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Vermeerdering van het aantal bloemen bij bonen en tomaten
door middel van 2.3.5.-Trijoodbenzoëzuur (T.J.B.Z.)
Increase ofthe number offlowersin beans andtomatoes bymeansof
2.3.5.-triiodobenzoicacid(T.I.B.A.)
INLEIDING

In 1947isdoor ROODENBURG[8]indit blad een artikel geschreven over „Groei en
bloei van de tomaat", waarin ook de werking van trijoodbenzoèzuur op deze
plant werd behandeld. Sindsdien is onze kennis omtrent deze stof en verwante
benzoëzuurderivaten zeer uitgebreid, zodat het nuttig lijkt nogmaals hierover te berichten.Temeer omdat door begietingen metT.J.B.Z. bij tomaten en bonen eenvermeerderingvan het aantal bloemen,bij bonen bovendieneen vermeerdering van het
aantal vruchten veroorzaaktwordt;bijtomaten werddit laatstenognietonderzocht.
T.J.B.Z. is geen groeistof. Men zou het eerder een anti-auxine kunnen
noemen. Het veroorzaakt namelijk in de planten verschijnselen, die gewoonlijk worden toegeschreven aan gebrek aan auxine.Zo zijn de planten
dikwijls gedrongener van vorm dan normaal, de internodiën kleiner, de
bladeren eveneens kleiner en bovendien gekruld en epinastisch (d.w.z.
naar beneden) gekromd. Bij bonen wordt de eindknop afgeworpen; de
apicale dominantie is dus opgeheven, tengevolge waarvan de okselknoppen uitlopen. Merkwaardig is,dat zelfsde knoppen indeoksels van
dereeds langafgevallen cotylen zichontwikkelen. Kortom eriseen groot
aantal groei-abnormaliteiten (foto 1).Het afwerpen van deeindknop is bij
boneneenzeerregelmatigverschijnsel: halverwegehet eerste internodium
onder de knop ontstaat een „scheidingslaagje" (foto 2).

Foto I. Groeiremnringvanbonen, behandeldmet
2.3.5.-trüoodbenzoëzuur.
Links:contrôle.Midden:gedurende40 dagen dagelijksbegotenmet5mlT.J.B.Z.,concentratie20mg/1.
Rechts:dito, concentratie50 mg/1.
Growthinhibition ofbeans,treated with2.3.5.-triiodo~
benzoic acid.
Left: control. Middle: watered daily during40 days
with5 ml T.I.B.A., concentration20 mgjl. Right: the
same, concentration SO mgjl.
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Foto 2
Afgeworpen eindknoppen,
na begieting met T.J.B.Z.
Abscissed terminal buds,
after wateringwith T.l.B.A.

Demeestevandezeverschijnselenwerdenal opgemerkt door ZIMMERMANN and HITCHCOCK [13
14], dieT.J.B.Z. heteerst gebruikten.Zijnoemden destof een „formagen". Zijconstateerden verder
dat met T.J.B.Z. behandelde tomatenplanten meer bloemen vormden en op abnormale plaatsen;
de sympodiale eindknop liep bij voorbeeld uit tot een bloemtros. T.J.B.Z. was dus een „formagen,
affecting flowering". Het is niet verwonderlijk, dat al spoedig de mening ontstond, dat T.J.B.Z. een
„florigen"zou zijn. Onder„florigen" wordt in het algemeen verstaaneenhypothetische stof, die zou
veroorzaken, dat de plant van het vegetatieve in het generatieve stadium overgaat. Een „florigen"
is nog nooit aangetoond, hoewel het aan pogingen daartoe niet heeft ontbroken.
Wel is gebleken, dat T.J.B.Z. geen „florigen" is. Het is namelijk nooit gelukt planten, die in een
inadequate daglengte groeien (dus een korte-dag-plant onder omstandigheden van lange dag en
omgekeerd), toch tot bloei te brengen met T.J.B.Z.

