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SAMENVATTING
Morfogeneseen stofverdeling van kasgewassen in relatie tot het
kasklimaat-Eenverkennendebijdragevoortoekomstigonderzoek.

Ditrapportomvateenliteratuurstudienaardegroeivanafzonderlijke
planteorganenendeverdelingvandrogestofoverdezeorganen.Tevenswordende
plannenvoortoekomstigonderzoekuiteengezet.Deverdelingvandrogestofvan
ongedetermineerd groeiende kasgewassenkanmogelijkopbasisvandesinksterktesvandeverschillendeorganengesimuleerdworden.Desinksterktemoet
danwelgekwantificeerd kunnenworden.Mogelijkisdegroeisnelheidbijeen
niet-limiterendassimilatenaanbod eenmaathiervoor.Ineersteinstantiezal
hetonderzoekzichrichtenopdegroei,ontwikkelingenonderlingesamenhang
vandeafzonderlijkevruchtenvankomkommer.Invloedenvantemperatuuren
lichtopdegroeivanindividuelevruchtenzullengekwantificeerdworden.De
invloedvandevoorgeschiedenisvandeplantopdevruchtgroeizalonderzocht
worden.Erzalnagegaanwordenofdevruchtabortievanuitdeassimilatenvoorzieningverklaardkanworden.Ookanatomischonderzoektenaanzienvancelgrootteen-aantalzalwordenverricht.

SUMMARY

Morphogenesisanddrymatterpartitioningofglasshousecropsinrelationto
theglasshouseclimate.
Inthisreporttheliteratureonthegrowthofindividualplantorgansandthe
drymatterpartitioningbetweenthemisreviewed andresearchplansare
described.Sinkstrengthsofindividualorganscanprobably formthebasisfor
thesimulationofdrymatterpartitioningofindeterminateglasshousecrops.Tn
thatcaseitisnecessary toquantify thesinkstrengths.Growthrateata
non-limitingassimilateoffercouldbeameasureforsinkstrength.Initially,
researchwillconcentrateongrowth,developmentandinterrelationsof
individualfruitsofcucumber.Effectsoftemperatureandlightonthe growth
ofindividualfruitswillbequantified.After-effectsofinitialplantgrowth
conditionsonfruitgrowthwillbestudied,andtherelationbetween
assimilateavailabilityandfruitabortion.Moreover,anatomicalexperimentson
cellsizeandnumberwillbecarriedout.
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1.DEFINITIES
-Potentiëlegroei:Degroeisnelheid (massatoenamevankoolstof)bij
niet-limiterendefotosynthese (g.d ) .
-Sink:Orgaandatophetbetreffende tijdstipnettoassimilatenimporteert.
- Sinksterkte:Vermogenomassimilatenaantetrekken (massatoenamevan
koolstofperdag)(g.d ) .
-Sinkbeperking (sinklimitering):Degroeiwordtgelimiteerddoordatde
sinksterktekleinerisdandesourcesterkte.
- Source:Orgaandatophetbetreffende tijdstipnettoassimilatenexporteert,
-Sourcesterkte:Vermogenomassimilatenteproduceren (massatoenamevan
koolstofdoorfotosynthese) (g.d ) .
- Sourcebeperking (sourcelimitering):Degroeiwordtgelimiteerd doordatde
sourcesterktekleiner isdandesinksterkte.
2.PROBLEEMSTELLING

Erisreedsvrijveelkennisenervaringmethetmodellerenvandeproduktie
vandrogestofdoorgewasseninafhankelijkheidvanhetklimaat.Voorhet
modellerenvandeopbrengstvangewassenisnaastdedrogestofproduktieookde
verdelingvandrogestofbinnendeplantvanprimairebetekenis.Inveel
gewasgroeimodellenwordtdedrogestofverdeling overdeorganenberekendmet
behulpvanontwikkelingsafhankelijkeverdeelsleutels.Dezebenaderingis
echterontoereikendvoorgebruikindeklimaatregeling,inhetbijzonderbij
ongedetermineerd groeiendegewassen,zoalskomkommerentomaat,waarbijjuist
debalansvanvegetatievegroei (blad,wortel,stengel)engeneratievegroei
(vrucht)vanbelang isenbovendienvruchtgrootteeenkwaliteitskenmerk is.Er
isdaarombehoefteaanmeerverklarendedynamischedeelmodellen,waaringroei,
ontwikkelingenonderlingesamenhangvanafzonderlijkeorganenbeschreven
worden.Dezedeelmodellenmoetenopeenzouniverseelmogelijkewijzeworden
opgesteld.

3.WERKHYPOTHESE
Ondernormale teeltomstandigheden isdetotalesinksterktevankomkommerplanten
groterdandefotosynthese (sourcesterkte) (Pharretal.,1985;Venkateswarlu
enVisperas,1987).Dehypothese isdatdegroeivaneenorgaanbepaaldwordt
doordesinksterktevandatorgaantenopzichtevanandereorganenendoorde
totalehoeveelheidbeschikbareassimilaten.Dedrogestofverdelingvindtdan
plaatsopgrondvanrelatievesinksterktes.Verondersteldwordtdatde

-5-

sinksterkte vaneenorgaangekarakteriseerdwordtdoordepotentiëlegroei,
ditisdegroeiwanneerdesourcesterktenietbeperkend is.Schapendonken
Brouwer (1984)gingen,bijeeneersteaanzetomdedrogestofverdeling overde
vruchtenonderling tesimuleren,vaneensoortgelijkehypotheseuit.

