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Bijna tien jaren zijn verstreken sedert ik na gelukkige en moeilijke jaren uit
Indie in Nederland arriveerde ora mijn studie aan de Landbouwhogeschool aan
te vangen. Bij de voltooiing van mijn proefschrift en aan de vooravond van
mijn terugkeer naar de tropen gaan mijn gedachten uit naar alien die aan mijn
vorming hebben bijgedragen tijdens de in Wageningen doorgebrachte jaren.
U, hooggeleerde COOLHAAS, hooggeachte promotor, dank ik in het bijzonder
voor het in mij gestelde vertrouwen. Niet licht zal ik vergeten hoe U zelfs
onder moeilijke omstandigheden, steeds van Uw belangstelling voor mijn werk
liet blijken. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen ook in de toekomst waardig
te zijn.
U, hooggeleerde WELLENSIEK, hooggeachte promotor, waart als steeds direct
bereid mij te helpen en ik ben U welzeer verplicht voor de wijze waarop U met
mij het proefschrift hebt willen doorwerken. Uw Vaders devies heb ik tot het
mijne gemaakt.
Hooggeleerde WASSINK, met grote bewondering zal ik mij blijven herinneren
hoe U op schier alle tijden van de dag klaar staat voor hen, die Uw hulp behoeven. Het is mij een zeer groot voorrecht geweest op Uw laboratorium te
hebben mogen werken.
Zeergeleerde Mevrouw FRAHM-LELIVELD, met enige spijt realiseer ik mij dat
ik van Uw grote kennis nog zo heel veel meer had kunnen profiteren. U, weledelgestrenge BOLHUIS, bent de toevallige factor geweest die mijn studie uit de
praktische richting in die van het onderzoek hebt doen afbuigen. Ongetwijfeld
ben ik U ook daarvoor zeer erkentelijk.
Waarde BEST, jouw capaciteiten zijn mij steeds een aansporing geweest om
te trachten het beter te doen. Daarvoor reeds ben ik je zeer veel dank verschuldigd. Jij KORTENHORST hebt samen met wijlen WIEBING, mij veel werk uit
handen genomen. Naast jullie beiden wil ik ook de velen, die ik niet met name
noemde, hartelijk danken voor de gezamenlijke assistentie. Mede door Uw
toedoen, geachte MEULENKAMP en BOEKELMAN, zal de samenwerking met alien
van het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt voor mij steeds
een prettige herinnering zijn. Jij, D E LINT, hebt mij door je vriendschap en
opgewektheid de laatste loodjes lichter gemaakt.
Zeergeleerde SCHOUTEN, hooggeachte VAN DER ZANT, hooggeachte WILLEMSTIJN en U Mevrouw Los hebben veel bijgedragen om mij deze jaren tot een
goed einde te laten brengen. In U dank ik alien, die mij tot steun zijn geweest
tijdens mijn studietijd en in het werk, waarbij ik Mevrouw COOLHAAS, HENDRIK
WIEBING en GROOTVADER in ere gedenk.
VADER, zeer veel hebt U zich getroost om de opleiding van Uw beide zoons
mogelijk te maken en het stemt mij zeer gelukkig dat U met MOEDER de vervulling van hetgeen U als een levensdoel voor ogen-stond, moogt beleven.
NEESKE, veel heb ik van jou gevergd en ik ben je oprecht dankbaar voor al
hetgeenje deed.
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DEEL I

ONDERZOEK, MATERIAAL EN METHODEN
1. INLEIDING

Het tot ontwikkeling en tot uitvoer brengen vanmassalelandbouwprojecten
zonder kennis van het ter plaatse heersende klimaat is onvergeeflijk. Minstens
evenfataal ishet wanneer ook de geringste kennis omtrent deeisenvan hetgewas ontbreekt. Vragen naar de optimale dag- ennachttemperatuur, de waterbehoefte, het verloop van deze met de groei, het effect van de daglengte, en
dergelijke, moetenkunnen worden beantwoord alvorens menin grote gebieden
eenbepaald gewasin cultuur gaat brengen.
Dergelijkevoor de hand liggende vragenkunnenbijvoorbeeld voor de aardnoot bijna niet worden beantwoord. Het is opmerkelijk hoe weinig exactegegevens over deze onderwerpen beschikbaar zijn. Dat de aardnoot toch met
succes over grote oppervlakten wordt verbouwd, is in de allereerste plaats te
danken aan deervaringskennis vandeplaatselijke bevolking. Oorspronkelijk is
deaardnotencultuur dan ookeenbevolkingscultuur. Ditlaatsteisde belangrijksteredenwaaromdeverbouwvanditgewaslangvanwetenschappelijke belangstelling verstoken is gebleven. Vergeleken met bijvoorbeeld de thee, de rubber
of het suikerriet kunnen we hier spreken van een onontwikkelde of achtergebleven cultuur.
Ongeveer eenhonderdtaljaren geleden begon deeconomische betekenis van
deaardnoot toe tenemen. Heden ten dage wordt dit gewas als een van debelangrijkste op de wereld beschouwd. Dejaarproduktie bedraagt gemiddeld 10
miljoen ton (gepeld). De produktiegebieden liggen verspreid over de tropen
ensub-tropen.DetotalemetArachisbeplanteoppervlaktebedraagt 11,5miljoen
ha (F.A.O. 1954).
