenFluconboxregistreerttemperatuur enr.v.
2.2

PROEFOPZET

2.2.1 1993

Inapril 1993werdenderassen 'Tropical', 'Sonate',en'Fantasia'gepootmet24plantenper
netto-m2(16perbruto-m2).Alsproefopzet werdvooreenzogenaamd latijnsvierkantgekozen,
waarbij perkolomenperrijelkrasprecieséénkeervoorkomt.Hierdoorwordtrekeninggehoudenmetlichtverschillen enevenueeltemperatuurverschillen indekas.Perkaswerdenzes
bedden(kolom)endrieveldenperbed(rij)aangelegd,zodatelkraszesmaalherhaaldwerd.
Develdgroottewas3,5nettom .
Devolgendeschermbehandelingen werden ingesteld:
1. LS 10sluitbij250W.m'2(buitenwaarde)enLS 16Fsluitbij250W.m"2.
2. LS 10sluitbij250W.m"2enLS 16Fsluitbij400W.m"2.
3. LS 10sluitbij250W.m'2enLS 16Fsluitbij 550W.m"2.
4. LS 10sluitbij250W.m"2enLS 16Fsluitbij 700W.m"2.
Debehandelingen werden intweevoud aangelegd.
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2.2.2 1994
In 1994werdendegrenzen inschermstrategie verderverlegd metalsdoelteachterhalen bij
hoeveel stralinggewasschade(verkleuringenverbrandingvanbladenbloem)optreedt.Hiertoe
werdhetschermregimealsvolgt ingesteld:
1. LS 10sluitbij 300W.m"2(buitenwaarde)enLS 16Fsluitbij300W.m'2.
2. LS 10sluitbij 300W.m"2enLS 16Fsluitbij 500W.m"2.
3. LS 10sluitbij300W.m'2enLS 16Fsluitbij 700W.m'2.
4. LS 10sluitbij300W.m'2enLS 16Fsluitbij900W.m'2.
2.2.3 1995
In 1995sloothetschermdoek (LS 16F)bij700W.m' buitenwaardeenwerd gevarieerd inhet
gebruikvanhetenergiedoek. Metnamedeconsequentieshiervanophetklimaat indekaswerdenbestudeerd.
1. LS 10sluitbij300W.m"2(buitenwaarde)enLS 16Fsluitbij700W.m"2.
2. LS 10sluitbij 700W.m"2enLS 16Fsluitbij700W.m'2.
3. LS 10sluitbij300W.m"2enopentbij700W.m"2;LS 16Fsluitbij700W.m"2.
4. LS 16Fsluitbij700W.m"2.
2.2.4 1996
In 1996werdhetaccentgelegdopdeactiviteitvanhetgewas(fotosynthese enverdamping)
onderminofmeervergelijkbare praktijkomstandigheden (krijt ophetdek indeperiodeaprilseptember)enbijeenteeltsituatiewaarbij alleenhetzonnescherm werdgebruikt.Bovendien
werddeinvloedvanhetverhogen vandeC0 2 -concentratie bestudeerd.Daartoewerdende
volgendebehandelingen aangelegd:
1. LS 16Fsluitbij400W/m2;C02-concentratie indekas360ppm1
2. LS 16Fsluitbij400W/m2;C02-concentratieindekas800ppm2
3. Krijt ophetdek3; lichtdoorlaat 60-70%streefwaarde C02-concentratie indekas360ppm1
4. Krijt ophetdek3; lichtdoorlaat 60-70%streefwaarde C02-concentratieindekas800ppm2
2.3