4.GROEIVANDEVERSCHILLENDEORGANEN

4.1.Vruchten

Dedrogestofverdeling overbladeren,stengelenwortelsbijjongevegetatieve
komkommerplantenisvrijconstant (SchapendonkenBrouwer,1984).Bijgeneratievekomkommerplanten echtertredenergedurendehetgroeiseizoengrote
schommelingen (eengolfbeweging)indrogestofverdeling op (figuur 1;Liebig,
1978).Zelfsbijconstanteklimaatomstandigheden (infytotron)vonddeze
golfbewegingplaats.Liebig (1978)vondverderdatdetotaleopbrengstvan
planten (geteeldbijgelijkeklimaatomstandigheden)afnammetdesterktevande
golfbewegingendatdegolfbewegingversterktwerddoorhogetemperaturenen
hogeinstraling.Omditverschijnselbetertebegrijpenismeeronderzoeknaar
degroeivandeafzonderlijkevruchtennodig,terwijltotnutoein
experimentenmeestalalleennaardetotalevruchtopbrengstvankomkommer
gekekenis.Hogetemperaturenbevorderende vroegheidvanproduktie,maar
lijkendeeindopbrengstvaaktereduceren (Drewsetal.,1977;1980;Liebig,
1981; 1985;KrugenLiebig,1981;SlackenHand,1981;VandeVooren,1981;Hey
enDeLint,1982;KrugenThiel,1985).Hogelichtintensiteitenhebbeneen
positieve invloedopdevruchtopbrengst (Liebig, 1976;1978;1981;Drewset
al., 1980;KrugenLiebig,1981;HeissnerenDrews,1984;KanahamaenSaito,
1984; Schapendonketal.,1984).
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Fig. 1.Wekelijksegroeisnelheden (gdrogestof/plant)van bladeren,scheut,
wortelsenvruchtenvandekomkommer (Liebig,1978)
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Indieproeven,waardegroeivanafzonderlijkevruchten isbestudeerd,werd
meestalalsstartpuntvanonderzoekdebloeienalseindpuntdeoogstgenomen.
Omdevruchtgroeiechtergoed tekunnenonderzoeken moet waarschijnlijk ook
degroeiineeneerderontwikkelingsstadiumvandevrucht (degroeivanhet
vruchtbeginsel)bestudeerdworden.Ophetmomentvanbloeiisdeeindgrootte
vandevruchtmogelijkalvooreengrootdeelbepaald,zoalsbijtomaat
(Bohner,1986).Degroeiduurvanvruchtaanleg totbloeiisvaakgroterdanvan
bloeitotoogst.Bovendiengroeiendevruchtenvandehuidigerassenaltijd
parthenocarpuit,waardoordebloeiwaarschijnlijk slechtseengeringerol
speeltvoordeuitgroeivandevrucht.Mogelijkheeftookdevoorgeschiedenis
vandeplantinvloedopdevruchtgroei.Hierbijkangedachtwordenaanhetwerk
vanHorieetal.(1979),diedebladgroeivankomkommersopbasisvan
plastochronleeftijdbeschreven,enhetwerkvanPieters (1974;1986),dievond
datdeeindgroottevanbladerenvanpopulierenzonnebloemalbijdeinitiatie
grotendeelswasvastgelegd.Verderishetgewenstdatdevruchtgroeilanger
wordtbestudeerddantothetoogststadium,omdatdevruchtdanmeestalnogniet
uitgegroeidis.

