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1

Inleiding

Doorde liberalisatie vandeenergiemarkt gaandetarievenentariefstructuren vanhetaardgasveranderen.
Voor telers zal hetzeer belangrijk zijnomeenzolaagmogelijke contractcapaciteit te verkrijgen omdat
hieraaneenlagere gasprijs isgekoppeld.Opdezewijze kunnenveelkostenworden bespaard.Hetgevaar
isechter dat onder extreme omstandigheden indewinter, bijlage buitentemperaturen enveelwind, erg
lage kastemperaturenkunnenontstaan.Doortemperatuurintegratietoe te passen kanweliswaar eentijdelijk
lagetemperatuur wordengecompenseerd door eenbepaalde periode eenhogeretemperatuur toete
passen,maar ondergrenzen waarbij onherstelbare schade aangewas of product optreedt zijnnog
onvoldoende bekend.Indeperiode ronddeenergiecrisis (circa 1980) is er inNederlandeninhet
buitenlandveelonderzoek verricht naar heteffect vanlagere enomgekeerde temperaturen bij komkommer.
Alsonderdeelvanhetproject 'Inventarisatie knelpunten indeteelt vankomkommer bijminimalisering vande
gasaansluitwaarde' is door het Praktijkonderzoek Plant&OmgevingB.V. (PPO),Sector Glastuinbouw(GTB),
deze literatuurstudie verricht. Hierinis speciaalgekeken naar wat reeds bekendisuit eerder onderzoek
naar lagetemperatuumiveaus.
Indit rapport worden naeenkort algemeengedeelte over de invloedvandetemperatuur openkele
plantprocessen, deminimumgrenzenvanlucht-enworteltemperatuur behandeld endedaarbij behorende
koudeschade beelden.Tevenswordt ingegaanop achtergronden vankoudeschade. Daarnawordt ingegaan
opdeeffecten vanverschillende temperatuumiveaus en-regiems opgewasontwikkeling, productieen
kwaliteit.

2

Temperatuur enprocessen indeplant

2.1

Ontwikkelingengroei

Defysiologische processen die ineenplant plaatsvinden zijninte deleninontwikkelings-en
groeiprocessen. Ontwikkeling is altijd sterk temperatuursafhankelijk: eenhogeretemperatuur betekenteen
snellere ontwikkeling.Voorbeeldenvanontwikkelingsprocessen zijnceldeling,aanlegvanvruchtbeginsels,
afsplitsingvanhet blad, celstrekking (lengtegroei) endeuitgroeiduur vanvruchten.
Bijgroei neemt hetvers-of drooggewicht vandeplantof hetplantendeeltoe door aanmaak,transport of
verwerking vanassimilaten.Dezedrie opeenvolgende processen zijnniet allemaaltemperatuurafhankelijk.
Deaanmaak vanassimilaten (fotosynthese) wordt maar weinigbeïnvloeddoor detemperatuur (Buwalda,
1999), maar iswel sterk afhankelijk vande hoeveelheid licht enC02. Effecten vanextreme temperaturen op
defotosynthese zijnover hetalgemeenomkeerbaar inhetgebied 10-35°C.Buitendeze
temperatuurgrenzentreedt er bijveel soorten alsnelbeschadiging opvanhetfotosynthetisch apparaat
(Berry&Björkman, 1980). Hettemperatuurtrajectwaarbijdefotosynthese maximaal is,isvrij breeden
begint bijkomkommer bijcirca 19 a20°C(Klapwijk, 1987).
Hettransport vanassimilaten isweltemperatuursafhankelijk. Bijeenhogeretemperatuur wordenermeer
assimilaten viadezeefvaten naar degroeiende delen(scheuten,vruchten enwortels) getransporteerd.Zo
vondenTokiet al.(1978) eengoede afvoer vanassimilaten vanuit komkommerbladeren na2 uur bij20°C.
Als detemperatuur 16°Cwas,duurde het4 uurenbij 13°C6 uur. Omdatdefotosynthese bijlagere
temperatuur gewoon doorgaat, kaner inhetbladonder koelere omstandigheden eenoverschotaan
assimilaten ontstaan.Deze suikers kunnenwordenvastgelegd inhetosmotisch inactieve zetmeel.Bijlage
temperatuur blijkt er inderdaadeenophopingvanzetmeel inde bladerenplaatstevinden.Alsde
temperatuur later oploopt,wordt hetzetmeelweer omgezet insuikers enkanhettransport weer opgang
komen(PenningdeVries et al., 1979). Door dezeopslagmogelijkheid hoevendeassimilaten nietpersé
direct nahetaanmakentewordengetransporteerd, wat perspectieven biedtvoortemperatuurintegratie.
Deverwerking vanassimilatentot celmateriaal hangt ook afvandetemperatuur. Bijeenhogere
temperatuur worden deassimilaten ingroeiende plantendelen sneller tot celmateriaal verwerkt. Maardoor
eentijdelijke opslagmogelijkheid hoevendeassimilaten niet direct tewordenverwerkt (Buwalda, 1999).
Hetademhalingsproces isweerwel sterktemperatuurgevoelig. Specifiek voor komkommer wordt hieropin
devolgende paragraaf ingegaan.

2.2

Ademhaling

Deassimilaten die door devruchtwordengeïmporteerd,wordenvoor detoename invruchtgewicht en
ademhalinggebruikt. Bijdegroei-ademhalingworden suikers omgezet indroge stof vandeplant. Inhet
algemeenvertoont degroeiademhaling(uitgedrukt per gramdrooggewichtstoename)eenrechtlijnig
verband met degroeisnelheid, zonder rekeningte houdenmet detemperatuur (PenningdeVriesetal.,
1974; Marcelis, 1994). Deonderhoudsademhaling(uitgedrukt per gram drooggewicht per dag) neemttoe
bijeenhogere temperatuur (Schapendonk enChalla, 1980). Deonderhoudsademhaling levert energie
waarmee deplant zichzelf instandhoudt, bijvoorbeeld voor reparatie aanenzymen. Doorde
etmaaltemperatuurte latenzakkenvanbijvoorbeeld 20 naar 17°C, bespaart ongeveer 20%aansuikers
voor deonderhoudsademhaling. Hetverhogenvandetemperatuur van20 naar 25°C, kost ongeveer40%

meer suikers (Boersma et al., 1993). Uitonderzoek vanMarcelis (1994) blijkt datvoor deademhalingvan
komkommervruchten 13tot 15%vandeassimilatenindevrucht wordt verbruikt.
Inonderzoek vanChalla (1976, 1978) bleek dezetmeelreservevankomkommerplantenna 12 uur inhet
donker nogzeer geringte zijn,waardoor deademhaling behoorlijk afnam ende planten door voedseltekort
celwandmateriaal afgingen breken.Ditwaste zienaandetoename vanvrije aminozuren.Bijeen4uur
durende verlaging vandetemperatuur van25°C naar 12°C aanhet begin,inhetmidden of aanheteindvan
de nacht, namdeonderhoudsademhalingaf. Hierdoor werd er minder zetmeel afgebroken enontstonder
geenvoedseltekort. Degroeisnelheid namtoe endeplantontwikkeling namiets af. Tenopzichte vaneen
gehele nacht 22°C, dat isbijgelijketemperatuursom, bleef degroeisnelheid gelijk, maarwasde
ontwikkeling sneller. Ditwaste zien aanmeer ontvouwdebladeren.
Volgens Papadopoulos enHao(2000) namdefotosynthese snelheidvankomkommerbladeren af met
toenemende dagtemperatuur vanrespectievelijk 18,21 en24°C.

2.3 Assimilatenverdeling
Volgens onderzoek uitgevoerd door Marcelis (1994)trekkenvruchtendagelijks 40 tot 90%vandetotale
droge stof productie vande planten naar zichtoe.Totaalgaat ongeveer 60%vanhetdrooggewicht en 80%
vanhetversgewicht invruchtenzitten.
Deverdelingvanassimilaten over deverschillende plantendelen (vruchten,wortels envegetatieve
bovengrondse delen)varieert sterk indetijd enheeftvooralte makenmetdevariatie inplantbelasting,
vooralmethettotale vruchtgewicht. Ookde instralingendetemperatuur speleneenrol.
Bijeenhogetemperatuur gaaner relatief veelminder assimilaten naar dewortels (Fölster, 1973),terwijlde
assimilatenverdeling naar devruchtenwat positief wordt beïnvloed(Marcelis, 1992; 1994). Ineenproef met
eenetmaaltemperatuurvan 18 en25°C,wasde procentuele verdeling naar dewortels respectievelijk 7en
3%.Naar devruchten ging er respectievelijk 48 en52%.
Eentijdelijk hogeretemperatuur verhoogt sterk de snelheidvantoename inversgewicht vandevruchten
door eenhogere sinkwerkingvande individuele vruchten.Ineenonderzoek werddetemperatuur gedurende
vier dagenverhoogd ofverlaagdvan22°Ctot 27 of 17°C. Degroei indrooggewicht was bij27°C slechts
7%hoger danbij 17°C.Maar de productie inversgewicht was 24%hoger. Ditbetekent dat het drogestof
gehalte indevruchten lager wordt (Marcelis 1992; 1994).
Hetdrooggewicht vandewortels wordt bijhoge instraling relatief meer gestimuleerd danvanhet
vegetatieve gedeelte vande plant. Bijweinig lichtgaat deverdelingvanassimilaten dusten koste vande
wortels (Marcelis, 1994).
Eenhogetemperatuur doetde sinksterkte vanindividuelevruchten meertoenemen dandatvande
vegetatieve delen:daaromwas inhetonderzoek vanMarcelis (1994) opde kortetermijn eentoenamevan
verdelingvandroge stof naarvruchten.Opdelangetermijnechter werd ditweer tegengewerkt door een
afname inhetaantalvruchten per plant bijdehogetemperatuur, zodat dedrogestof verdelingtussen
vruchten envegetatieve delenuiteindelijk slechts weinigwerdbeïnvloed.
Onafhankelijk vanhetstadiumwaarindevrucht zichbevindt, reageert devrucht metzijngroeisnelheid
binneneendagopeenverandering invruchttemperatuur.Alser eentemperatuurverlagingnaar 17.5°C
tijdens devroege vruchtontwikkeling plaatsvond,namdegroeisnelheid bijeen daaropvolgende
temperatuurverhogingweertoe. Daarentegen hadeenhogevruchttemperatuur (27,5°C)eenblijvend groot
effect op degroeisnelheid vandevrucht als detemperatuur na4 dagenweer werdverlaagd(Marcelisen
BaanHofman-Eijer, 1993).
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Minimum temperatuurgrenzen en schadebeelden
Indit hoofdstuk worden allereerst enkele achtergronden vankoudeschade behandeld.Daarnawordt
ingegaan opde(temperatuur)omstandighedenwaaronder verschillende soorten koudeschade ontstaan.