TEELT

Klimaatinstellingen enteeltadviezen werdenopgesteld inoverlegmetdebegeleidingscommissie,diebestond uitdiversetelerseneenvoorlichter.
Detemperatuur werd ingesteld op20/18°C(Dag/Nacht),eendodezonevan 1°CeneenP-band
van5.Hetvochtdeficit werd ingesteld op4g.kg" .Eénuurvoorzonsopgangtotéénuurna
zonsopgangwerdeentemperatuurstootvan2°Cgegeventervoorkomingvancondensatieop
hetgewas.
Indezomervan 1994werddestreeftemperatuur verlaagd naar 18-18°C(Dag/Nacht),zodat
eerdergeluchtwerd.Tot 1996werd bijgesloten luchtrameneenC02-gehaltevan500ppm
nagestreefd doordoseringvanzuivereC0 2 .Bijgeopende luchtramen (raamstandtot 10%)
werdgedoseerd tot360ppm.Inhetvoorjaar ennajaar werddedodezoneverhoogd naar5°C,
hetgeen betekendedaterlatergeluchtwerd,waardoorlangerkonwordendoorgegaan met C0 2 dosering.
DesamenstellingvandevoedingsoplossingwasvolgensdeBemestingsadviesbasisGlastuinbouw,geschiktvooreenrecirculatiesysteem meteenECvan 1,0 mS.cm"1,naaftrek vanNaWasalleenrealiseerbaarbijeenraamstandkleinerdan10%(luwzijde)
Alleenbijgeslotenluchtramen
periode15 april-15september
16

bijdrage,eneenpHvan5,5(tussendehaakjes staandestreefwaarden inhetwortelmilieuvermeld).
hoofdelementen (mmol.1'1)
NOj

S0 4

P

NH4

K

Ca

Mg

5,5
(5,0-7,0)

1,25
(1,0-3,0)

0,8
(0,5-1,0)

0,8(<0,5)

4,8
(2,5-4,5)

1,0
(1,5-3,0)

0,6
(1,0-2,0)

spoorelementen (jimoW1):
Fe

B

Mn

Zn

Cu

Mo

20
(15)

20
(40)

3,0
(2,0)

3,0
(4,0)

0,75
(1,0)

0,5

Dewatergift varieerdevan3min/dagindezomertot 1 min/3dagenindewinter.Tweewekelijkswerden monstersvanhetdrainwatergenomenenwerddereceptuureventueel aangepast.
Naiederewatergift werdhetrestant indevoedingsbak plusdedraindoordesubstraatunitopgehaald,waarnadoordeunitberekend werdhoeveelnieuwevoedingsoplossing moestworden
aangemaaktenwerdenECenpHeventueel bijgesteld.
Iederevierwekenwerdenbladeren gesnedenwaarbij indezomertweevolwassen bladerenper
plantwerdenaangehouden enindewintermaanden één.
2.4

WAARNEMINGEN AAN HET GEWAS

2.4.1 Productie en kwaliteit

Gedurendehetonderzoekzijn minofmeerdezelfde waarnemingen ophetgebiedvan productie
enplantontwikkelinguitgevoerd,maar indeloopvandetijd zijn demetingen verdergespecialiseerdenuitgebreid.Zowerd in 1993begonnenmetdebepalingvandekwaliteitvanhetgeoogsteproductendehoeveelheid bloemen.Wekelijkswerdenvoordekwaliteitsbepalingvan
achtplantenvan iedervelddevolgendekenmerkenvastgesteld:schutbladbreedte endekwaliteit,waarbij eenonbeschadigd schutbladalseerstekwaliteitwerdaangeduid.Beschadigingvan
hetschutblad ofkrommestelenwerdenalstweedekwaliteit genoteerd.In 1996werdnaastdeze
tweekwaliteitsaspecten ookeventueleverkleuringvandekolfenschutblad genoteerd.Deproductievanalleoverigeplantenwerdwekelijks vastgesteld doorhetaantalbloemenperveldte
tellen.Hierbijwerdtot 1996geenkwaliteitbepaald.Vanaf 1996werdonderscheid gemaakt
tussen Iekwaliteit,2ekwaliteit(lichtbeschadigd)enonveilbaar.
2.4.2 Bladafsplitsing en bloemuitgroei

Hetaantalbladerendateenplantvormt ineenjaarbepaaltdepotentiëleproductie.Hoesneller
dezeafsplitsing vanbladeren,hoemeerbloemenergevormd kunnenworden. Bladafspliting
wordtvooreengrootdeelbeïnvloed doordetemperatuur(Dijkshoorn-Dekker,1992; Salisbury
&Ross,1992),maarwanneerhetbeschikbare lichtondereenbepaaldminimum komt,wordtde
afsplitsingssnelheid verlaagd.Aangezien bloemknopabortieeigenlijk alleen inhetnajaar enin
dewintervoorkomt,magverondersteld wordendatdehoeveelheid lichtookhierbij eengrote
rolspeelt.Om inzichttekrijgen indeafsplitsing enuitgroeivanbladerenenbloemen gedurendedeseizoenen werdwekelijks vantweeplantenpervelddebladafsplitsingsduur (tijdsduur in
dagentussen hetverschijnen vantweeopeenvolgendebladeren)enbloemuitgroei (tijd indagen
tussenhetzichtbaarwordenvandeknopendeoogstdatum)bepaald.
In 1996werddebepalingvanbladafsplitsingsduur bij'Tropical'tenbehoevevande fotosynthe-
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semetingen met 40 planten uitgebreid.
2.5