In dehierna tebeschrijven proeven is wel aangetoonddatbonen-en tomatenplanten
opdetoedieningvanT.J.B.Z.reagerenmeteenvermeerderingvanhetaantalbloemen.
De hieruit ontstaande vruchten groeien bij bonen normaal uit,zodatookdit aantal
vermeerderd is.
BOON

Methodiek en materiaal
Alsvoorbeeldvaneenreeksproeven wordthier een enkelebeschreven.Deproefomvatte 12 groepen van 20 planten. Proefplant was Phaseolus vulgaris, ras „Vroege
Wagenaar". Na kieminginzaagselwerden deplanten opgepot in 10 cmpotten eningegraven in turfmolm in een kas meteen gemiddelde temperatuur van 20-25°C.Vier
dagen na het oppotten, toen deplanten 17dagen oud waren, werdbegonnen metper
dag 30ml van de oplossingen (concentraties 20-100mg/l) op de potten te gieten.Er
werd24maalbegoten; detotalehoeveelheid oplossingperplant bedroeg dus 720 ml.
Gedurende de periode waarin begieting plaats vond, werd geen water gegeven. Na
afloop der begietingen werdiederedagof omdeanderedaghet aantal open bloemen
geteld. Dit gedurende 18dagen.
Toen de planten uitgebloeid waren, werd het aantal vruchten geteld, werden de
vruchten gewogen en de bladoppervlakten gemeten. Bij twee groepen van niet met
T.J.B.Z. behandelde planten werden de eindknoppen weggenomen, respectievelijk
boven enonder heteerstedrietalügeblad.Ditlaatstewerdgedaan omdat ookdemet
T.J.B.Z.behandeldeplanten huneindknoppen afwerpen. Zodoendewerdnagegaanof
het effect, dat T.J.B.Z. heeft op de bloei, uitsluitend veroorzaakt wordt door corre36
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latieverschijnselen tengevolge van het afwerpen van de eindknop. Het zal blijken,
dat dit laatste niet het gevalis(ziefoto 3).
Resultaten
In de hierna volgende tabel en in figuur I wordt een samenvatting van deresultaten gegeven.
Aantalbloemen,aantal vruchten,vruchtgewicht entotale bladoppervlakte van Phaseolus vulgaris
na begietingen met T.J.B.Z.-oplossingen van 20-100mg/l.
'
Numberof flowers, number offruits, weightoffruits and total leafareaofPhaseolus vulgarisafter
wateringwithT.I.B.A.-solutions of20-100 mgjl.

Behandeling
Treatment

T.J.B.Z. 20mg/l. . . .
T.J.B.Z. 30mg/l.
T.J.B.Z. 40 mg/1.
T.J.B.Z. 50mg/1.
T.J.B.Z. 60 mg/1.
T.J.B.Z. 70 mg/1.
T.J.B.Z. 80 mg/1.
T.J.B.Z. 90 mg/1.
T.J.B.Z. 100mg/1')
Getopt op le
drietallige blad
Getopt op 2e
drietallige blad

Aantal bloemen Aantal vruchten
Gewicht aan
(gem. per plant) (gem. per plant)
vruchten (gem.
Averagenumber Average number per plant in g)
offlowersper
offruits per
Average weight
offruitsperplant
plant
plant
ing
12,6

8,6 .

15,4
16,6
18,2
19,0
19,0
18,5
17,5
17,5
(19,6)

Bladoppervlakte
(in cm')
Leafarea
(incm*)

20,7

648±28

9,4
9,9
12,6
13,1
14,1
15,0
11,3
12,8
(16,5)

22,0
23,3
28,3
27,7
26,0
23,3
18,3
23,6
(20,0)

722±58
796±21
784±57
721±13
780±44
719±23
714±63
649±70

13,5

12,8

29,4

906±49

14,5

14,4

33,9

1037±47

—

') De groep bestond uit slechts 8planten, zodat de uitkomsten minder betrouwbaar zijn dan van
de andere groepen.