-Abortie
Langnietallebloemenaaneenkomkommerplant groeienuit toteenoogstbare
vrucht.Kortnabloeikaneenvruchtnamelijkaborteren (stoppenmetgroei,
vergelenenvervolgensafsterven).Volgens^c'rapendonkenBrouwer (1984)zijn
devruchtengedurendeeenperiodevan8dagenraMc<ihetmeestgevoeligvoor
abortie.Drews (1979)vonddatgemiddeldover ecn emt?;lseizoen(febtotjuli,
cv.Trix)70%vandevruchtenaborteerde,terviV e'intenPey (1982b)een
percentagevan23%vonden (febtotapril,cv.Farbio).Blijkbaarkanhet
abortiepercentage sterkvariëren.Plantdatum isdenvandefactorendiehet
abortiepercentagebeïnvloedt:ditpercentage islagerbijlaterplanten,
waarschijnlijkdooreenhogerelichtintensiteit (DeTintenHey, 1982b).
Abortieneemttoebijeenlangdurigeperiodevanhoge temperatuur (>35°C)in
combinatiemeteenhoogdampdrukdeficiet (Drews,!979).Eijhogere
lichtintensiteiten treedtminderabortievandeeerstevruchtenop (Schapendonk
etal.,1984).Aangeziendeassimilatie toeneemtnetdelichtintensiteit,zou
devruchtabortievanuitdeassimilater.voorzieningverklaard kunnenworden.Ook
bijtomaatheeftdelichtintensiteit invloed opdevruchtabortie.Metnameeen
hogelichtintensiteit ophettijdstipdatdebloemzichtbaarwordtennet
daarnareduceertdeabortie (Kinet,1977).Schapendonk enBrouwer (1984)vonden
datophetmomentdatdegroeisnelheid vaneenvruchthoogwasendaardoorde
concurrentieomassimilatengroot,hetabortiepercentage ookhoogwas.Ditzou
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weleensderesultatenvanDeLintenHey (1982b)kunnenverklaren,dievonden
datsteedsveelvruchtenuitde 16ebladokselaborteerden (deeerstevruchtvan
eenplantgroeideinde 11eoksel).Hoewelhetnietexactuitdegepresenteerde
gegevensisnategaan,ishetwelzeerwaarschijnlijkdatophetmomentdatde
vruchtenuitde 16eokselsgevoeligwarenvoorabortie,detotalevruchtgroeisnelheidperplantzeerhoogwas.Omderolvandeassimilatenvoorzieningbij
vruchtabortienaderteonderzoekenvoerdenSchapendonkenBrouwer (1984)een
proefuitwaarbijplantenbovenhet 12ebladgetoptenvervolgensontbladerd
werdenmetuitzonderingvanéénblad inverschillendebladoksels (oksel5-12);
inde5eokselwerd 1vruchtaangehoudenenalleanderevruchtenwerdenverwijderd.Dezevruchtbleeknietteaborteren,hoewelzijwellangzaamgroeide.
Aangeziendoorhetbijnavolledigontbladerendefotosynthesevandeplanten
sterkgeremdwerd,terwijlergeenabortieoptrad,dachtenSchapendonken
Brouweraangetoond tehebbendatabortieniethetgevolgisvanassimilatentekortalleen,maarwelvaneencombinatiemetconcurrentievanandere
vruchten.Hetisechterdevraagofgedurendedeeerstedagennaontbladeren,
toendevruchtwaarschijnlijknoggevoeligwasvoorabortie,deassimilatenvoorzieningwelbeperkendwas.Misschienwarenerwelvoldoendereservestoffen.
Bovendienishetnietuitgeslotendatabortiealineeneerderstadiumwordt
bepaald.Tiedjens (1928),DeStigter (1969)enSchapendonkenBrouwer (1984)
lietenziendatdeoudstevrucht steeds 'domineert'overeenjongerevrucht:De
oudstevruchtgroeithetsnelstuitenals één vandetweevruchtenaborteert
isditdejongerevrucht,albloeiendevruchtenslechts 1dagnaelkaar.
Schapendonketal.(1984)vondendatvooralbijlagelichtintensiteit deeerste
vruchtendiewerdenaangehouden (vanaf 10ebladoksel)nogaleensaborteerden.
Ditlijktdevoorafgaandebewering,databortieniethetgevolg isvanassimilatentekortalleen,maarookvande 'dominantie'van (concurrentiemet)de
eerstevruchten,tegentespreken.Devruchtgroeisnelheid envruchtafsplitsing
nementoemetdetemperatuur (zieverderop).Doordesnellerevruchtafsplitsing
bijhogetemperaturenzullenmeervruchtentegelijkgaanuitgroeien.Deze
vruchtenhebbendanbovendieneenhogegroeisnelheid.Hierdoorzaldetotale
vruchtgroeisnelheid enigetijdzeergrootzijn,waardoordekansopabortievan
juistgevormdevruchtentoeneemt.Nadatdeeerstevruchtendangeoogstzijn,
zalinverbandmetdeveleabortiesdevruchtgroeienigetijdgeringzijn.
Hierdoorzaldeabortieafnemen,waarnaweerenkelevruchtenzeersneluitgroeienenveelvruchtenaborteren.DezesterkeafwisselingbijhogetemperaturenvanperiodesvanhogegroeisnelheidmetveelabortiesenvanlagegroeisnelheidmetweinigabortiesisinovereenstemmingmetderesultatenvanLiebig
(1976).UitderesultatenvanLiebig (1978)lijkensterkewisselingenin
groeisnelhedentotlagereproduktiesteleiden.Hiermeezoudelagetotale

produktiebijhogetemperaturen,zoalsdoorvelenwaargenomen,verklaardkunnen
worden.Echterookbijtoenemendelichtintensiteitneemtdematevan
wisselingen ingroeisnelheden toe,terwijldeproduktiedanooktoeneemt
(Liebig,1978).Mogelijkkanhierdetoenamevandewisselingenopeenzelfde
manierverklaardwordenalsbijdetemperatuur.Maarhetpositieveeffectvan
meerassimilatenbijhogelichtintensiteitweegtwaarschijnlijkzwaarderdan
hetnegatieveeffectvandesterkewisselingen ingroeisnelheden,waardooreen
hogeretotaleopbrengstmogelijkis.