WAARNEMINGEN AAN HET KLIMAAT

Met behulpvan de PAR-meter,de solarimetersen de Fluconboxen werd de hoeveelheid PARlicht,de globale straling ende r.v.en temperatuur gemeten. Elke minuut werd een meting gedaan en als uurgemiddelde ineen datalogger opgeslagen. Incidenteel werd met behulp van infraroodmeters de blad- en schutbladtemperatuur gemeten.
2.6

METINGEN VAN DE NETTO-FOTOSYNTHESE

2.6.1 Overzicht van gebruikte afkortingen
afkorting
A
BC
CINT
COND
E
EAIR
FLOW
IRGA
TAIR
TLEAF
PAP
PAR
PPF

RS
RV
VPD

omschrijving
netto-fotosynthese. DesnelheidwaarmeeC0 2 doordechloroplasten wordtgefixeerd,uitgedruktperoppervlaktebladperseconde(umolC02.m"2.s"')
BoundaryLayerConductance.Degeleidingvoorwatervanhetisolerendeluchtlaagjerondom
hetbladuitgedrukt inmolH20m'2.s''.
HetintercellulaireC02-gehalte(ppm).CINTwordtafgeleid enberekenduithetexterne C0 2 gehalte,CONDenA.
Stomatalegeleidingvoorwateruitgedrukt inmolH20peroppervlaktebladperseconde(mol
H 2 0 .m"2.s'').CONDiseenafgeleide vandeverdamping(E).
Verdampingvanwater(mol.m'2.s"').Eisgeengoedemaatvoordestaatwaarinhetbladverkeert,omdatdemetingwordtuitgevoerd ineenkamerwaardeluchtrigoureuswordtgemixt,
waardoorBCaanzienlijk hogerisdanondernormaleomstandigheden,
dampspanningvandeluchtinhetcuvette(mb).
Destroomsnelheid vanluchtdoorhetdroogmiddel (umol.s').
Infra RedGasAnalyzer.
Detemperatuurvanhetgasmengsel inhetcuvette(°C).
Detemperatuurvanhetblad(°C)
Photosynthetically ActivePhotons.DesomaanPPFuitgedrukt inmol.m"2per tijdseenheid.
Photosynthetically ActiveRadiation. Stralingmeteengolflengte tussende400-700nm(W.m'
2
). HetaandeelvanPARindeglobalestraling isgemiddeld 45%,maarkanvariërenvan 35%
bijhelderzonnigweertot65%bijbewolktweer.
Photosynthetic Photon Flux.Dehoeveelheid fotonen inhetgebied400-700nm(PAR)uitgedruktinumolfotonen (400-700nm).m"2.s''.Hetterugrekenen vanPPFzonlichtnaarglobale
stralingkangrofweg gebeuren doorPPFdoortweetedelen(400umoI.m"2.s"'=±200W.m"2
globalestraling=± 100W.m"2PAR.
Stomataleweerstandvoorwater(s.cm").
relatieve luchtvochtigheid (%).
VaporPressureDeficit.Hetverschiltussendedampspanningvandeluchtinhetbladende
dampspanning vandeluchtinhetcuvette(mb).