3.1 Fysiologische processendiekunnenleidentotkoudeschade
Bijeenbepaalde duurvandekoudevindt er eenopeenstapeling vaneffecten opdeelprocessen plaats:
remmingvanverschillende syntheseprocessen (chlorofyl, ribosomen),fasescheiding vanmembranenbij
gevoelige soorten,afbraak vaneiwittenenonherstelbare remmingvandefotosynthese, ookwelfotoinhibitie genoemd(Berry enBjörkman, 1980;Buwalda, 1999).
Door RaisonenLyons(1986) werd hetontstaanvankoudeschade ingedeeld ineeneerste entweedefase.
Inde eerstefase ontstaat infeite dekoudeschade: deze iszichtbaar ineenveranderingvande
membraanstructuur (afbraak vanvetten) of inverhogingvandeCa2+-concentratieinhet cytoplasma.De
vervolgreacties worden daningedeeld indetweedefase.Bijintacte plantenis eigenlijk alleenmaarde
tweedefase te zien.Deze bestaat uitveranderingen inde stofwisseling,verstoringen inderelatietussen
plant enomgevingéneffecten opgroeienontwikkeling. Koude kandusingrijpenopeenaantal
stofwisselingsprocessen endaardoor opverschillende manierentot uiting komen.Dekeuze vande
onderzoeksomstandigheden heeft danook eengrote invloed opdewijzewaarop deschadezich
manifesteert (Rietze, 1988). Zozijnerverschillen inmatevanschade bijplanten gegroeid ineen
klimaatkamer of onder kasomstandigheden.Daarom iser indeliteratuur ook geeneenduidigheidtevinden
over dehoogte vandeschadedrempel.
Bijeenlagetemperatuur (bijvoorbeeld 5°C)gaanbladeren slap,verliezenwater ener lekkenelektrolyten uit
(MinchinenSimon, 1973; RikinenRichmond, 1979). Benedeneentemperatuur tussende 10tot 15°C
neemt deademhalingssnelheid plotseling af (MinchinenSimon, 1973;Tanakaet al, 1986).
Bijeenproefperiode van3 dagenencontinu 7500 Luxwaser eenduidelijke bladgroeiwaarte nemenbij
temperaturentussen 25 en 15°C.Tussen 15 en 11°Cveranderde hetversgewicht nauwelijks enbeneden
8°Cvertoonden debladeren eenduidelijke indroging enlekkage vanelektrolyten. Hieruittrokkende
onderzoekers deconclusie dat deschadedrempel bij8°C lag(MinchinenSimon, 1973).
WiseenNaylor (1987) vondendat bijkoudevetten indemembranenveranderden vansamenstelling,
waardoor demembranenvandechloroplastenwerden beschadigd.Wright enSimon(1973) vondenlagere
gehaltes aanfosforhoudende vetten indemembranen bijkoudevan5°C inlicht of donker. Deelektrolyten
lekkage bijlagetemperaturen iswaarschijnlijk hetgevolgvaneentoename inpermeabiliteitvande
plasmamembraan entonoplast. Membranenvandemitochondriënvankouderesistente planten bevatten
eengroter deelaanonverzadigde vetzuren dankoudegevoelige planten(Wright enSimon, 1973). Lichtin
combinatie met koudedoet ook devetzuursamenstelling inde bladerenveranderen.Vooralhetblauwe licht
lijkt de boosdoener (KokenKuiper, 1977).
Inonderzoek werd ook eenlagere fotosynthesesnelheid vastgesteld bijkoude incombinatie met licht.Zo
vondenWright enSimon(1973) na4 uur bij 5°Cen7500 Luxeendalingvandefotosynthese tot 10% van
dewaarde bij25oC en 7500 Lux.Bijterugplaatsing binneneendagnaar 25°C verkreeg deplantweer zijn
oorspronkelijke fotosynthesesnelheid. Bijlangere periodes ontstond onherstelbare schade.Bijkoudebij
100%RVwasdit 3dagen.Hieruitvolgt dat 3dagenkoude niet dedirecte oorzaak isvande beschadiging
vanhet mitochondriaalof chloroplast systeem:deze schade ontstaat alleenbijkoude incombinatie meteen
lage RVenwanneer water uitdecellentreedt. Volgens de betreffende onderzoekers zoudelagere
ademhalings-enfotosynthesesnelheid hetgevolgzijnvanwaterstress.
Naeenkoudebehandeling gevolgddoor opwarming zijnverhoogde ACC-enethyleenconcentraties gemeten.
Dezelijkenechter hetgevolgvandekoudeschadete zijnennietdeoorzaakvandekoudeschade(Wang,
1987).
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Deverklaringvoor desterk negatieve werkingvanlicht bijkoude (zie 3.2) ligtwaarschijnlijk inhet
'overlopen'vanelektronentijdens defotosynthese. Daardoor wordener zuurstofradicalen gevormd,dieeen
snelle afbraak vanchlorofylveroorzaken. Ditproces wordt ook welfoto-oxidatiegenoemd.ZotoondeVan
Hasselt(1972) eensnellere afbraak vanbladgroen aanbijkoude inlicht. Ondermeer Wright enSimon
(1973) enRietze (1988)vondenlagere chlorofylgehaltes. Bijhetfoto-oxidatieproces is zuurstof essentieel.
Ineenzuurstofvrije omgeving ontstaat er namelijk géén schade enblijvendejongste bladeren donkergroen
(VanHasselt, 1976; RietzeenWiebe, 1987; Rietze, 1988; Rietze enWiebe, 1989a).
Datgrotere bladeren minder schade gevenbijkoude inlicht dankleinere bladeren kanmede hetgevolgzijn
vanonderlinge beschaduwing endaardoor minder bestraling (Taylor enRowley, 1971).
Planten kunnenzichnaenkele dagenvanblootstelling aanlagetemperaturen ook aanpassen,waardoor de
koudetolerantie sterk toe kannemen(Helmyet al., 1999). Eenbelangrijk mechanisme hierbijiseenstijging
vanhetgehalte aanlinoleenzuur indemembranen,waardoor deovergangstemperatuurvaneenvloeibare
naar eenkristallijne structuur wordt verlaagd(Kuiper, 1983).

3.2

Schadedrempels luchttemperatuur

Deminimumtemperatuur waarbij koudeschade ontstaat, is afhankelijk vanverschillende factoren.Zospelen
detijdsduur enof dekoudeperiode inhetlicht of hetdonker valt, eenbelangrijke rol.Ookhet ras ende
worteltemperatuur zijnvaninvloed.Indeliteratuur is,mede afhankelijk vandekeuzevande
onderzoeksomstandigheden, danook eengrote variatie aantemperaturente vindenwaarbij koudeschade
optreedt. Hieronder is geprobeerd eenoverzicht te makenvandegevonden schadedrempels.
Erisveelonderzoek uitgevoerdnaareffecten vanlagetemperatuur bijkomkommer door koudetetoe te
passen inperiodes van6 uur gedurende éénof meer dagen(Rietze, 1988). Inhaar proeventrad ertot8°C
geenkoudeschade op.Vijf maal6 uur bij8°C(dus maximaal 30 uur mettussenpozen) inlicht of donker, gaf
nadrie wekenslechts weinigverschil inversgewicht te zienzowelinhetlicht als donker tenopzichtevande
controlebehandeling van20°C. Maar albijéénmaal6 uur inlicht(lichtsterkte van 10.000 Lux)bij 5°Cwas
hetversgewicht na3wekengedaaldtot 70%.Eénmaal6 uur bij 5en2°Cinhetdonker gaftevens
lichtverkleuring vanhet blad(chlorose) narespectievelijk 4 en2dagen.Bijtwee maal6 uur bij 5°Cinlicht
ontstond er eenduidelijke achterstand inplantgewicht na3weken invergelijking met 5CCindonker. Bij2°C
inhetlichtwaser veelmeer schade danbij2°Cinhetdonker: alle plantengingen namelijk doodbijde
behandelingdie plaatsvond inhetlicht. Eentemperatuur van2°Cinhetdonker was duidelijk beter dan5°C
inhetlicht (Rietze enWiebe, 1987).
Rietze (1988) vondinlicht(10.000 Lux)bij 2 uur 2°Cof 3uur 5°C aleenkleiner bladoppervlak in
vergelijkingmetdecontrolevan20°C.Bij3 uur 2°Contstond zichtbare schade(chlorose) eneenlager
chlorofylgehalte inhetblad.
Als dekoudeperiode beperkt is,kanvolledig herstel plaatsvinden.Inonderzoek vanWright enSimon(1973)
kregen planten naeenkoudeperiode bij5°Centerugplaatsing bij 25°Chunoorspronkelijke gewichtweer
terug. Demaximum koudeperiode waarnavolledig herstel plaatsvond,wasinhunonderzoek bij koudein
licht 30 uur enindonker 48 uur.
Bijeenlangere duur kaner echter ook albij 10°C schade ontstaan.Jonge planten kondenéénweek bij
10°C encontinu lichtvan7500 Luxverdragen,maar eenlangere periode gaf géénherstelte zienna
plaatsing bijtemperaturen bij25°C. Driedagen continu bij8°Cof 1,25 dagencontinu bij 5°Cgafal
onherstelbare schade(MinchinenSimon, 1973).
Naeenperiodevandrie dageneninlicht van7500 Luxvondendezelfde onderzoekers datde bladeren
vooral bijtemperaturen onder de8°Cuitdrogingsverschijnselen vertoonden. Ooktoonde menbijdeze
temperaturen lekkagevanelektrolyten aan.Lekkagevanelektrolyten uitdecelwordtveroorzaaktdoor
lekke, dus beschadigde celmembranen eniseenaanwijzingvoor koudeschade (zie ook 3.1).
Hetkritische puntwaar benedendelekkage vankalium bijlangere blootstellingduur sterktoenam,was