-Groeisnelheid

Metingenaanindividuelekomkommervruchtenwijzenersteedsopdatdevruchtgroeisigmoïdaalverloopt (HalligenAmsen,1967;DeStigter,1969;Takamaet
al. 1973;DaviesenKempton,1976;Drews,1979;SchapendonkenChalla,1981;
WehnerenSaltveit,1983;TazukeenSakiyama,1984;Kanellisetal.,1986).De
vruchtgroeiwordtsterkbeïnvloeddooreencompetitietussendevruchten
onderling (Tiedjens,1928;DeStigter,1969;SchapendonkenBrouwer,1984).De
groeivandeoudstevruchtblijktsteedste'domineren'over (grotertezijn
dan)degroeivandejongerevruchten.Degroeisnelheidvandeafzonderlijke
vruchtenneemttoemetdetemperatuur (Drews,1979;Heyendelint,1982;
TazukeenSakiyama,1986).Echtereengoedekwantitatieverelatietussen
temperatuurenvruchtgroeisnelheid (voorparthenocarperassen)isnogniet
gelegd.Devruchtgroeineemttoemetdeinstraling (Drews,1979;Schapendonket
al., 1984).Dezegroteresnelheidkanhetgevolgzijnvanmeerfotosynthesevan
debladerenenookvandevruchtenen/ofdooreenverhoogdesinksterktevande
vruchten.Lichtbeïnvloedtdevruchtgroeizekernietalleendooreeneffectop
debladfotosynthese,aangezienverduisterenvandevruchtendoorzwartekatoen
devruchtgroeisterkreduceert (SchapendonkenBrouwer,1984).Hetverschilin
groeisnelheid (40%)wasvolgensdeauteurszogrootdathetnooitdoorde
vruchtfotosynthese alleenverklaardkonworden.Hetsterkpositieveeffectvan
lichtopdevruchtgroeizoudanverklaardkunnenwordendooreenverhoogde
sinksterktevandevruchten;eenstimuleringvanhormoonactiviteit (endogene
factor)onderinvloedvanlichtzouhierdeoorzaakvankunnenzijn.De rol
vandevruchtfotosynthese isnietgoedbekend,omdatdienognooitexperimenteelbepaald is.Welzijnruweschattingengemaaktopbasisvandeverhouding tussenvrucht-enbladoppervlak.Hieruitbleekdevruchtfotosynthese
maximaal7%vandetotaleplantfotosynthese tebedragen (Schapendonken
Brouwer,1984).SchapendonkenChalla (1981)echterberekendendat,alsde
fotosynthesepervruchtoppervlakgelijkisaandieperbladoppervlak,de
vruchtfotosynthese 10-20%vandegeschattetotaleassimilatenbehoeftevaneen

vruchtmetmaximalegroeisnelheid kanbedragen.Bijeenaantalanderegewassen
zijnwelmetingenaandevruchtfotosyntheseverricht.Crookstonetal.(1974)
gaveneenliteratuuroverzicht tenaanzienvandebijdragevandevruchtfotosyntheseaandevruchtgroei.Uitdatoverzichtbleekdebijdrage tekunnen
variërenvanverwaarloosbaarbijcitroenenavacadotot 100%bijraapzaa^.
Crookstonetal.(1974)vondenineigenexperimentendatbijbonendebrutofotosynthesepervruchtoppervlakongeveer25%vandieperbladoppervlakbedroeg.Bijcherrytomaten (Laval-Martinetal.,1977)enbijsojabonen (Andrews
enSvec,1975)wasdefotosyntheseperversgewichtvanvruchtenveelkleiner
dandievanbladeren,maaropchlorofylbasishaddendevruchteneenhogere
fotosynthese.Waarschijnlijk isditlaatsteeengevolgvaneenhogeinwendige
CO-concentratiedooreenhogeademhalingssnelheid.Bijerwtenbijvoorbeeldis
deCO-concentratie indeinwendigeholtevandevruchtenzeerhoog (meerdan
1000ppm)(Harveyetal.,1976;Flinnetal.,1977).Alslichtdesinksterkte
vanvruchtenvergroot,zalbijverduisterenvanenkelevruchtenderelatieve
sinksterktevandezevruchtenafnemen,maarderelatievesinksterkteendaarmee
degroeisnelheidvandenietverduisterdevruchtentoenemen.Doordeverminderderelatievesinksterktegaanminderassimilatennaardeverduisterde
vruchten,waardoornaasteengroeireductieookdekansopabortietoeneemt
(zoalswaargenomendoorSchapendonkenBrouwer (1984).Wordenallevruchten
verduisterd,danneemtdesinksterktevandevruchtenwelaf,maarrelatieften
opzichtevanelkaarneemtdesinksterktenietaf('weltenopzichtevande
vegetatieveplantedelen),waardoordegroeireducf'eenkan?opabortieminder
zijndanbijverduisterenvanenkelevruchten.SchanendonkenBrouwer (1984)
namendanookwaardatdoorverduisterenvat' olie vruchtenhetabortiepercentageniettoenam,maarweldoorverduisteringT-".r:n:-:elevruchten.