Hetisduidelijk, dat alle concentraties een bevorderend effect hebben, zowelop de
bloemproductie als op de bladoppervlakte. Ook het totale gewicht aan vruchten is
gestegen.
Foto 3. Groei en bloei van bonen na begieting
metT.J.B.Z. 1.Contrôle. 2.Getopt boven tweede
drietallige blad. 3. Gedurende 13dagen dagelijks
begoten met 40 ml oplossing T.J.B.Z. S0mg/l. De
rechter plant (3) heeft een groteraantal bloemen
en vruchten dan 1en 2.
Growth andfloweringofbeansafter spraying with
T.I.B.A. 1. Control. 2. Toppedabove the second
trifoliate leaf. 3. DuringISdayssprayeddaily with
40 ml solution T.I.B.A. SO mg/1.Therightplant (3)
has a larger number of flowers and fruits than I
and 2.
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Figuur 1. Gemiddelde aantallen bloemen en vruchten bijde
verschillende concentraties benevens de gemiddelde bladoppervlakten.
Average numbers of flowers andfruits inthe different concentrations andtheaverage leaf areas: (1) average number of flowers per plant, (2) average numberoffruits per
plant, (3) average weight offruits perplant, (4) average
leaf areaper plant.

Conclusiesendiscussie
Het blijkt, dat bonenplanten op
een behandeling met T.J.B.Z. reagerenmet:
Ie. een vermeerderde bloemproductie;
2e. een vermeerderde vruchtproductie(zowel inaantalalsingewicht
per plant);
3e. eenkleine vermeerderingvan
detotalebladoppervlakte.Dezekomt
op rekening van de uitgelopen zijscheuten, die ontstaan tengevolge
van hetafwerpen vandeeindknop.
Ditvergrotebladoppervlakwerdniet
in alle experimenten gevonden, omdat degroeiderzijscheuten afhankelijk isvan het tijdstip van afwerpen
van deeindknop envanuitwendige
factoren alstemperatuur, licht, enz.
Ommetzekerheideenvermeerdering
van hettotale bladoppervlak te mogen verwachten, zou steeds onder
constante omstandigheden gewerkt
moeten worden. Hiermee ishet bewijsgeleverd,dateenvergroot aantal
bloemen kansamengaan zowelmet
eenvergrotingalsmeteenverkleining
(tenopzichtevandecontrôle)vanhet
totale bladoppervlak.

Dit isdaarom vanbelang, omdat eruitblijkt datmen hetindehand heeft door
variatievanhetaantalbegietingenenvandegroeiomstandigheden hetaantal bloemen
samen methet bladoppervlak tevermeerderen.
TOMAAT
De abnormale groeiverschijnselen, diedetomatenplant vertoont natoedieningvan
T.J.B.Z. zijn elders uitvoerig beschreven [3,4]. Foto 4geeft eenbeeld van deze abnormalegroei.
Hier wordt volstaan met devermelding, dat ookbijdezeplantdevegetatievegroei
meestalsterkwordtgereduceerd.Degroeiwijzederplanten wordtbovendien gewijzigd
in diezin,dat de sympodiale opbouw verloren gaat. Bloemtrossen ontstaan inde
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Foto 4. Tomaat (AiIsa Craig).
Links: plant behandeld met T.J.B.Z. Rechts:contrôle.
Tomato (AUsa Craig).
Left: plant treated withTJ.B.A. Right: control.