afhankelijk vanhetras envarieerde van 10tot 14°C. Deademhalingssnelheid namplotseling sterk afbij
lagere temperaturen,zotussen de 10en 15CC(Tanaka et al, 1986).
Uit kasproevenvanLiebig(1985) kwam naarvorendat bijeenlagere gemiddelde etmaaltemperatuur dan
14°C(nachttemperatuurtot 10°C) plantengeelverkleurden, achterbleven ingroei enuiteindelijk dood
gingen. Ookbijhogere kastemperaturenwas er indezeonderzoeken vaak nogeenbehoorlijke plantuitval.
Ineendecemberplantingvankomkommers vondenVandeVooren enVanUffelen (1981) ook eenbepaalde
vormvankoudeschade bijeendag/nachttemperatuur van 17/16°C. Bijdag/nachttemperaturenvan
23/12°C ontstond ergéénschade. Deschade uitte zichniet inchlorose, maar welinonder andereeen
zeer sterke verlating vandeproductie, verfrommeld blad, blad-enscheutgroei opdevruchten enveel
splijtkoppen. Ditkomtwaarschijnlijk mede omdat deplant niet inbalanswas,waardoor er allerleivreemde
verschijnselenoptraden.
Inproeven uitgevoerd inkassen,vondRietze (1988) degrenswaarbij schade optrad bijkoude inhet donker
bij8 maal6 uur bij8°C.Hettijdstip waarop 1kgwasgeoogst, werddanmetongeveer twee dagen
vertraagd.
Indevolgendetabelwordt eenoverzicht gegevenvandeindeliteratuur gevonden grenswaarden voorde
minimumtemperatuur bijkomkommer incombinatie met behandelingsduur enlichthoeveelheid.Tevenszijn
deoptredende schadebeeldenweergegeven.
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Tabel 1:

Overzicht van in de literatuur gevonden grenswaarden voor minimum luchttemperatuur, tijdsduur van
behandeling, lichthoeveelheid en schadeverschijnselen bij komkommer, onderverdeeld in proeven
genomen in klimaatcellen en onder kascondities.

Temperatuur Tijdsduur
(°C)
Proevenin
klimaatcellen:
14 dagen
15

Lichtsterkte tijdens
behandeling(Lux)

Schadeverschijnselen

Bron

83 W/m2 (16uur)

Nauwelijksgroei,vooralalsworteltemperatuur ook

Karlsen(1981)

15°Cis
10

Maximaal
12x4uur

0

10
8

> 7dagen
4x 6 uur

7500
0

8
5
5
5

72uur
1x6uur
48 uur
1x3uur

7500
0
0
10.000 (46 W/m2)

5

1x6uur

10.000 (46 W/m2)

5

30uur

7500

2-5
2
2

3uur
1x6 uur
1x2uur

0
0
10.000 (46 W/m2)

Kasproef winter

14

Maximaal
3,5 maand
Eerste
wekenna
planten
Weken

Kasproef voorjaar

8
5

8x6uur
4x6uur

Innacht
Innacht

Kasproeven:
17/16
(dag/nacht)
20/7
(dag/nacht)

3.3

Kasproef winter

Vooral naeerste behandelingsperioden ernstige
verwelkingverschijnselen vanbladeren,naherstel
vrijwelverticale standvanbladeren,groeiafname
bladranden leidendtot bolbladenkleiner bladoppervlak.
N.B. Bij 12°C geenschade!
Onherstelbare schade
Kleiner bladoppervlak: bladeren bereikenniethun
potentiële eindgrootte
Duidelijk gewichtsverlies enlekkage elektrolyten
Chlorose na4 dagen
Onherstelbare schade (50%gewichtsverlies)
Afname bladoppervlak enminder chlorofylvormingin
jongste bladeren(bepaling 13dagen nabehandeling)
Sterke afnameversgewicht na3weken(-30%) en
bladvergeling
Onherstelbare schade(meer dan 50%gewichtsverlies,
50%lager chlorofylgehalte)
Afname bladgroei
Chlorose na2dagen
Afname bladoppervlak enminder chlorofylvorming in
jongste bladeren(bepaling 13 dagen nabehandeling)

Zeer sterke oogstverlating,vervormd blad,
splijtkoppen,blad-enscheutvorming opvruchten
Veeldodeplanten zonder bodemverwarming. Maarook
bij bodemverwarming slechte groei,chloroseen
ongelijke strekking blad.
Geelverkleuring, sterk achterblijven ingroeien
uiteindelijk plantsterfte
Oogstvertraging van2 dagen enafname bladoppervlak
Duidelijke afnamevanbladoppervlak enoogstvertraging
van8 dagen

Challa (1976,1978)

MinchinenSimon(1973)
Rietze(1988)
MinchinenSimon(1973)
Rietze(1988)
Wright enSimon(1973)
Rietze(1988)
RietzeenWiebe(1987)
WrightenSimon(1973)
MinchinenSimon(1973)
Tanakaetal. (1986)
Rietze(1988)
Rietze(1988)

VandeVooren en Van
Uffelen(1981)
DenNijs(1981)

Liebig (1985)
Rietze (1988)
Rietze (1988)

Schadedrempels worteltemperatuur

Fölster (1974)vondeenminimumworteltemperatuur bijeenteelt inNFTvan 16°C.Benedendeze
temperatuur gingen erveelplanten dood.Inonderzoek vanDenNijs(1981) gingbijeengrondtemperatuur
van 14-16°Congeveer dehelft vandeplanten doodbijeennachttemperatuurvan 7°C. Daarentegen
stierven er metwortelverwarmingeneengerealiseerde bodemtemperatuur van 18-20°C bijdezelfde
nachttemperatuur slechts enkeleplanten.
Ineenonderzoek uitgevoerd door KrugenThiel(1985) ineengrondteelt was deminimum
worteltemperatuur 18°C. Neerhangende bladeren ontstonden indeeerste week naplantenbij
worteltemperaturenvan 16°Cendezelfde verschijnselen bijiets lagereworteltemperatuur inlatere
groeifases invoorjaars- enherfstteelten. Inzomerteeltenontstond bladverwelking inlatere groeifases pas
bijeenbodemtemperatuur van 12à14°C.
Ookbijlage kastemperaturenvan 10°Cbleken planten indewinter te kunnenoverleven alsde
worteltemperatuur maar minimaal 18°Cwas.Deplantenvertoonden echter welduidelijke
schadeverschijnselen alsgevolgvande koude(Liebig, 1985). KrugenLiebig(1991)trokken uithun

onderzoek deconclusie dat degevoeligheid voor lage bodemtemperaturenafneemt bijeenlangdurighoge
instraling enandersom.Maar planten zijngevoeliger voor lage bodemtemperatuur bijeen(plotselinge) hoge
instraling inperiodes met eenlage instraling,zoals indewinter.
Indevolgende tabelwordt eenoverzicht gegevenvandeinde literatuur gevondenminimumtemperaturen
waarbij schade ontstaat, incombinatie met de behandelingsduur endegevonden schadebeelden.

Tabel2:

Overzichtvan indeliteratuurgevondengrenswaardenvoorminimumworteltemperatuur, tijdsduur
vanbehandeling,schadeverschijnselen

Worteltemperatuur (°C)

Tijdsduur/periode

Schadebeelden

Bron

<18

Injanuarienaprilplanting

Lagere productie

<16
<16

2 à3weken
Eersteweek naplanten

15

12-14

14dagen
Tot enkeleweken naplanten
Vanafweek naplantentot
vruchtzetting
1-5 dagen

<12-14

Vanaf vruchtdracht

Veeljonge plantendood
Bladverwelking,achterblijven stengel-enbladgroei enlate
productie
Sterkegroeiafname,vooral bij lage luchttemperatuur
Helftvanplantendood(nachttemperatuur 7°C)
Bladverwelking, achterblijven stengel-enbladgroei enlate
productie
Sterk achterblijven ingroei(sterk verminderde water-en
voedingsopname)
Bladverwelking, achterblijven stengel-enbladgroei enlate
productie

Liebig (1985)
KrugenLiebig (1991)
Fölster(1973)
KrugenThiel(1985)
KrugenLiebig (1991)
Karlsen(1981)
DenNijs(1981)
KrugenThiel(1985)
KrugenLiebig (1991)
Tachibana (1982)

14-16
<14-16

3.4

KrugenThiel (1985)
KrugenLiebig (1991)

Schadebeelden alsgevolgvankoude

Deschadebeelden als gevolgvaneenbepaalde koudeperiode kunnenzijn:
Remmingversgewicht plant
Kleiner bladoppervlak
Waterverlies aanbladranden enbolblad
Uitdroging en/of verwelking vanblad
- Splijtkoppen enverfrommeld blad
Chlorose
- Necrose
- Lekkage elektrolyten
- Plantsterfte
Oogstvertraging
Hettype endematevanschade hangenvooral afvandehoeveelheid lichttijdens dekoudebehandeling.