2.6.2 Fotosynthesemeter
Voor het bepalen van de netto-fotosynthese isgebruik gemaakt van de LI-6200(Licor,Nebraska USA).DeLI-6200 iseen draagbare gasuitwisselingsmeter en daardoor geschikt voor het
meten in het veld. Het apparaat bestaat uit drie hoofdelementen, namelijk
1.een cuvette (bladkamer),
2. een IRGA {InfraRed GasAnalyzer) en
3. een computer.
De LI-6200 iseen gesloten systeem,wat inhoudt dat tijdens de meting hetgasmengsel in het
systeem niet inverbinding mag staan met debuitenlucht. Een fotosynthetiserend blad wordt
ingesloten in een transparante cuvette (transmissie PPF = 90%) met een inhoud van 1liter. Het
cuvette isgemaakt van polycarbonaat, een materiaal dat veel van het door hetblad geprodu-
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ceerdethermische infrarode stralingdoorlaat,waardooreenbroeikaseffect zoveel mogelijk
wordtvoorkomen.Deluchtinhetcuvettewordtintensiefgemengd metbehulpvantweeventilatoren.Deventilatoren zorgenookvooreenverhoogdegeleidingvanwatertransport doorde
luchtlaagrondom hetblad(boundary layerconductance-BLC).EenverhoogdeBLC(meestal
3-4maalzohoogalsindekas)isnodigvoorhetverkleinenvaneventuelemeetfouten doorhet
isolerende luchtlaagje rondomhetblad(Pearcyetal, 1989).Tijdensdemetingwordencontinu
kleinegasmonstersuithetcuvetteviaeen leidingnaardeIRGAgetransporteerd.Indezegas
analyzerwordthetgasmengselgeanalyseerd opC0 2 .Hetprincipe isdatinfrarode stralingvan
eenkantdoortweebuizenwordtgestraald enaandeanderekantwordtdehoeveelheid infraroodgedetecteerd.Eénbuisbevathetteanalyseren gasmengsel endeanderbevateenbekend
gehalteaanCO2(hier0ppm).Eencomputerberekent uithetverschil inabsorptietussende
tweebuizenhetC02-gehaltevanhetgasmengsel afkomstig uithetcuvette.Dematewaarinhet
C02-gehaltegedurendedemetingafneemt iseenmaatvoordenetto-fotosynthese,dieuitgedruktwordt inumolC0 2 persecondeperbladoppervlakte-eenheid (umol.m"2^"1).Tijdensde
metingwordennaasthetC02-gehaltevanhetgasmengsel devolgende omgevingsparameters
gemeten,berekend enopgeslagen (Figuur3):
• groeilicht(PPF)-ophetcuvettebevindtzicheenPAR-meter(LI-190S-1)diehetgroeilicht
(photosynthetically activeradiation,400-700nm)meet.Deeenheidvoorgroeilichtis
umol.m".s"
• luchttemperatuur (TAIR-°C)-detemperatuurvanhetgasmengsel inhetcuvette
• bladtemperatuur(TLEAF-°C)-een ingesloten blad komt inaanrakingmeteenthermokoppeldatdetemperatuurvanhetbladmeet
• relatieve luchtvochtigheid (RV-%)- inhetcuvettebevindtzicheenluchtvochtigheidmeter
• deflow (FLOW-mol.s")-hetgedeeltevandeluchtstroom datdoorhetdroogmiddelwordt
geleid.
Uitdebovengenoemde parametersworden doordecomputero.a.devolgendeparametersberekend:
1. hetvochtdeficit (verschildampdruk inbladenEAIR),
2.dedampdruk inhetcuvette(mb-EAIR),
3.degeleiding-(mol.m'V -COND),
4.deweerstandvandehuidmondjes (s.cm" -RS),
5.deverdampingvanhetingesloten deelvanhetblad(mol.m" .s"1-E),
6.hetC02-gehalteindeintercellulaireholtesvanhetblad(ppm-CINT)en
7.denetto-fotosynthese (umol.m' .s' -A).
Doorhetdelenvanhetaantal fotonen (PPF)doordenetto-fotosynthese(beiden uitgedruktin
Umol.m" .s")wordteengetalverkregen datdeefficiëntie aangeeft, waarmeefotonen worden
gebruikt indefotosynthese. Hoekleinerhetgetaldesdeminderfotonen nodigzijn geweest
voorhetfixeren vaneenbepaaldehoeveelheid C0 2 .Dezeparameter(EFF)isgebruiktvoorhet
enigszinskunnenscheidenvaneffecten opdefotosynthese doorverschillen inlichtniveau.
Natuurlijk kanAookgedeeldwordendoorhetaantal fotonen waardoorde netto-fotosynthese
perfoton wordtuitgedrukt(A/PPF).
Bijdeberekeningenwordtrekeninggehouden metbepaaldevantevoren ingevoerdeconstantenvooro.a.hetvolumevanhetsysteem (cm3),deatmosferische druk(mb),debladoppervlakte(cm2),degeleidingvanhetluchtlaagje rondom hetblad(mol.m' .s")endemaximaleluchtdoorvoer(FLOW)doorhetdroogmiddel (umol.s").
Tijdens eenmetingishetvanbelangdatdeomgevingsvariabelen, metuitzonderingvanhet
C02-gehalte,zoveelmogelijk constantblijven. Eenfotosynthetiserend bladzalgewoonlijk ook
verdampen metalsgevolgdatdeRVinhetsysteem zalstijgen. Ditkanwordenvoorkomen
dooreengedeeltevandeluchtstroom dooreendroogmiddel testuren(FLOW).Hetistijdens
eenmetingookbelangrijk dathetlichtniveau nietteveelvarieert,aangezien dereactietijd van
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deIRGA,defotosynthese (donkerreactie)enCONDvanhetbladverschiltmetdievande
PAR-sensor.Variatie inlicht(uitgedrukt instandaardfout enberekenddoordecomputer)gedurendedemetingmagde 10%nietoverschrijden (Kaibiyainen etal. 1994).Inhetgevaldatde
10%werdoverschreden isdemetingopnieuw uitgevoerd.
Voordegebruiktewerkwijze waarmeedemetingen aanfotosynthese zijn uitgevoerd: ziebijlageI.