Foto 5. Bloemtrossenvan tomaten.
Links: behandeld met T.J.B.Z. (98 bloemen).
Rechts:onbehandeld(lü bloemen).
Flowerclusters of tomatoes.
Left: treated withT.I.B.A. (98 flowers).
Right: untreated (10 flowers).

oksels der bladeren, ook in die der cotylen. Ook de anatomische structuur van de
vegetatiepunten wordtveranderd;hetafsplitsen vanbladprimordiahoudtop,maarde
vorming van bloemprimordia gaat door. Gevolg van een en ander is, dat de
behandelde planten meer bloemen vormen dan de controles. Een extreem geval
van een (sterk gefascieerde) bloemtros met 98 bloemen geeft foto 5.
Discussie
De theoretische kwestie, hoe men zich de werking van T.J.B.Z. moet denken,
zalhier slechts kort worden besproken.
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat T.J.B.Z. het aantal bloemen vermeerdert doordathet de vegetatieve groei reduceert. Dat dit niet het geval is,
hebben de hier beschreven proeven laten zien. Een vergrote bloemproductie gaat
namelijk in het ene experiment samen met een vermeerdering, in het andere geval
met een vermindering van de totale bladoppervlakte (ten opzichte van decontrole).
Alles schijnt er op te wijzen, dat T.J.B.Z. een anti-auxine is. Het remt de groei
van stengels, bladeren, wortels en wortelharen [2, 5, 6, 7, 11]; het bevordert de
vorming van een „scheidingslaag", zodat knoppen worden afgeworpen; het verhindert de wortelvorming bij stekken [9, 12].Dit zijn alleverschijnselen, die opeen
gebrek aan auxine wijzen.
In de gebruikelijke auxine-testen evenwel kan het T.J.B.Z. soms de werking van
auxine versterken. Bovendien hebben AUDUSen SHIPTON [1]uit statistische gegevens
berekend, dat T.J.B.Z. wel een groeiremmer, maar geen anti-auxine kan zijn. Het
oefent zelfstandig invloed uitopdeprocessen,dietot bloemvorming leiden.
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Het verband tussen auxineofanti-auxine en bloeiisvooralsnogniet duidelijk. Het
is zelfs geenszins zeker, dat een dergelijk verband bestaat. Nader onderzoek zal dit
moetenleren.Insommigegevallenkanauxinedebloeivankorte-dagplantenremmen.
Het gaat hierbij echter omdebloei-inductie.
Vanmeerbelangis hierdevraagofdezestoffen(ookhet 2.3.5.-tribroombenzoè'zuur
enhet2.3.5.-trichloorbenzoëzuurzijn werkzaam)voordepractijk enignutzullenhebben. Deze mogelijkheid lijkt niet uitgesloten, wanneer men te doen heeft met
krachtig groeiendeplanten alsboon entomaat. Door toediening van dezestoffen zal
men een reductievandevegetatievegroeieneenvermeerderingvanhetaantalbloemen
kunnen bereiken. Bij slecht bloeiende planten moet diteenvoordeel zijn.
SAMENVATTING

1. Phaseolus vulgaris(ras „Vroege Wagenaar") reageert op begieting met T.J.B.Z.
door:
a. eenvermeerdering vanhet aantal bloemen;
b. een vermeerdering vanhetaantal vruchten;
c. eenvermeerderingvan hettotale vruchtgewicht.
2. Vroegere experimenten hebben aangetoond, dat ook Lycopersicum esculentum
reageert meteenvermeerderde bloemproductie.
3. Hetwareteproberen T.J.B.Z.(enanalogebenzoëzuurderivaten)toe te passenter
vermeerdering van de bloei bij sterk vegetatief groeiende, slechtbloeiendegewassen.
SUMMARY
INCREASE OF THE NUMBER OF FLOWERS IN BEANS AND TOMATOES BY MEANS
OF 2.3.5.-TRIIODOBENZOIC ACID (T.I.B.A.)
1. Phaseolusvulgaris(variety "Vroege Wagenaar") reacts to the application of T.I.B.A. by:
a. an increase in the number of flowers;
b. an increase in the number of fruits;
c. an increase in the freshweight of the fruits.
2. Former experiments showed that also Lycopersicum esculentum (variety "Ailsa Craig")
reacts with an increased number offlowers.
3. For practical useT.I.B.A. could betried byplants that haveavigorousvegetativegrowth and
flowerbadly.
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