-Groeiduur
Erisnauwelijksonderzoekgedaannaar^actorendiedewerkelijkegroeiduurvan
eenkomkommervruchtbeïnvloeden.Welzijnerenkelepublikatieswaarindeduur
vanbloeitotoogstwordtbeschreven.Hoewelhijdeoogstdevruchteneen
bepaalderijpheidhebben,zijnzemeestalrognietuitgegroeid.Fenvruchtmet
eengrotegroeisnelheid iseerdergrootenzaldaaromvaakeerdergeoogst
wordendaneenlangzaamgroeiendevrucht.Waarnemingendatdeduurvanbloei
totoogstafneemtbijhogetemperatuur enhoge instraling (Drews,1979;Heyen
deLint,1982;Schapendonketal., 1984;KanahamaenSaito,1984)hoevendaarom
noggeenevengroteafnamevandetotalegroeiduur tebetekenen.
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-Celdelingen-strekking

Eenkomkonraiervruchtgroeitnaar alle waarschijnlijkheid eerstvoornamelijk
doorceldelingenlatervoornamelijkdoorcelstrekking,zoalsbijvruchtenvan
eenaantalCucurbitaceae (Sinnott,1939;1945)enookbijkomkommerbladeren
(Horieetal.,1979)iswaargenomen.Misschienbiedteenbeschrijvingvande
vruchtgroeiopbasisvancelaantalen-grootteperspectief omdevruchtgroei
beterenopeenmeerverklarendewijzetesimuleren.Desinksterktekan
mogelijkmetcelaantalen-grootteinverbandwordengebracht.Bijbladeren
wordthetcelaantalwel,maardecelgroottenietbeïnvloed doordelichtintensiteit (Wilson,1966;Horieetal.,1979).Doorverwijderingvandeapex
werdendebladerengroterdoorgroterecellen,maarnietdoormeercellen
(Wilson,1966).Bijbladerenlijktdaaromeenvergrotingvanderelatieve
sinksterkte (doorverwijderingvandeapex)decelgroottetedoentoenemen.
Vergelijkbareeffectenzoudenbijvruchtenopkunnentreden.Deeindgroottevan
tomatevruchtenisinhogemategecorreleerdmethetaantalcelleninhet
vruchtbeginselophetmomentvanbloei (Bohner,1986).Ditzoukunnenbetekenen
datdesinksterktevoornamelijk inhetbeginvandevruchtontwikkelingwordt
bepaald.Komkommervruchtenbestaannietuiteenhomogenegroepcellen.Sinnot
(1942)onderscheidde4gebiedenopdwarsdoorsnedevanvruchtenvanCucurbitaceae,terwijlBarber (1909)6minofmeerverschillendeweefselsinhet
pericarp,datomdeplacentaligt,beschreef.Deceldeling stoptvolgens
Sinnott (1945)heteerstindemiddelstelagen,terwijldedelingindeepidermisbijnatotheteindevandevruchtgroeidoorgaat.DeresultatenvanTiedjens
(1928)enDrews (1979)lijkeneroptewijzendatinhetbeginvandevruchtontwikkelingdelengte-endiktegroeivooralaandebasisvandevruchtplaatsvindenendatdezezonevangroeilangzaamnaardevruchttopverschuift.
VolgensWehnerenSaltveit (1983)echterisdegroeivrijuniformoverde
vruchtverdeeld,maarhunresultatenlatenookziendatinhetbegindegroeisnelheidhetgrootstisaandevruchtbasisenlateraandetop.Bovenstaande
gegevensduideneropdatvoorhetbeschrijvenvanvruchtgroeiopbasisvan
celaantalen-groottezeeruitgebreid onderzoeknodigis.

4.2.Apex
Alsbeginpuntomdemorfogenese/ontwikkeling vaneenplanttebeschrijvenkan
degroeisnelheidvandeapexvandehoofdstengelgebruiktworden.Dezesnelheid
bepaaltnamelijkhetaantalaangelegdebladerenenvruchten.Bijkomkommer
lijktdeapex (methetbloteoog)steedstegelijkmethetblad eenvruchtbeginselindebladokselaftesplitsen.Laterkaneentweedeofzelfsderde
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vruchtineenokselgevormdworden,maardevruchtopbrengstwordtvoornamelijk
bepaalddoordeeerstevruchtenvandebladoksels.Onderconstanteomstandighedenwordendebladeren van jongevegetatieveplantenmeteenconstante
snelheid gevormd (Milthorpe,1959;Horieetal.,1979).Dezesnelheidneemttoe
metdetemperatuur (Milthorpe,1959)endeinstraling (Newton,1963).Opbasis
vandezegegevensenenkeleeigenwaarnemingen (dienietgetoond zijn)stelden
ChallaenvandeVooren (1980)eenvergelijkingopomdeblad-envruchtvormingssnelheid teberekenen.Dezerelatiegafeenredelijkbeeldvande
ontwikkelingssnelheid vaneenplant,maarmetnameheteffectvanlichtdient
naderonderzocht teworden (Challaetal.,1981;Schapendonketal.,1984).Ook
dientheteffectvanvruchtgroeiopblad-envruchtvormingonderzochtte
worden.DeresultatenvanDenna (1971)enChallaetal.(1981)lijkeneropte
duidendatdevrucht-enbladvormingssnelheidgeremdwordtdoordevruchtgroei.
PakenKato (1983)vondendatdescheutgroei (aantalenlengtevandescheuten)
sterktoenamalsallevruchtbeginselswerdenverwijderd.Verderblijktdat
nadatveelvruchtengeoogstzijn,waardoordetotalevruchtgroeivermindert,de
groeisnelheidvandestengel (Liebig,1978)enookhetaantalbloemensterk
toenemen (Drews,1979).