L«-afChamber

LI-6250 FlowSchematic
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i'—Figuur3
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SchematischevoorstellingvanLI-6200. DeLI-6200bestaatuitdriecomponenten: de
bladkamer,waarindeluchtvochtigheid,deblad-enluchttemperatuurenhetgroeilicht
gemetenwordt;deLI-6250,diedeC02-concentratieenluchtstromingmeet,eneen
computerdiehetgehelesysteemaanstuurtenwaardataberekendenopgeslagenworden. DepompvandeLI-6250zorgtvoorcirculatievanluchtvandekamernaarde
gasanalyzerenviceversa.Eengedeeltevandeluchtstroomwordtdooreendroogmiddel
(desiccant)geleid. DeC02-scrubberisvoorijkdoeleinden (Anonymus,1989).

2.6.3 Lichtresponscurves met LI-6400

Indemaandoktobervan 1995heeft hetproefstation voorkortetijd deLI-6400(LiCor,Lincoln
USA)inbruikleen gehad.Ditnieuwesysteem wijkt inveleopzichten afvandeLI-6200.De
LI-6400iseenopensysteem metvelemogelijkheden deverschillende klimaatsfactoren,zoals
temperatuur, lichtenC0 2 binnenbepaaldegrenzenteregelen.Hierdoorkunnenaaneenenkel
blad langemeetsessiesgehoudenwordenenisdeLI-6400uitermategeschiktvoorhetmaken
vanresponscurves(Avs.PPF,Avs.CINT,etc).Inonsonderzoek isdeLI-6400gebruiktvoor
hetmakenvanenkelelichtresponscurves (Avs.PPF)(zieFotosynthesemetingen beginoktober
1995,pagina34).Gezienhetbeperktegebruikzalgeenverdereomschrijving vandeLI-6400
worden gegeven.
2.6.4 Verwerking van de meetdata

Hetvergelijken vandemeetdata,verkregen bijdeverschillende behandelingen, ismoeilijk,
omdat iederemeting inminofmeerderemateverschillend is.Demetingen zijn immersuitgevoerd inkassen,diemaarbeperktecontrolehebbenoverdeverschillende klimaatsfactoren. Zo
issprakevanvariatie inlichtniveau,temperatuur,C02-gehalteenrelatieve luchtvochtigheid
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KIDW Switch