3.4.1

Koude inlicht

Koude incombinatie met lichtgeeft naast chlorose indeoudste bladerenook necrose (bruinverkleuring)van
debladerendie zichtijdens ennetnade koudeperiode ontwikkelen.Bij2°Cvarieerden de schadebeelden
afhankelijk vandeduur enlichtintensiteit vanlichte necrose langs denerventot sterke necrose over het
gehele bladoppervlak tot afsterven vandebladeren.Zoverschrompelden bladeren kleiner dan5cmaldoor
eenkorte behandelingvan4 uur bij2°Cen 10.000 Lux.Indegrotere bladerenworden de bladnerven
necrotisch. Kleinere bladeren hebbeneenversterkte necrosevandebladgedeelten tussendenerven
(Rietze, 1988). Bijkoude(5°C)inlichtwordenbladeren slapdoor verlies aanwater (MinchinenSimon,

1973).
Bijlangdurige koude kunnenplantenook doodgaan(DenNijs, 1981;Liebig, 1985). Bijeen
etmaaltemperatuurvan 16CCgingener ineenjaar met eenhogere instraling minder plantendooddanin
eenjaar met lagere instraling (Liebig, 1984).
Bij koude inlicht indekastrad ertenopzichte vankoude ineenklimaatcel relatief snelnecrose overde

gehele oppervlakte vandejongste bladeren op.Daarnaast krulde de bladrandomhoogende bladstand
vertoonde vaak eenhoekvan45°omhoog.Ditzoute makenkunnenhebben met dekortdurende zeer hoge
lichtintensiteiten (tot 70.000 Lux)inde kas(Rietze, 1988).

3.4.2

Koude indonker

Bijkoudegedurende eendonkerperiode inklimaatkamers, ontstaat alsnel lichtverkleuring (chlorose) inhet
oudste blad. Naeenlangere behandeling ontstaan sterkere geelverkleuringen. Hetbeeld lijkt sterk op
magnesiumgebrek.Waarschijnlijk wordt chlorofyl (met daarin Mg)afgebroken of niet meer nieuw
aangemaakt.
Bijkasteelten zijndesymptomen sterker. Naast chlorose indegedeeltes tussendenervenindeoudste
bladeren,treedt er indekas ook lichte chlorose indejongste enook dedaarna nogontwikkelende
bladeren op(Rietze, 1988).
Daarnaast vertonen bladeren afhankelijk vandetemperatuur endetijdsduur vande koudeperiode
verwelkingsverschijnselen (slappe, neerhangende bladeren), nemen hetbladoppervlak enhet plantgewicht
af en/of ontstaat er eenoogstverlating (Challa, 1976 en 1978; Karlsen, 1981;Rietze enWiebe, 1987;
Rietze, 1988). OokDenNijsenSmeets(1987) constateerden dat naeenlange periode metlage
nachttemperaturen, debladeren kleiner endikker bleven.Naeenkortdurende periode metlage
temperaturen bereikten dejonge bladeren dietijdens debehandeling alhorizontaal stonden,ook niethun
potentiële eindgrootte (Rietze, 1988).
Wright enSimon(1973) vondendirect nadrie dagenkoudebehandeling bij 5°Ceenafname inversgewicht
door waterverlies met ruim 50%.BijRietzegaf demeest extreme behandelingvan5dagengedurende 6
uur bij2°Cnadrie wekeneenafname inversgewicht te zienvan50%.Bij 2°C namhetversgewicht lineair af
met debehandelingsduur (Rietze, 1988).
Door Rietze (1988) is inteeltproeven ook eenoogstvertraging geconstateerd (zietabel3).
Tabel3:

Oogstvertragingindagenineen teeltproef metkomkommersalsgevolgvan verschillende
koudeperiodesbij2temperaturen(Rietze,1988)

Temperatuur(°C)

8
8
5
5
5

Periode
8 x6uur
1 0 x 6 uur
4 x6uur
8 x6uur
1 0 x 6 uur

Oogstvertragingt.o.v. constant 20°C

2
5
8
12
15

Naastdegevonden oogstvertraging, blevendevruchten bij8 à 10 maal6 uur koude bij 5°Cduidelijk korter
enwerden eerder geel. Ditis mogelijk eengevolgvaneenhogere ethyleenproductie (Wang,1982).
InonderzoekenvanChalla (1976, 1978) bleek datwanneer planten 's nachts bij 10CCinplaats vanbij 12°C
werden geplaatst, erwaterverlies aande bladranden enbolblad optrad.Hierdoor namhetbladoppervlak en
degroeivandeplantenaf.
Eenpositief effect vaneenlage (nacht)temperatuur isminder vruchtabortie. Dit iszoweldoor DeLint enHeij
(1982a) als Rietze (1988)gevonden.

3.5
3.5.1

Interacties tussen koudeenanderefactoren
Licht

Hiervoor isalvermeld dat licht bijlagetemperaturen meer schade geeft danindesituatie datde
koudeperiode inhetdonker valt. Erontstaat eerder enookiets andere schade (zie 3.4.1).
Naarmate delichtintensiteit hoger is,blijven debladeren kleiner. Zowas het bladoppervlak ineenonderzoek
vanRietze (1988) met koudeperiodes van4 maal4 uur bij2°Cenlichtintensiteiten van0, 100,1000 en
10.000 Luxten opzichte vandecontrole van20°C respectievelijk 63, 47, 42%endood(Rietze, 1988).Ter
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vergelijking: 100 Lux is hetlichtvaneenzwakkegloeilamp, 1000 Luxde lichthoeveelheid tijdensde
ochtendschemering en 10.000 Luxis delichtsterkte inde kas opeenbewolkte dagtegen demiddag inhet
voorjaar.
Tanczos (1974) vondeenhalveringvandeschade inhetbladwanneer delichtintensiteit met dehelft daalde
(van 12.000 naar 6.000 Lux).Eendonkerperiode vanminstens 1uur bij20°Cnadekoudeperiode inlicht
vermindert deschade (Rietze enWiebe, 1989b). Inhetdonker treedt erwaarschijnlijk eensoort
herstelmechanisme inwerking.Inkasproevenontstondook meer schade naarmate de koudebehandeling
meer naar dedagverschoof endestralingssom dushoger was(Rietze, 1988).

3.5.2

Worteltemperatuur

Eenhogere bodemtemperatuur kande koudeschade deels opheffen. Uit onderzoek vanRietze(1988) bleek
datwortelverwarmingvan20°Cde schade bij 5°Cinhetdonker bijna geheel op konheffen.Bij 2°C ontstond
er minder schade als dewortels werdenverwarmd. Ineenandere proef bleek dat bij8 x6 uur en5°C
(nacht) hetbladoppervlak minder werdgereduceerd ener minder bladeren met koudeschade ontstonden
metwortelverwarming van20°Cdanbijgeenwortelverwarming. Hoeextremer deomstandigheden,hoe
groter hetpositieve effect vandeworteltemperatuur (Rietze, 1988).
Fölster (1974) vondeenminimumworteltemperatuur bijteelt inwater van 16°C:bijeenlagere temperatuur
gingen deplantendood.Karlsen(1981) vondbijjonge planten duidelijk meer groei alsbij 15°C
luchttemperatuur deworteltemperatuur toenamvan 15naar 30°C. OokGosselin enTrudel(1985)
onderzochten diverse combinaties vanwortel-enluchttemperaturen. Bijeennachttemperatuurvan9°Cnam
het drooggewicht vanhet blad bijeenworteltemperatuur van24 of 30°Cinvergelijking met 12°Ctoe met
respectievelijk 168 en 136%.Dewortelverwarming konechter maar gedeeltelijk hetverlies aangroei
compenseren alsgevolgvaneenlage nachttemperatuur (9 inplaatsvan17°C).
Heissner enDrews(1985) vondendateennachttemperatuur van 12°Cmeteenbodemtemperatuur van
minstens 22°Cweleenoogstvertraging gaf, maar geenkoudeschade. Plantenkondenbijeen
luchttemperatuur van 10°Cgedurende ongeveer tweewekeneneengrondverwarmingvanminimaal 18°C
overleven, maar zonder grondverwarming niet.Welvertoonden zeeensterke chlorose,terwijl denieuw
gevormde bladerenwitgekleurdwarenengeenchlorofyl bevatten.Ditverschijnsel leek sterk op ijzergebrek
(Liebig, 1985).
Het positieve effect vaneenhogereworteltemperatuur bijkoude heeft hoogstwaarschijnlijk vooralte maken
met eenbetere opname vanwater envoedingselementen (Tachibana, 1982; 1987). Uitproeven bleek dat
deplant bijlageworteltemperaturenbeneden 17a20°Cduidelijk minder water envoedingopnam.Demate
vanopname hingwat afvanhetvoedingselement. Hetwatergehalte inhetbladdaalde enertrad chlorose
op inbladeren diezichdirect nahetbeginvandetemperatuurbehandelingenontwikkelden. Binnenééndag
naeentemperatuurverlagingnamendeplanten minder water envoedingsstoffen op(Tachibana, 1987).
Maar pas navier àvijf dagenbijtageworteltemperaturen was eengroeiremmingvande spruiten
bladchlorose zichtbaar. Langere periodes leidden ooktot lagere gehaltes aanvoedingselementen
(Tachibana, 1982). Door dezelfde onderzoeker iser ook eenduidelijk verbandtussengroeireductie en
afname inconcentratie vanvoedingsstoffen inhetbladgevonden,vooral met N,PenK. Bijlage
temperatuur werd ervooral minder PenMnopgenomen.Afhankelijk vanhet raswerdde sterkste
groeireductie gevonden bijde laagste onderzochte temperaturenvan 12à14°C.
Daskalali et al.(1998) onderzochtenworteltemperaturen van 12,20, 28 of 36°C.Zijvonden datdeopname
vanallegeanalyseerde voedingselementen (N,P,Ca,KenMg)sterk toenamvan 12 naar 20°C.Bij
worteltemperaturen tussen 20 en36°C namdeopnamevanPenCanogverder toe enbijdeandere
elementenwaser nognauwelijks effect. Dewateropname, hetbladoppervlak endetotale plantengroeiwas
het beste bijeenworteltemperatuur van28°C.
Eenandereverklaring voor hetpositieve effect vaneenhogere worteltemperatuur bijkoude kanookte
makenhebbenmet eenhogere productie aancytokinine. Dezestof kanafbraakprocessen inscheuten
tegenhouden (Rietze, 1988).
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3.5.3