4.3.Bladeren

Hetbladoppervlak (LAI)heefteengroteinvloedopdefotosyntheseenis
daardooreenzeerbelangrijkeparametervansimulatiemodellen.Alsdebladafsplitsingssnelheidbekend is,kanookdeplastochronleeftijdberekendworden.
Horieetal.(1979)toondenaandatdebladgroeivooreengrootgedeelte
afhankelijk isvandeplastochronleeftijd.Gebruikmakendvandegegevensvan
Horieetal.,aangevuldmetenkeleeigenexperimenten,endesnelheidvan
bladafsplitsing zouhettotalebladoppervlakvaneenplant (LAI)gesimuleerd
kunnenworden.Debladgroeizouookopeenmaniervergelijkbaarmetdevruchtgroeigesimuleerdkunnenworden.Schapendonk (1984)simuleerdeookaleenLAI
opbasisvanindividuelebladeren,waaraaneensinksterktewerdtoegekend.

4.4.Wortels
Overdewortelgroeivankomkommersisrelatiefhetminstbekend.Welis
duidelijkdat,evenalsbijveelandereplantesoorten,dewortelgroeigeremd
wordtdoorvruchtgroei (DeStigter,1969;Liebig,1978;PakenKato,1983;
Pharretal.,1985;GoehlerenDrews,1986).
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5.MODELOPZET
Ermoeteenmodelopgesteldwordenwaarindefotosynthese,devormingvan
afzonderlijkeorganenendeverdelingvandrogestofoverdeafzonderlijke
organenvankasgewassenberekendwordt.Voordesimulatievandefotosynthese
wordtgebruikgemaaktvaneenmodelvanHansGijzen.Aanditmodelworden
submodellenvoordegroeivanverschillendeorganen (vruchten,apex,bladeren
enwortels)toegevoegd.Nietaldezesubmodellenwordentegelijkontwikkeld.
SchapendonkenBrouwer (1984)enYkema (1987)hebbeneenaanzetgemaaktvoor
eensubmodelvoorvruchtgroei.Inditmodelwordtdevormingssnelheidvan
vruchtenbepaalddoordetemperatuur (naarChallaenvandeVooren,1980).De
verdelingvanassimilatenovervegetatieve engeneratievedelenisconstant.De
totalehoeveelheid assimilatendieaandevruchtenwordt toebedeeld,wordtop
basisvanrelatievesinksterktesoverdeafzonderlijkevruchtenverdeeld.De
sinksterktewordtgelijkgesteldaandepotentiëlegroeisnelheidvande
vruchten.
Depotentiëlegroeisnelheid isdegroeisnelheidwanneerdefotosytheseniet
beperkend is.Degroeiwordtdanbeperktdoor (processenin)devruchtzelf
ofweldematewaarindevruchtassimilatenkanaantrekken:desinksterkte.De
potentiëlegroeisnelheidvaneenvrucht isafhankelijkvandetijdnabloeien
wordtinhetmodelnietbeïnvloed doorklimaatfactoren (figuur 2).Depotentiëlegroeisnelheid isinhetbeginenaanheteindvandevruchtontwikkeling
geringenishalverwegedegroeiduur (welkevoorallevruchtengelijkgesteld
wordt)maximaal.Alseenvruchtbinneneenbepaald aantaldagennieteen
minimumgewicht bereikt,aborteertzij.Hoewelerinhethierbeschrevenmodel
veelaannamengedaanzijn,omdatexperimentele gegevensschaarszijn,geefthet
tochaleenredelijkbeeldvandevruchtgroeivankomkommerenbiedtaanknopingspuntenvoorverdersimulatie-onderzoek.Eerst zalditmodelvoor
vruchtgroeiverderuitgewerktworden (watgeruimetijdzalduren),waarnalater
pasaandeanderesubmodellenwordtgewerkt.Totdanwordteenconstantegroei
vanofverdelingvanassimilatennaardieorganenaangenomen.Vooreengedetailleerdeuitwerkingentoetsingvandesubmodellenzijnexperimentennodigom
metnamedesinksterktevandeorganentebepalen.
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groeisnelheid (g drogestof dag

1

tijdnabloei(dagen)

>

Fig. 2.Degesimuleerdepotentiëlevruchtgroeisnelheid alsfunctievandetijd
nabloei.