gedurendededag.Devariatieskunnenzelfsbinneneenmetingaanzienlijk zijn.Verderkunnen
doordecomplexiteitvandemetingenmaareenbeperktaantalmetingenperdaguitgevoerd
wordenenspeelthetfeit datgedurendededag,zelfsondergelijkwaardige omstandigheden,de
fotosynthese veranderlijk kanzijn.Hierdoorwashetonmogelijk eenstatistisch verantwoorde
opzetvoordefotosynthesemetingen temakenenderhalvezijn alleengemiddelden endestandaardafwijkingen inderesultaten opgenomen.Dezezijn berekendmethetprogrammaLotus
1.2.3 ofExcel7.0.Bijhetmakenvanlichtresponscurves isgebruikgemaaktvandemonomoleculairefunctie A=Asat(l-e c ),waarbij Asatstaatvoordeverzadigde netto-fotosynthese
(umol.m' .s' )enbencconstantenzijn. Deverhoudingb/cgeeft hetberekende lichtcompensatiepunt(umol.m" .s")weerendedonkerrespiratie kanworden afgeleid doordefunctie Asat(le )(Dai&Pauli, 1990).Hetmakenvaneenfitmetdefunctie =Asat(l-eb~c*PPF)isuitgevoerd
methetstatistischeprogramma SLIDE.Demeetpunten waardoorisgefit bestaanuitgemiddeldenvanverschillendemetingen.
Voordeweergavevanverschillendeparametersuitgezettegendetijd ofPPFzijn klassengemaaktenvoordezeklassenzijn destandaarddeviatiesweergegevenvoorzoweldex-waardes
alsdey-waardes.
2.7

BEPALINGEN SUIKER- EN ZETMEELGEHALTES

2.7.1 Werkwijze

Vaneenwillekeurigvolgroeid donkergroen blad iseenvandebovenste 'oren' verwijderd,
verpaktinvliesdoekenvoorzienvaneenlabelendetijdvandebemonstering,debehandeling,
enindienbekenddeleeftijd vanhetblad.Daarnaishetbladmonsterdirect invloeibaarstikstof
(-196°C)geplaatst,waarinhetvoorkortetijd isbewaard.
Monsterszijn genomenopdedagen 1 april, 16april,4julien 17juli 1996eninoktober.In
april isalleenbemonsterd bijzonsopgangen-ondergang,terwijl opdemeetdagen injuliongeveeriederhalfuur isbemonsterd.Inaprilzijn 'smorgensen 'smiddagstwaalfmonstersgenomenuitkassenwaarwelenwaargeenC0 2 werdgedoseerd.Injuli zijn iederhalfuur per
behandeling(krijt enschermen)viermonstersgenomen.
Nadebemonsteringzijn demonstersvoorverderebewaringovergeplaatst ineendiepvriezer
bijeentemperatuurvan-80°Cofdirect indevriesdrogergeplaatst.Monsterszijn ineenvriesdrogergedroogd gedurendeminimaal48uur.
Voorhetmalenzijn demonstersvoorkortetijd (maximaal30minuten) ineendroogstoofgeplaatstbijeentemperatuurvan 50°C.Demonsterszijn metbehulpvaneenschuddendecylindermetdaarintweekogelsfijngemalen.Defijngemalenmonsterszijn daarnain afsluitbare
potjes bewaard ineendiepvriezerbij-20°C.
Extractievansuikersenzetmeelenberekeningvansuiker-enzetmeelgehalteszijn doorPBG
ontwikkeldemethodesuitgevoerd c.q.bepaald.

2.7.2 Vriesdroger

Voorhetbepalenvansuiker-enzetmeelgehaltes inlevendweefsel ishetvanbelangdatalle
metabolische processen directnahetnemenvanhetmonsterwordengestopt.Ditbereiktmen
doorhetweefsel voorkortetijd invloeibaarstikstof(-196°C)teplaatsen.Voordeverderebewerkingvandemonsterszijn dezeeerstgedroogdzonderdatdemonstersontdooiden.Hiervoor
iseenvriesdroger gebruikt.Devriesdrogerverwijdert ondervacuum inhet plantenweefsel
aanwezigewater,dat invastevormaanwezig is.Doorsublimatievanhetwater(eenprocesdat
meerenergiekostdanverdamping)wordtaanhetweefsel energieonttrokkenenblijft detemperatuurvanhetweefsel onderhetvriespunt.Deonttrokken watermoleculen wordendirect
weggevangen enslaanneerineenkoudeval.
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2.7.3 Extractie van suikers en zetmeel uit plantmateriaal