Enten

Hetgebruik vanonderstammen kanhetnegatieve effect vaneenlagegrondtemperatuur gedeeltelijk
opheffen,waardoor er minder schade ontstaat. Uitproeventrokken KrugenLiebig(1991) deconclusie dat
entenop Cucurbita-soorten de minimale bodemtemperatuurwaarbij deplant hetnoggoeddoet met2°C
verlaagd.
Bijeenluchttemperatuur van 10°Cvertoonden plantenwelkoudeschade, maar kondenoverleven alsze
geëntwaren op Cucurbitamoschata,Cucurbitapepoen Cucurbitaficifoliat\ bijeenminimum
worteltemperatuur van 18°Cwerdengeteeld(KrugenThiel, 1985). OokAiet al.(1999) vondendatkoude
beter werdverdragen alsde plantenwarengeënt op Cucurbitaficifolia.Uitonderzoek vanBulder etal.
(1991) bleek datdeonderstam Syciosangulatusnogtoleranter wastegen lagetemperatuur dan Cucurbita
ficifolia.
Bijeengrondtemperatuur van 14-16°Coverleefden alle planten diegeëntwarenop Cucurbita ficifolia, terwijl
bijniet entendehelft vandeplanten doodgingen(DenNijs, 1981). Doorte entenop Cucurbita ficifoliawerd
deproductie bijeenlagekastemperatuur danook duidelijk verbeterd (DenNijs, 1981;1983).
Deoorzaakvande positieve effecten vandeonderstammen ishoogstwaarschijnlijk datdeopnamevan
water envoedinggewoondoorgaat. Tachibana (1982)vond namelijk ineenonderzoek metCucurbita
ficifolia,dat deopnamevanwater endemeeste voedingselementen nauwelijks gevoeligwasvoor de
temperatuur inhettraject 12-30°C.Ditintegenstellingtot deopname bij'gangbare'komkommerrassen.
Daarnaast zijner nogduidelijke verschillentussen rassen gevonden ingevoeligheid voor lagetemperatuur
(DenNijs 1978; 1979; 1983;Tanaka,Nakanura enYasui,1986).

3.5.4

Luchtvochtigheid

Tijdens dekoudebehandeling inklimaatkamers konRietze(1988) geeninvloedvande luchtvochtigheid op
dematevankoudeschade aantonen. Dit integenstelling totWright enSimon(1973). Zijhuldende plantenin
plastic waardoor eenmetvochtverzadigde atmosfeer ontstond.Bij 5°Cvonden zijgeenuitdroging vande
planten enbijplanten die bij85%inhetdonker stondenwèl. Naterugplaatsing bij25°Cgroeiden de planten
diebij 100%RVhaddengestaangewoon door.
Bijhetterugzetten vanplanten nakoudebehandelingen bij2 en5°Cnaar eenhogetemperatuur (20oC)
vertoonden deplantentijdelijk verwelkingverschijnselen. Naeenhalf uurwarendeplanten echter weer
stevig. Bij8°Ctraden er geentijdelijke verwelkingverschijnselen op(Rietze, 1988).
RikinenRichmond(1979) vondeneengrotere lekkage vanelektrolyten bijmeer waterverlies vande
afgesneden kiembladeren, dus bijeenlagere RV.Volgens henweesditerop dat koudeschade hetgevolgis
vanzowelwateronttrekking aandecellen alsvanheteffect vandelagetemperatuur opdecelmembranen.

3.5.5

Plantstadium

Rietze(1988) vondgeenverschil ingevoeligheid voor koudevanplantendie 3of 10 bladeren hadden.De
verschillen inplantstadium wareninditonderzoek echter vrijgering,omdat er alleenminof meerjonge
planten inklimaatkamers zijnonderzocht. Devraagis hoedit zit bijplantendie alinde productiefase zijn.
Bijtomaat is aangetoond dat ouderetomatenplanten minder gevoelig zijnvoor temperatuurswisselingen dan
jonge planten(DeKoning, 1990).

3.5.6

Afkoel-enopwarmsnelheid

Rietze(1988) vondgeeneffect vandeafkoel-enopwarmsnelheid opdematevankoudeschade.
Uitonderzoek vanHelmyet al. (1999) bleek dat komkommerplantendie afgehardwerden door stapsgewijs
binnen 5dagendetemperatuur teverlagenvan25 naar 6°C,de koude beter verdroegen danplanten
waarbijdetemperatuur directvan25 naar 6°Cwerdverlaagd.Ervindt duseenbepaalde aanpassing aande
lagetemperaturen plaats.Saltveit (2001) vonddat eenkortetemperatuurschokvanzaailingen bij40 of
45°Cvöör of nadekoudebehandeling, minder koudeschade gaf.
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3.5.7

Tijdstip koudebehandeling

Indetweede nachthelft zijn planten gevoeliger voor schade bijextreme koude(2°C) danindeeerste
nachthelft. Bij 5°Ciser geenverschilwaargenomen (Rietze, 1988). Degrotere gevoeligheid indetweede
nachthelft ismogelijk hetgevolgvanhetlagere suikergehalte indeze periode (KingenReid, 1987; Rietze,

1988).
Challa (1976) vondeenpositief effect vaneentijdelijke temperatuurdaling tot 12°C indetweede nachthelft,
maar hijging niet zolaagintemperatuur alsRietze enoverschreed hijniet de schadegrens.
Door stralingvandezonop deplant ontstaat er eenhogere planttemperatuur,waardoor detemperatuur
bovendeschadegrens kankomenener minder schade op kantreden.Aandeandere kant geeft meer
stralingweer meer kansop schade bijlagetemperaturen (zie 3.5.1).
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Effecttemperatuur opvegetatieve engeneratieve
plantkenmerkenbij komkommer
Medenaar aanleidingvanhoge energieprijzen iser rond 1980 veelonderzoek verricht naar heteffect van
detemperatuur opdegroei enproductie bijkomkommer. Hieronder wordt eenoverzicht gegevenvande
invloedenvantemperatuurniveaus en-regiems op eenaantalbelangrijke plantkenmerken. Hierbij iseen
onderverdeling gemaakt ineffecten bijjonge plantentijdens deopkweek entemperatuureffectentijdensde
teelt.

4.1 Temperatuureffecten tijdens deopkweek
Hieronder wordt ingegaan opdeinvloedenvandetemperatuur opdiverse plantkenmerkentijdensde
opkweek vanjonge planten eneventuele na-effectentijdens deteeltfase.

4.1.1

Plantdrooggewicht

Doortijdens deplantopkweek deetmaaltemperatuurteverhogenbinnenderangevan 17tot 24°C, namhet
drooggewicht in3wekentoe met 0.32 g per graadtemperatuurstijging. Maar bijgelijke etmaaltemperatuur
namdedrogestofproductie bijeenhogere dagtemperatuur meer toe danbijverhoging vande
nachttemperatuur (GrimstadenFrimunslund, 1993). Ditisook gevondendoor FriendenHelson(1976) bij
zevenverschillende gewassen.Slack enHand(1983) vondendat planten die opgekweektwaren bijeen
dag/nachttemperatuur van24/17 inplaatsvanbij21/19°C, een 17%hoger plantgewicht hadden.Bijbeide
temperatuurregiemswas deetmaaltemperatuur gelijk. Grimstad enFrimunslund (1993) gevenaandatde
gemiddelde etmaaltemperatuur waarschijnlijk belangrijker isvoor degroeisnelheid dandedag-of
nachttemperatuur alleen.Zijtrokken deconclusie dat debeste groeivoorjonge plantenopbasis vanhet
drooggewicht bij28 à29CCplaatsvindt. Volgens Milthorpe (1959) was dit met 30-35°Cnoghoger.
Verschillen kunnenmogelijk veroorzaakt zijndoor verschillen inlichtniveaus tijdens deopkweek.
Onafhankelijk vandeworteltemperatuurvondFölster (1973) bijjonge planten eenverdubbelingvanhet
drooggewicht vandebovengrondse delenalsderuimtetemperatuur steegvan20 naar25°C.
Naarmate dekouvalaanhetbeginvandemorgengroter (0-10CC)endebehandelingsperiode (één,tweeof
drie wekenvoor uitplanten) langer werd,namhetplantdrooggewicht af (Grimstad, 1993). Indit onderzoek
werddekouvallater opdedaggecompenseerd door eenhogeretemperatuur aante houden,zodatde
etmaaltemperaturenbijdeverschillende behandelingen gelijkwaren.
Deworteltemperatuur heeft ook invloedophetdrooggewicht. Hetdrooggewicht vandescheuten bijeen
worteltemperatuur van24 en30°Cwasgelijk,terwijl eenhogere(36°C) eneenlagere (12 en18°C)
worteltemperatuur eenlager scheutgewicht gaf (Gosselin enTrudel, 1985). Deoptimale worteltemperatuur
voor scheutgroei lagvolgens hendanooktussende 24 en30°C. Kleinendorst enVeen(1983) vondenbij
eenworteltemperatuur van24°C eenbetere scheutgroei danbijeenlagere temperatuur. Zijtoondenook
aandat degroeisnelheid vandeplantveelmeer door deluchttemperatuur werd beïnvloed dandoor de
worteltemperatuur.