6.EXPERIMENTEN

Eerstzalnagegaanwordenofdepotentiëlegroei (degroeibijsinklimitering)
eenmaatisvoordesinksterktevandeorganen.Ineersteinstantiezalhet
onderzoekzichrichtenopde (groeiensinksterktevan)komkommervruchten.
Alsdepotentiëlegroeieenmaatisvoordesinksterkte,moetdegroeibijelk
niveauvanassimilatenaanbod inrelatiefgelijkematebeïnvloedwordendoorbij
voorbeeld detemperatuur (figuur3,curveaenb). Hetisechterniet
uitgeslotendatnietdepotentiëlegroeisnelheid,maardegroeisnelheidbijeen
laagassimilatenaanbod doordetemperatuurbeïnvloedwordt.Indatgevalneemt
deaffiniteitvandevruchten (hellingvancurvecinfiguur3)voorassimilatentoeenkandeverdelingvandrogestofnietopbasisvanpotentiëlegroeisnelhedengesimuleerdworden (depotentiëlegroeisnelheid isdangeenmaatvoor
desinksterkte).Dehellingeneventueeldemaximalewaardevandegroeisnelheid-assimilatenaanbodcurvekunnendaneenmaatzijnvoordesinksterkte.Omde
vruchtgroeisnelheid uittekunnenzettentegenhetassimilatenaanbodworden
plantengeteeldmet 1vruchtenvariërendaantalbladerenen/ofplantenmeteen
vastaantalaantalbladerenenvariërend aantalvruchten.Bijdergelijke
proevenmoetwelrekeninggehoudenwordenmetmogelijkestimuleringofremming
vandefotosynthesedoordeverhoogdeofverlaagdesinksterkte tenopzichtevan
desourcesterkte (Hall,1977;HallenBrady,1977;HallenMilthorpe,1978;
BarrettenAmling,1978;Cloughetal.,1981;Gifford enEvans,1981;Chaves,
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1984;PlautenMayoral,1984;Mayoraletal., 1985).Omhetassimilatenaanbod
goedtekunneninschattenmoetsteedsnaastdevruchtgroeiookdegroeivande
totaleplanten/ofperiodiekdebladfotosynthesebijvoorbeeldmetdraagbare
fotosynthese-apparatuurgemetenworden.

vruchtgroeisnelheid (gC. dag 1 )

assimilatenaanbod (gC. dag 1 )
Fig.3.Mogelijkerelatietussenhetassimilatenaanbod endevruchtgroeisnelheidendeinvloedvandetemperatuuropdezerelatie.Demaximale
waardevaneencurveisdepotentiëlegroeisnelheid.
Curvea:Vruchtgroeisnelheid bijlagetemperatuur.
Curveb:Vruchtgroeisnelheid bijhogetemperatuur.Hetverschiltussen
Curveaenbkangekarakteriseerdwordendoordemaximalewaardenvan
decurven (potentiëlegroeisnelheden).
Curvec:Vruchtgroeisnelheid bijhogetemperatuur indiennietde
potentiëlegroeisnelheid,maarweldeaffiniteitvandevruchten
voorassimilaten toeneemtmetdetemperatuur.
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Metnamedeinvloedvantemperatuurenlichtopdegroeiensinksterktevande
vruchtenzalonderzochtworden.Omdeinvloedvandetemperatuuropdevruchtgroeiteonderzoekenkandévruchtgehuldwordenineenglazencilindermet
dubbelewand (analoogaanexperimentenvanSchapendonkenVerkleijbijkomkommerenDekhuyzenenVerkerkebijveldboon).Doordedubbelewandkanwater
geleidworden,zodatdevruchttemperatuurgoedtebeheersen is.Eendergelijke
cilinderkangasdichtgemaaktworden,zodatvolumevandevrucht (=vruchtgrootte)bepaaldkanwordenenheteventueelookmogelijkisomdeCO-uitwisselingvandevruchtentemeten.EerdereexperimentenophetCABO (Mathieu
Hoeimakers)lijkeneropteduidendathet,ondankseenafnamevanhetdrogestofgehaltetijdensdevruchtontwikkeling (WardenMiller,1970;Daviesen
Kempton,1976;TazukeenSakiyama,1986),mogelijkisomvruchtvolumesomte
rekenennaarvers-endrooggewichten.Heteffectvanlichtopdevruchtgroei
kanonderzochtwordendoordeglazencilindersdonkertemakenofjuisteen
lichtbronbijdecilindertebrengen,terwijlderestvandeplantafgeschermd
wordtvandezelichtbron.Omheteffectvanlichtopdesinksterktetekunnen
scheidenvandieopdefotosynthese zijnfotosynthesemetingennoodzakelijk.
Bovendienkunnenmetingenvandevruchtfotosynthesebijdragenaaneenverbeteringvandefotosynthesemodellen (vanHansGijzen).