Voordatwerdbegonnen metdeextractievansuikersuithetplantenweefsel werdendemonsters
eersttotpoedergemalen.Hetbladweefsel vanAnthuriumbevatveelvezelsenisdaardoorzeer
stugenmoeilijk tevermalen.Hetfïjnmalen isdanookuitgevoerd ineenmetalencilindermet
daarintweezwarekogels.Demetalencilindermetdaarinhetgedroogdeplantmateriaalwordt
meteenapparaat heviggeschudendoorbotsingenvandekogelswordthetplantmateriaal zeer
fijn vermalen.Hetschuddenduurdeafhankelijk vandegrootteenstugheidvanhetplantmateriaal 1 à3minuten.Vanhetfijngemalen plantenweefsel isdaarnaeengedeelte(ongeveer20mg)
afgewogen enindrieopeenvolgende sessieszijn deinhetweefsel aanwezigesuikersmetethanol 80%ineenwaterbad bijeentemperatuurvan 80°Cgeëxtraheerd.Hetsupernatant isdoor
membraanfilters inHPLC-potjes gefiltreerd. Hetovergebleven pellet isdaarnagebruiktvoor
hetextraherenvanzetmeel.Zetmeelisintegenstellingtotsuikersnietoplosbaar inethanol.Het
zetmeelmoesteerstwordenafgebroken totglucosedoorverhittingenhydrolysemetbehulp
vanamyloglucosidase.Eerstwordthetpelletmetwatervoordrieuurinhetwaterbad geplaatst
bijeentemperatuurvan 100°C.Deontstane gelatinekondaarnawordengehydroliseerdmet
behulpvanhetenzym.Namembraanfikering zijn demonstersgereedvoordetectievanglucose
metdeHPLC(2.7.4).Deaanwezigehoeveelzetmeel ineenbladwordtdusindirectbepaaldvia
glucose-eenheden.Opgemerktdienttewordendatbijdebovengenoemde extractiemethoden
altijd een internestandaardwordttoegevoegd indevormvaneenrhamnose-oplossing.Rhamnoseiseenvijfvoudig suiker.Bijdeextractievanzetmeelwordtdaarnaastgebruik gemaakt
vaneenstandaardmetonoplosbaarzetmeel.Hiermeekanwordenbepaaldhoeveelzetmeel
daadwerkelijk isomgezettotglucosetijdens debovengenoemde extractiemethode metamyloglucosidase.
2.7.4 De hogedruk vloeistofchromatograaf (HPLC)

DewerkingvandeHPLCiscomplexenzalmaarkortwordenbeschreven.Voorhetbepalen
vansuikersofzetmeel zijn velemethoden voorhanden.Vaakwordtineenonderzoek alleende
totalehoeveelheid koolhydraten bepaald enhiervoorkanmenvolstaan metminder geavanceerdemethoden.DeHPLCisinstaatdeverschillendeoplosbaresuikersvanelkaartescheiden.
Hetprincipevandescheidingkanalsvolgtwordenomschreven:dezwakzurekoolhydraten
worden ineenzeerbasische loopvloeistof(NaOH)geleid,waardoordesuikersdirect ioniseren.
Ineenkolomwordendeverschillende suikersophun ladingvanelkaargescheiden.Dedetectie
vandeverschillende suikersgebeurtdooreengoudenelektrodedieindevloeistofstroom en
ondereenconstante spanning isgeplaatst.Opdeelektrodewordendeionengeoxydeerdof
gereduceerd endehieruitvoortkomende electronenstroom iseenmaatvanhoeveelvaneen
suiker indeoplossingaanwezig is.Desnelheidwaarmeedekolomwordtdoorlopen isvoor
iedersuikerverschillend enditfeit wordtgebruiktvoorhetscheidenvandeverschillendesuikers.Dezedetectiemethode isdanookzeerselectiefenbovendiennauwkeurig,mitsdeextractievandesuikersnauwkeurigwordtuitgevoerd.Inhetonderzoekzijn degehaltesaanglucose,
fructose, sucroseenzetmeelbepaald.
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3. RESULTATEN
3.1

GEWASWAARNEMINGEN

3.1.1 1993

Inweek24werdvoorheteerstgeoogst.Uittabel 1 blijkt dat in 1993naastrasverschillen ook
sprakeisvanbehandelingsverschillen. Hoemeerlichtwordttoegelaten,hoehogerdeproductie
is.Figuur4laathetproductieverloop indetijd zien.
Hetpercentage Iekwaliteitwerdnietgetoetstopbehandelingseffecten (Tabel2).
Erwerdengeenverschillen aangetoond irischutbladgroottetussendebehandelingen,maarwel
tussenderassen(Tabel 3).
Tabel1

Gemiddeldeproductieinstuksperbruto-m2indeperiodejuni-december 1993;LSD=
kleinstbetrouwbareverschil(P<0,05).