4.1.2

Plantversgewicht

Uitzijnonderzoek met eencombinatie vanlucht-enworteltemperaturentijdens de plantopkweek
concludeerde Karlsen(1981), datdeoptimale luchttemperatuur voorjonge plantentussende25 en30°C
lagendeworteltemperatuur voor de beste groeivandebovengrondse delen25°Cwas.Bij15°C
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luchttemperatuur hadeenhogere worteltemperatuur slechts weinigeffect inde rangevan 15tot 30°C.Dit
integenstelling tot stijgingvandeluchttemperatuur van 15naar 20°C. Het plantversgewicht namhierbijin
14dagentijdtoe met 500 à600%.Eenverdere stijging inluchttemperatuur van20 naar 25°C deedhet
plantgewicht toenemen met 11tot 28%.Eenverdere temperatuurstijging tot 30°Cgaf geentoenamevan
degroei,niet bij hoge of lage worteltemperatuur.
Uiteenandere proef vanKarlsen (1981) kwameenworteltemperatuur van28°C als beste naarvoren.Een
worteltemperatuur van 14°Coverdagwas ongunstiger daneenworteltemperatuur van 14°C 'snachts.
Uitonderzoek met zaailingen door InayamaenMurakami(1973) bleek 25/14°C debeste
dag/nachttemperatuurcombinatiete zijn. Bijeendagtemperatuur van28°Ctrad eensnellevergelingvande
onderste bladerenop.
Eennegatief verschiltussende dag-ennachttemperatuur (-DIF)tijdens deopkweek is negatief voor het
plantversgewicht. Veranderingvande DIFvan0 of positief naar eennegatieve waarde gaf gemiddeldeen
32%lager versgewicht vande plant(GrimstadenFrimunslund, 1993). Mogelijk isdit hetgevolgvaneen
lagedagtemperatuur endaardoor minder chlorofylvorming(Berghage, 1998).

4.1.3

Wortelontwikkeling

Binnendeetmaaltemperatuurrangetijdens deopkweekvan 17tot 24°C(luchttemperatuur), namde
wortelgroei met 124%toe. Eennegatieve DIFwasongunstigvoor dewortelontwikkeling. Bijeengroter
positief verschiltussendedag-ennachttemperatuur, wasdewortelontwikkeling beter (Grimstaden
Frimunslund, 1993).
Kleinendorst enVeen(1983) vondenonder lichtarme omstandigheden (30W/m2) dat de wortelgroei
optimaalwas bijwortel-enruimtetemperatuur van 18°C. Descheuf/wortelverhouding namtoe bijhogere
lucht-enworteltemperaturen. Hogetemperaturen gingendusten kostevandewortels.
Karlsen(1981)vondeenmaximale wortelgroei vanjonge planten bijeenlucht-enworteltemperatuur van
respectievelijk 20 en25°C.Eenluchttemperatuur van20 inplaatsvan 15°C,gaf eenzeer sterketoename
vanhetwortelgewicht, vooral incombinatie met stijgingvandeworteltemperatuur van 15naar 20°C.Bij
eenlageworteltemperatuur overdagvan 14°C,namhetwortelgewicht sterk af. Dit kwamwaarschijnlijk door
eenverminderde wateropname entoch hogeverdamping bijeenluchttemperatuur van20°C.
Ineenkasproef indewinter metbijbelichting met eenetmaaltemperatuur van20°C namdewortelgroeitoe
met eenstijgende worteltemperatuur over eenrangevan 18-28°C(Newton et al, 1988).
Kouvalvariërendvan2tot 10°C indeeerste urenvandedagverlaagt bijjonge planten hetdroog-en
versgewicht vandewortels (Grimstad, 1993).

4.1.4

Plant-eninternodiumlengte

Dehypocotyllengte vankleineplantjes werdveelsterker bevorderd door dedag-dandoor de
nachttemperatuur. Erwaseenafnemende correlatie tussende hypocotyllengte enrespectievelijk de
dagtemperatuur, DIFenetmaaltemperatuur. Metdenachttemperatuur konergeencorrelatie worden
aangetoond(HamamotoenOda, 1997). Ookineeneerder onderzoek uitgevoerd door Odaet al.(1993)
bleek dehypocotyllengte endaarmee ook de plantlengte duidelijk toe te nemenmet positieveDIF.
OokGrimstad enFrimunslund(1993)vonden dat delengte vandeinternodiëntijdens deopkweektoenam
met eenhogere etmaaltemperatuur eneenpositieve DIF.Bijeenzelfde etmaaltemperatuur washet effect
vandedagtemperatuur groter danbijgelijke stijgingvandedag-ennachttemperatuur. Maar bijeenlage
dagtemperatuur (15°C)hadeenhogere nachttemperatuur nauwelijks eenpositief effect opde
internodiumlengte. Indeproef trad er eeninteractie optussen dedag-ennachttemperatuur: de
internodiumlengte namaf alsde DIFdaalde van+12 naar 0. Eenverdere afname hadslechts eengering
effect, vooral bijdagtemperaturen lager dan21°C.
Door hetgrote effect opdeinternodiumlengte, reduceerde eenlagere dag-dannachttemperatuur de
stengellengte gemiddeld metongeveer 50%invergelijking metgelijke dag-ennachttemperatuur of hogere
dag-dannachttemperatuur (range DIF-12 tot +12oC);(Grimstad enFrimunslund, 1993). Eenomgekeerd

temperatuurregiem van 17/23 leverde 40%kortere planten opdanbij23/17°C (Klapwijk enWubben,

1978).
VanderVlugt(1983c) vondgeenverschil inlentegroeitijdens deopkweek door eenconstante temperatuur
van21°Cof afwisselend gedurende 1, 5of 10dageneentemperatuur van 16en26°C (totale duur 20
dagen)te geven.Degemiddelde temperatuur aanheteindvandeproef was bijalle behandelingen gelijk.
Tijdens deopkweek eenkouval indeeerste twee uurvandedagvanrespectievelijk 2, 6 of 10°Cgedurende
3 weken,gaf eenafname inlengtegroeite zienvanresp. 11, 22 en24%.Eenweek voor het uitplanteneen
kouvalvan 10CCreduceerde deplantlengte met 16%.Eenvergroting vande kouvalvan2 naar6°C,
reduceerde deplantlengte méér (11% afname) daneenverhogingvan6 naar 10°C (afname 5%).Deafname
inplantlengte konvoor driekwart verklaardworden uitdelengteafname vande internodieendevoor derest
uit devormingvanminder bladoksels. Ondankseengelijke etmaaltemperatuur verliep deontwikkelingdus
wattrager (Grimstad, 1993).
Eentoename inruimtetemperatuur heeft eengroter positief effect op delengtegroeivandescheut daneen
toename indeworteltemperatuur (Kleinendorst enVeen,1983).

4.1.5

Aantalbladeren enbladoppervlakte

Het aantalgevormde bladerentijdens deopkweek hangtvoornamelijk afvandeetmaaltemperatuur enis
onafhankelijk vande DIF-grootte.Ineenonderzoek kwamener per °Cstijging inetmaaltemperatuur per
weektijdens deopkweek 0,27 bladerenextra bij(GrimstadenFrimunslund, 1993).
Ookwisseltemperaturenhebbengeeneffect opde snelheidvanbladafsplitsing als de etmaaltemperatuur
gemiddeld maar gelijk is.Dit bleek uit onderzoek vanVanderVlugt(1983c): hetaantalbladeren na20
dagenwasbijeenconstante temperatuur van21°Cofwisseltemperaturen van 16en26°C gedurende 1,5
en 10dagengelijk.
Daarentegen gaf eenkouvalaanhet beginvandedagwéleenvertragingvandebladontwikkeling, ondanks
eengelijke etmaaltemperatuur. Hetaantalbladeren namnamelijk afnaarmate de kouvalgroter was.Tevens
was bijeenkouvalvandrie weken,hetaantalbladeren lager danbijeenkouvalvantwee wekenof éénweek
(Grimstad, 1993).
Door devormingvanmeer bladeren,wordt bijeenhogere etmaaltemperatuur eerder eenbepaald
bladoppervlak bereikt. Dit isonafhankelijk vandegrootte vandeDIF.Alleenbijeen omgekeerde
temperatuur verliep ditvolgens KrugenLiebig(1981) iets minder snel.Verlagingvandenachttemperatuur
van 17naar 13°Cgaf eenlager totaal bladoppervlakte vanruim 30%!Van 17 naar 9was deafname ruim
60%. Per°Cnachttemperatuur gedurende 16 uur per dag,betekende dit duszo'n 7.5%afname.Dat isper
graaddag 11.5%(Gosselin enTrudel, 1985).Waarschijnlijk isditvooral een etmaaleffect.
Bijhogere etmaaltemperatuur neemt het bladoppervlak relatief meer toe dan het bladdrooggewicht.De
bladerenwordendusdunner (WarrenWilson,1966).
Bijeenlage lichtintensiteit heeft eenafname indebladdikte geeninvloedop defotosynthese, maar doetwel
deademhaling per cm bladoppervlak afnemen.Hierdoor neemt de productiesnelheid aandrogestof percm2
bladoppervlak (=NAR)toe. Degroeisnelheid vaneenplanttijdens de opkweek wordt vooral bepaald doorde
bladontwikkelingssnelheid endeNAR(Kleinendorst enVeen,1983).
Erwasgeeneffect vankouvalindeeerstetwee uurvandedagtijdens deplantopkweek opde bladlengte
of-breedte,dusook niet opde bladoppervlakte vandegevormde bladeren.Welwerdde lengtevande
bladsteelverkort (Grimstad, 1993).
Eenhogenachttemperatuur van25°C inplaatsvaneenlage nachttemperatuur van 12of 16°Cnaeenlichte
dag, gaf tijdens deopkweek eengroter bladoppervlak per gram plant (LAR).Ditresulteerde ineenhogere
relatieve groeisnelheid (RGR).Bijeendonkere daggold hetomgekeerde (Challa enBrouwer, 1985).
Wisseltemperaturen gedurende 2of 4 uurtijdens de nachtvan 15of 25°C,gaveneenhogere LARen RGR
daneenomdenachtwisselende temperatuur van 15of 25°Cof eenconstante nachttemperatuur van20°C
(Challa enBrouwer, 1985).
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Ookdeworteltemperatuur heeft invloedopde bladgrootte. Chermnykhet al.(1973) vondengrotere en
dikkere bladeren bij eenworteltemperatuur van25 danbij 15of 35°C. Uitonderzoek vanGosselin enTrudel
(1985) bleek dat detotale bladoppervlakte bijeenworteltemperatuur van24 en30°Cgelijk was,terwijl een
hogere (36°C)enlagere (12 en 18°C)temperatuur eenkleinere bladoppervlakte gaf. Bijjonge planten lijkt
deoptimale worteltemperatuur voor debladoppervlakte dus rondde25°Cteliggen.
DenNijs(1981) vonddat bepaalde veredelingslijnen indeeerste groeifase eensnellere bladgroeihadden,
resulterend ineenhoger bladoppervlak per g drooggewicht vandeplant (LAR)eneenhogere vroege
productie bijeennachttemperatuur van 15°C. Ookuit deze proef blijkt dat hetbelangrijk isomsnelveel
bladoppervlak te maken,zodat zoveelmogelijk licht opgevangen kanworden.
Tenaanzienvande bladontwikkelingssnelheid blijkt eenhogere luchttemperatuur eenduidelijk grotere
positieve invloedte hebbendandeworteltemperatuur (Kleinendorst enVeen, 1983).Welleek deplantzich
naenigetijdwat aante passen,waardoor heteffect minder groot wordt. Bijeenluchttemperatuur van12oC
verloopt debladontwikkelingssnelheid ergtraag.Debladafsplitsingssnelheid lijkt inmindere mate door de
ruimtetemperatuurte worden beïnvloed(Milthorpe (1956).
Bijeenhogere ruimtetemperatuur ging er relatief minder drogestof naar debladerendannaar destengel.
Eentoename inworteltemperatuur hadeengelijk effect op detoename indrooggewicht vanscheuten
wortel (Kleinendorst enVeen, 1983).