Ookdeabortievanvruchtendientonderzocht teworden.Opwelktijdstipvande
vruchtontwikkelingkanabortieoptredenenwatzijndebeïnvloedendefactoren
(assimilaten,competitie,licht,temperatuur).Devoorgeschiedenisvaneen
plantmagnietverwaarloosdworden,aangezienmogelijkalbijdeinitiatievan
eenorgaanhetgroeipatroonvooreengrootgedeeltevastligt.Doorplanten
verschillend optekwekenkaneenindrukverkregenwordenvandeteverwachten
effectenvandevoorgeschiedenis.Alsdeeffectengrootgenoegzijn,kano.a.
naardegroottevande 'groeiendescheut'ofapexgekekenworden,zoalsPieters
(1974;1986)bijpopulierenzonnebloemgedaanheeft.
Nadatdevruchtgroeionderzocht is,wordtdegroeienconcurrentiemetde
overigeorganen (eerstdeapexendaarnabladerenenwortels)onderzocht.
Hierbijkanwaarschijnlijk eenvergelijkbarewerkwijzealsbijdevruchten
gevolgdworden.
Nadatderesultatenvandezeexperimenten inhetsimulatiemodelverwerktzijn,
kanhetmodelgetestwordenaanplantendievergelijkbaarmetdepraktijkin
eenkaswordengeteeld.Mogelijkkanditinsamenwerkingmethetproefstation
voorTuinbouwonderGlasteNaaldwijkuitgevoerdworden.
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-Anatomievandevrucht
Erzaloriënterend onderzoekgedaanwordennaarvruchtopbouw,celdelingen
celstrekking.SEM-foto'svanverschillende lengte-endwarscoupesvandevrucht
kunnendekennisoverdevruchtopbouwvergroten.Methodenomcelaantalen
celgroottetebepalenmoetennoguitgezochtworden.Omnategaaninwelkdeel
vandevruchtgroeiplaatsvindt,kunnenookmarkeringenopjongevruchten
aangebrachtworden (vergelijkbaarmetTiedjens,1928;Drews,1979;Wehneren
Saltveit,1983),waarnadeverplaatsingvandemarkeringen tenopzichtevan
elkaarindetijdgevolgdkanworden.

7.WERKWIJZE

Hiervolgennogeenssamengevatdebelangrijksteonderzoekspunten.Devolgorde
vandepuntengeeftookruwwegeenvolgordevanexperimenten indetijdweer:
Deexperimentenwordenvoornamelijkinhetfytotronenineen'Heraeus'
klimaatkastuitgevoerd.Naastditexperimenteelonderzoekzalerookaande
simulatiemodellen gewerktworden.

- Invloedvantemperatuuropvruchtgroei (sinksterkte)onderzoekenmetbehulp
vanglazencilinders.
-Invloedvanlichtopvruchtgroeionderzoeken,üeeffectenopgroeimoeten
gesplitstworden ineffectenopsinksterkte en"ruchtfotosynthesedoormiddel
vanfotosynthesemetingenaanvruchten.
-Opstellenvaneenrelatie tussenvruchtvolume ervers-endrooggewicht:het
volume,vers-endrooggewichtbepalenvan-rnchtenvar.verschillende grootte
entevensdeinvloedvanklimaatenteeltwijzehieropnagaan.
-Oriëntering tenaanzienvananatomievandevrucht:watzijndemogelijkheden
enwatishetnutervan.
- Invloedvoorgeschiedenisvanplantopvruchtgroei onderzoeken.Teroriënteringvandegroottevandeeffectenmoetendeplantennietdegehelegroeiduurbijdezelfdeklimaatomstandigheden geteeldworden.
-Concurrentie tussenvruchtenonderlingonderzoeken.Vruchtgroeimetenterwijl
hetaantalvruchtenperplantgevarieerdwordtbijeenvastaantalbladeren.
Ookkunnendevruchtenaaneenplanteenverschillende temperatuurof
lichtintensiteit gegevenworden.
-Bepalingvanabortiegevoeligeperiodeenabortie-inducerende factoren.De
periodewaarindevruchtengevoeligzijnvoorabortiekanonderzochtworden
doordeplantenofvruchtengedurendeeenbepaaldeperiodeteverduisteren,
ofdoorhetassimilatentransport indevruchtsteelteremmendoorkoelingvan
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devruchtsteel.Nagegaandienttewordenofeenbeschrijvingvandeabortie
opbasisvanalleendeassimilatenvoorzieningtoereikend is,ofdathetook
nodigisomrekening tehoudenmetbijvoorbeeldhormonaleeffectenvan
anderevruchten.Hiertoekandeinvloedvanhetassimilatenaanbod (wat
gevarieerdkanwordendoorhetaantalbladerentevariëren)opde
abortieonderzochtwordenaanplantenmetéénvruchtenaanplantenmet
meerderevruchten.
Validatievansimulatiemodelmetplantenineenkas.
Groeivanapexenconcurrentiemetvruchtgroeionderzoeken,waarbijeen
vergelijkbarewerkwijzealsbijdevruchtengevolgdkanworden.
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