Behandeling

Ras

Tabel2

'Tropical'
'Sonate'
'Fantasia'

LS10250
LS16550
46,1

'Tropical'

'Sonate'

'Fantasia'

56,2

45,6

35,4

LS10250
LS16 700
47,8

LSD
1,35 .

0,85

LS10250
LS16250
87,7
79,0
81,1

LS10250
LS16400
85,6
73,4
82,5

LS10250
LS16550
84,2
68,2
86,4

LS10250
LS16700
82,0
74,3
86,5

Gemiddeldeschutbladbreedte incmindeperiodejuni-december 1993; LSD=
trouwbareverschil(P<0,05);n.s.=nietsignificant verschillend

Behandeling;

Ras

LS10250
LS16400
45,7

Percentage Iekwaliteit indeperiodejuni-december 1993

Behandeling;

Tabel3

LS10 250
LS16250
43,3

LS10250
LS16 250
9,6

LS10250
LS16400
9,6

LS10250
LS16550
9,9

'Tropical'

'Sonate'

'Fantasia'

9,1

10,3

9,7

LS10250
LS16 700
9,8

=kleinstbeLSD
n.s.

0,15

Deuitgroeiduurvanbloemen bedroeggemiddeld ca.60dagenenverschildetussendebehandelingen nietbetrouwbaar.Hetras'Fantasia' kannazichtbaarworden vandeknopruimvijftot
zevendageneerdergeoogstworden dan 'Tropical' en'Fantasia' (Tabel4;Figuur5).
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Tabel4

Gemiddeldeuitgroeiduurvandebloemen indagen indeperiodejuni-december 1993;
LSD=kleinstbetrouwbareverschil(P<0,05);n.s.=nietsignificant verschillend

uitgroeiduur

LS10250
LS16250
62,0

LS10250
LS16400
60,0

LS10250
LS16550
61,0

Ras

'Tropical'

'Sonate'

'Fantasia'

61,6

63,3

56,9

Behandeling

12

LS10250
LS16 700
59,4

LSD
n.s.

2,2
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maandnummer

14

Verloopvandebloemuitgroei 1993;
maandnummer isdemaandwaarin
debloem zichtbaarisgeworden.

3.1.2 1994
Naar aanleiding van deresultaten in 1993werd in 1994het schermregimeaangepast. Aangezien in 1993de hoogste productie behaald werd bij de behandeling waarbij het meeste licht
werd toegelaten, werd gezocht naar de schadedrempel van licht. Tevens was het nu vanaf de
zomer mogelijk om de klimaatgegevens vast te leggen met de datalogger.
Ook in 1994werd dehoogste productie gemeten bij de behandelingen waarbij het meeste licht
werd toegelaten (Tabel 5;Figuur 6),maar de kwaliteit van de bloemen bij deze behandelingen,
en met name bij de behandeling waarbij het Z-scherm dichtliep bij 900 W.m"2,was inde zomermaanden slecht (Tabel 6).Er was sprake van veel verkleurde en verbrande bladeren en
bloemen. Ongeacht de behandelingen produceert 'Tropical' betrouwbaar beter dan 'Sonate' en
'Fantasia'. Voor het productieverloop per rasper behandeling wordt verwezen naar de bijlagen.
Tabel5

Gemiddeldeproductie instukperbruto-m2 inde 1994;LSD=kleinstbetrouwbareverschil
(PO.05)

Behandeling

Ras

LS10300
LS16300
67,0

LS10300
LS16 500
71,4

LS10300
LS16 700
73,1

'Tropical'

'Sonate'

'Fantasia'

85,2

74,6

55,0

LS10300
LS16 900
74,9

LSD
3,3

1,1

'Sonate' produceerde opvallend veel beschadigde bloemen en dat isniet alleen te wijten aan de
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