4.1.6

Aantalbloemen per oksel

Inuitgebreid onderzoek metverschillende temperatuurcombinatiestijdens deopkweek door Grimstaden
Frimunslund(1993), namhetaantalbloemen per oksel af naarmate de etmaal-,dag-of nachttemperatuur
steeg. Maar bijeengelijketijdsduur vandedagendenacht, haddenachttemperatuur eengrotere invloed
opde bloeminductiedandedagtemperatuur, zoals blijkt uitdevolgendetabel.
Tabel4:

Temperatuur
Etmaal
Dag
nacht

Aantalbloemenperokselbijetmaal-,dagennachttemperaturenvan15en27°Cendeprocentuele
dalinginaantalbloemenalsgevolgvanstijgingin temperatuurvan15naar27°C
15°C
5,8
3,8
4,3

27°C
1,2
1,7
1,1

Procentueledaling
80%
55%
75%

Eenhogere nachttemperatuur dandagtemperatuur verlaagde hetaantalbloemetjes per oksel.Ofwel,het
aantalbloemetjes per oksel isgroter bijeenhogere dag-dannachttemperatuur of gelijke dag- en
nachttemperatuur invergelijking met eenhogere nacht-dandagtemperatuur. Hoger aandeplant(bovenhet
15e oksel)warener geenduidelijke verschillen meerte zien. Hoegroter hetverschil inDIF(+ of -), hoe lager
hetaantalbloemetjes. Heteffect vaneennegatieve DIFwas echter groter danvaneenpositieveDIF.
OokVander Vlugt(1983a)vondeenduidelijke afnamevanhetaantalbloemknoppen bijeenhogere
temperatuur (15,21 of 27°C). Grimstad(1993) vonddat kouvalhetaantalbloemen nietbeïnvloedde.
Kleinendorst enVeen(1983) constateerden inhunonderzoek dat alsderuimtetemperatuur 24°Cwas,er bij
eenlagere worteltemperatuur van 18en 12°C meer vruchten per okselwerdengevormd.Voorwat betreft
hettotaal aantalvruchtjes per plantvonden zeeenduidelijk groter positief effect vande luchttemperatuur
danvande worteltemperatuur.

4.1.7

Vroegheid inproductie

Bijeenhogere etmaaltemperatuurtijdens deopkweek zijndeplanten eerder inproductie.Inhetonderzoek
vanGrimstadenFrimunslund(1993) was hetverschilinvroegheidtussen eengemiddelde
opkweektemperatuur van25.5 en 15°C, 16 dagen.Per°Cstijging betekent dit 1,6 dageneerderin
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productie. Erwas geeneffect vaneenpositieve of negatieve DIFopdevroegheid.Daarentegenvonden
Slack enHand(1983) dat planten die opgekweekt warenbijdag/nachttemperaturenvan24/17 inplaats
van21/19°C (bijgelijke etmaaltemperatuur), 2dageneerder inproductiewaren.
Bijeenconstante etmaaltemperatuur tijdens deopkweekvan 16 of 26CCbegon deproductie respectievelijk
13.5 en 1.5 dag later danbij21°C.Ditwijst opeenoptimum (VanderVlugt, 1983c).
Grimstad(1993) vondgeeneffect vankouvalindemorgenuren ophetbloeitijdstip.

4.1.8

Productie

Debeste productie 8 wekennaplanten (bij21/21°C eneenventilatietemperatuurvan25°C)werdverkregen
bijeengemiddelde etmaaltemperatuur tijdens deopkweek van25°C.Per°Chogere opkweektemperatuur
vanongeveer 15naar 25°C,steegdeproductie 8wekennaplanten met0,54 kg/m2. DeDIFhadhierop
geeninvloed(GrimstadenFrimunslund, 1993).Slack enHand(1983) vondenechter dat plantendie
opgekweekt warenbij24/17 inplaats vanbij21/19°C, indeeerste 12 oogstweken ook eenhogere
productie hadden.Later nivelleerde ditweer (Slack enHand, 1983).
Vander Vlugt(1983c) vondgeeneffect vandeopkweektemperatuur bijconstant 21 of afwisselend 1,2,5,
5 of 10 dagengedurende 20 dagenbij 16en26°Copdetotale productie.
Devroege productie werd niet beïnvloeddoor kouvalindemorgenuren (Grimstad, 1993).

4.1.9

Kwaliteit

Inhetonderzoek vanGrimstadenFrimunslund (1993) namdekwaliteittoe door tijdens deopkweekeen
hogere etmaaltemperatuur aante houden.Hetpercentage klasse I-vruchtensteeg met40%dooreen
verhogingvandeetmaaltemperatuur tijdens deopkweekvan 15 naar 27°C.Ditiswaarschijnlijk
voornamelijk hetgevolgvanhet lagere aantalvruchten per oksel bijeenhogere etmaaltemperatuur. Een
positieve of negatieve DIFverbeterde de vruchtkwaliteit.
Vander Vlugt (1983c) vonddat eenzogenaamde blokgolfbehandeling vanafwisselend 1,2.5, 5of 10
dageneentemperatuur van 16 of 26oC aanhouden,eenhoger percentage klasse II-vruchtengaf danbij
eenconstante etmaaltemperatuur van21CC.Vooral bijwisseling na 10dagenwasdekwaliteit duidelijk
minder.
Grimstad(1993)vondgeeneffect vankouvalaanhetbeginvandedagopde kwaliteit.

4.2
4.2.1

Temperatuureffectentijdens deteelt
Lengtegroei enintemodielengte

Eenhogere etmaaltemperatuur tijdens deteelt geeft meer lengtegroei. Daarbij heeft dedagtemperatuur in
hetalgemeen meer effect dandenachttemperatuur (Slack enHand, 1981;Klapwijk, 1981; VanUffelen,
1989; DeKoning, 1992; Papadopoulos enHao,2000).
Binneneenetmaaltemperatuur van 16tot 21°CvondHeij(1981, 1982e) per °Chogeretemperatuur bij
komkommer eenlengtetoenamevan0,5 cm per dag.Bijeennachttemperatuur van24°C
(etmaaltemperatuur 23.5°C) ontstond eenafvlakking vandegroei.Het effect vandedagtemperatuur bleek
bijeenzelfde etmaaltemperatuur ongeveer 1.5 maalzogrootte zijnalsvandenachttemperatuur (Klapwijk,
1981).OokSlack enHand(1981) vondendatdelengtegroei vooralgerelateerdwasaande
dagtemperatuur (16-25°C).Vanaf zaaientot 70 dagennazaaienwasdetoename gemiddeld 0,36
cm/°C/dag. Denachttemperatuur hadrelatief weinigeffect, als deze maar niet onder de 17°C kwam.De
lengtegroeiwasindit onderzoek 0,27 cm/°C/dag.
VanUffelen(1981) vondbijgelijke etmaaltemperatuur, maar bijeenpositieve DIFvan8°Ct.o.v. 0CC, 27%
meer groei indeeerstetweewekennaar dedraad.Ineenlatere proef is nogmaals gekekennaar
verschillende dag/nachttemperaturenbijgelijke etmaaltemperatuur. Delengtegroei bijeen
dag/nachttemperatuur van26/18,5, 23/20, 21/21 en 18/22,5°C was respectievelijk 5,8, 5,4, 4,6 en 3,6
cm/dag ende intemodielengte respectievelijk 13,2,12,4, 11,1en8,5 cm.Daardoor varieerde hetaantal
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bladeren onder dedraadvanrespectievelijk 16,7 tot 25,8 (VanUffelen, 1989).
Bijtomaat enchrysant werd delengtegroei vooral beïnvloed door dedagtemperatuur eninmindere mate
door de nachttemperatuur,terwijl degrootte vande DIFgeeneffect had(Langton enCockshull, 1997).
IneenEngelsonderzoek met komkommers ineeneindfebruari-planting, bleek delengtegroei echter sterk
gerelateerd te zijn aandeetmaaltemperatuur ennauwelijks afhankelijk te zijnvandedag/nachttemperatuur.
Indit onderzoek betekende een 1°Chogere etmaalca 0,8 cm meer stengelgroei (Slack enHand,1983).
Ineenhogedraadteelt met omgekeerde temperaturen vondHaghuis(1997) inhetvoorjaar 17%minder
lengtegroeiten opzichte vandestandaardtemperatuur.
Gezienhetverloopvandegroeicurve inhunonderzoek, verwachtten DeLintenHeij(1982b) bijlagere
nachttemperaturendan 11°C(bijgelijke dagtemperatuur) eendwergachtige, rozetachtige groeivande
komkommerplant.

4.2.2

Bladoppervlakte enaantalbladeren

Hetaantalbladeren per plant(is maatvoor ontwikkelingssnelheid vande plant) namrechtevenredig toe met
degemiddelde etmaaltemperatuur enwerd niet beïnvloed door deDIF(Papadopoulos enHao,2000).Ook
VanUffelen(1989) enVegter (1990) zagendat hetbladaantalofwel de snelheidvanbladafsplitsing niet
werd beïnvloed door hetdag/nachtverschilintemperatuur.
HeijenDeLint(1985)vonden datdegroeisnelheidvanhetbladtoenam bijeenhogere nachttemperatuur en
dusetmaaltemperatuur. Bijeengelijke bladpositie aande stam gaf denachttemperatuur van 16°Cwelde
grootste bladeren.Milthorpe (1959)vonddatbladerenoptimaal strekten bijeenetmaaltemperatuur van
25°C.
Eenhogere dag-en/of nachttemperatuur geveneengroter totaal bladoppervlak (Slack enHand,1981;
Kleinendorst enVeen, 1983), hoogstwaarschijnlijk vooraldoor devormingvaneengroter aantalbladeren.
Ditlijktvooral eeneffect te zijnvandeetmaaltemperatuur, omdat Slack enHand(1983) geen specifiek
effect vandedag-of nachttemperatuur op hetbladoppervlak vonden,maarwelvande etmaaltemperatuur.
Hetbladwordt bijeenhogere etmaaltemperatuur dunner. Ophettotale bladoppervlak heeftde
nachttemperatuur eentwee maalzogroot effect als dedagtemperatuur (Kleinendorst enVeen, 1983;
Papadopoulos enHao,2000). Deinvloedvandeworteltemperatuur op het bladoppervlak isgeringer dan
vanderuimtetemperatuur (Kleinendorst enVeen,1983).
Alsdedag-ennachttemperatuur dicht bijelkaar lagen,werden debladeren groter danbijeengrote
positieve of negatieve DIF(VanUffelen, 1981; Vander Maarel, 1989;Vegter, 1990). Papadopoulos enHao
(2000)vonden echter geeneffect vandeetmaaltemperatuur of DIFopdebladgrootte.
Eenpositieve DIFgeeft eenwatdonkerder bladkleur, eennegatieve DIFeenlichte of gelige bladkleur(Van
Uffelen, 1989; Haghuis, 1997). Ditishetgevolgvanminder chlorofylvormingbijdelage dagtemperatuur.
Dekleur komtechter vaakterug naverhogingvandedagtemperatuur (ErwinenHeins, 1995; Berghage,

1998).
4.2.3

Zijscheuten

Bijeenhogere nachttemperatuur variërendvan 14tot 23°C,vondertijdens de stamvruchtenperiodeminder
scheutgroei indeoksels plaats(Slack enHand, 1981). Ookbijveelandere gewassenwordt deuitloopvan
zijscheuten geremd door eenhogere temperatuur enwordt dezegestimuleerd door eenhooglichtniveau
(Buwalda, 1999).

4.2.4

Splijtkoppen

Hetverschijnsel vansplijtkoppen heeft duidelijk te makenmet eente lage etmaaltemperatuur. Bijeen
etmaaltemperatuur van 17°Cwarener drie maal zoveelafwijkende stengelleden per plant danbij21°C
(Klapwijk, 1978).

4.2.5

Aantal bloemen ofvruchten per oksel

Volgens Heij(1982d) werden er hoger aandestam meervruchten per okselgeoogst danonderin.Bijeen
nachttemperatuur van 12°Cwas dit echter het minst duidelijk. Eenlagere nachttemperatuur gaf meer
bloemen aande stam.Bijeennachttemperatuur van20,16 en 12°Cwasdit respectievelijk 16.8, 20.9 en
22.3 bloemen.Ditisechter deels hetgevolgvanmeer bladerenonder dedraad door kortere intemodiën.
Perokselwarener iets meer bloemen bijeennachttemperatuur van 16°C danbij 12 of 20°C(DeLinten
Heij, 1982b; 1982c).
Het aantalbloemen inhet 18eà 19eokselwaslager bijeengrotere positieve DIF,maar vergelijkbare
etmaaltemperatuur (VanUffelen, 1981; Vander Maarel, 1989).Vegter (1990) vondechter geenverschilin
aantalvruchtbloeiers indeeerste tweewekenvandebloei bijeenverschillende DIF,maar dezelfde
gemiddelde etmaaltemperatuur. OokPapadopoulos enHao(2000) constateerden alleeneeneffect vande
gemiddelde etmaaltemperatuur ennietvandedag/nachtverschillenophetaantalbloemen per plant. Inhun
onderzoek nambijCoronahetbloemaantalper planttoe meteenhogere etmaaltemperatuur, bijAramonlag
hetoptimum bijeenetmaaltemperatuur vanruim20°C.
Debloemaanlegaande stamwordt echter grotendeels bepaald door detemperatuur tijdens deopkweek
(zieook par. 4.1.6).

4.2.6

Bloeitijdstip

Bijeenlagere nachttemperatuur tijdens deteelt bloeiden komkommerplantenlater. Ineenonderzoek
beschreven door DeLintenHeij(1982b)wasdit zo'n 10 à12dagenlater alsdenachttemperatuur vanaf
hetplantendaaldevan20 naar 12°C.Bijeenlatere plantingwerddit effect zwakker.
VanUffelen(1981) vondbijna 2dageneerdere bloei bij25/17 invergelijking met 21/21°C. Eenvroegere
bloei bijeengrote positieve DIFwerdlater bevestigd ineenonderzoek uitgevoerd door Vegter (1990).
Afhankelijk vandetemperatuur schatte Klapwijk (1987) datvanaf afsplitsing vandeeerste cellentotde
bloei hetnogdrie àvijf wekenduurde.

4.2.7

Vruchtabortie

Bijkomkommer aborteren 60 à70%vandevruchten.Ditwordt waarschijnlijk grotendeels bepaalddoor het
aanbodvanassimilatentot ongeveerlOdagennadebloei(Marcelis, 1994), maar lijkt ookte makente
hebbenmet deconcurrentie vanandere,grotere vruchten aandeplant(Schapendonk enBrouwer, 1984).
Dekansopabortie neemttoe bijhogere temperatuur. Dit komt waarschijnlijk doordat met eentoenemende
temperatuur ook debeschikbaarheid vanassimilaten afneemt als gevolgvaneentoename indetotale
assimilatenvraag(Marcelis enDeKoning, 1995).
Als mengeenvruchtdunningtoepaste,vondtweederde vanalle aborties plaats inoksels mettwee of meer
bloemen.Devijfde enzesdevrucht aandeplant(ongeveer 16eoksel) haddemeeste abortie, onafhankelijk
vandenachttemperatuur (Heij, 1982b; HeijenDeLint, 1982).

4.2.8

Vroegheid productie

Komkommers komeneerder inproductie als deetmaaltemperatuur hoger is.Eenstijgingvande
etmaaltemperatuur vanaf planten met 1°C,gaf eenvervroegingvancirca 2 dagen.Daarbij hadde
dagtemperatuur eengroter effect opdevroegheiddande nachttemperatuur. Maar bijeenhogere
etmaaltemperatuur dan21°C,kwamenzenieteerder inproductie alsdenachttemperatuur nogverder
steeg(VanUffelen, 1977b;VandeVooren,DeLint enChalla, 1978; Heij, 1981;Heij, 1982f). Alsde
gerealiseerde etmaaltemperatuur varieerde van 17tot 19CC,haddedagtemperatuur een3 maalzogroot
effect opdevroegheid,dat ishetaantaldagenvanplantentot eerste oogst, dande nachttemperatuur
(Klapwijk, 1981). Slack enHand(1981) vondeninhunonderzoek eenfactor 2. Inlater Naaldwijks
onderzoek bleek deproductie eerder opgangte komenenwerden er indeeerste paarwekenmeer
vruchtengeoogst bijeengrotere DIF(dag/nachttemperatuur van26/18,5 en23/20°C bijeen
etmaaltemperatuur van21°C).Ditkwamdoor devroegere bloeiensnellere uitgroei vanvruchten bijeen
groot positief verschiltussendedag-ennachttemperatuur (VanUffelen, 1989;Vegter, 1990).
Integenstelling tot hiervoor aangehaaldonderzoek, concludeerden Slack enHand(1983) uit hunproef dat
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