Met het toenemen van de economische betekenis nam het karakter van
regeringscultuur steeds meertoe. Gelden kwamenvoor onderzoek beschikbaar.
Aanvankelijk bleef het onderzoek slechts beperkt tot selectie, ziektebestrijding,
plantverband en bemesting. Omstreeks 1930kreeg dit onderzoek een meer fysiologischeinslag.Deeerstepublikaties opditgebieddaterenvandezetijd. Het
aantal zal echter op dit moment het honderdtal niet ver overschrijden.
Wat bij dit meer plantenfysiologische onderzoek met de aardnoot aan het
licht kwam, was opmerkelijk. Vele waargenomen verschijnselen konden niet
worden verklaard. Eenstemeerbleekhoeweiniger over deaardnoot als plant
bekend is. Opdeverschillendeproefstations voor deaardnoot nam de behoefte
aan meer exacte gegevenstoe. De middelen tot fysiologisch onderzoek ontbraken echter in een groot aantal gevallen.
Het belangrijkste doeldat wij ons stelden bij het hier beschreven onderzoek,
wasaan dezebehoefte tegemoettekomen. Gehooptwordt dat wij hiertendele
in zijn geslaagd. Maar ook nu verbergt de aardnoot nog vele raadselen en zal
onsnogvaakvoorverrassingen stellen.Hetbelangrijkstewerkover deArachis,
in 1951 als symposium door de „National Fertilizer Association" in de VerenigdeStaten samengesteld (6),draagt alstitel:„ThePeanut, the unpredictable
legume". Deze titel spreekt voor zichzelf en had naar onze meningniet beter
kurmenworden gekozen.
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1.1. Doel vanhet onderzoek
De ter beschikking gestelde Marshall-gelden maakten het ons mogelijk een
onderzoek inte stellennaar deinvloed vandeuitwendigeomstandigheden op de
aardnoot.
Alseerstedoel stelden wij ons gegevens teverzamelen over deinvloed van het
licht, de temperatuur en het water op de bloei. De bloei is een belangrijke
produktiefactor enderhalvevandirecteeconomische betekenis.Zonder bloemen
geen opbrengsten aan vruchten. De kieming, de strekking en de bladvorming
gaan aan dezebloeivooraf. Het lag daarom in delijn ook aan deze punten aandacht te besteden, temeer daar al spoedig bleek dat de bloei juist uitermate
afhankelijk is van hetgeen er aan vooraf gaat. Bovendien werd waargenomen
dat ook de vruchtvorming een sterk effect uitoefent op de bloei. Ook hieraan
werd alle aandacht geschonken en de mate van deze be'invloedingnader onderzocht.
Op deze plaats kan reeds worden gezegd dat een aantal vraagstukken tot een
oplossing werd gebracht. Het ligtnu bijvoorbeeld in ons vermogen om de bloei
van de aardnoot, althans van de varieteit Schwarz 21, binnen bepaalde grenzen
naar willekeur te regelen. Zo zijn wij in staat:
1 de bloei te verlaten,
2 de bloei tijdelijk of blijvend te verhinderen,
3 het bloeiverloop te versnellen of te vertragen,
4 de bloei voor onbeperkte tijd voortgang te doen vinden,
5 het tijdstip van opening der bloemknoppen te regelen,
6 bloemknoppen op te sparen,
7 massabloei tot stand te brengen.
Wij zijn er dusin geslaagd een beter inzicht te krijgen in de fysiologie van de
bloei bij de aardnoot. Dit beantwoordt naar onze mening het doel dat wij ons
stelden. Wat het onderzoek ons verder leerde, noopt ons in te stemmen met de
opmerking van David D. Long in het voorwoord van het eerder genoemde
symposium (6): „// is the mostpeculiar of allmajorfarm crops."
1.2. De beschikbare literatuur
De literatuur over fysiologisch onderzoek bij de aardnoot is beperkt. Het
belangrijkste werkwerd in deVerenigde Staten gedaan. Hiernaast moetnog een
aantal Franse, enige Russische en een klein aantal Japanse publikaties worden
genoemd.
Aldezeliteratuur van voor 1950wordt opuitstekende wijze gerefereerd in het
reeds eerder genoemde symposium: „The Peanut, the unpredictable legume"
(6). In 1954 verscheen een bibliografie van het Institut de Recherches pour les
Huiles et Oleagineux (I.R.H.O.) (9). Dit vrij volledige werk geeft alle literatuur
over de aardnoot op elk gebied tot 1953, in totaal ongeveer 4050 publikaties.
Hierin zijn dus ook die over deverwerking en het gebruik van aardnootprodukten opgenomen.
Het aantal publikaties neemt vooral na 1950regelmatigtoe en de behandelde
onderwerpen varieren steeds meer. Naast de vruchtzetting krijgen nu ook de
kieming, de groei en de bloei meer aandacht. Ook wordt de invloed van het
licht en detemperatuur met betrekking tot debovengenoemde 3punten meer in
het onderzoek betrokken. Toch geven deze publikaties over het algemeen
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meerwaarnemingsfeiten, zonder dat wordt getracht verklaringen te vinden.
Indit deelvanhetproefschrift zullenhetproefmateriaal, deproefruimten, de
proefomstandigheden en de proefopzet worden besproken. In deel II en III
worden deproefresultaten uitvoerigbehandeld. Hierbij zullenwij onsindeelII
beperken tot deinvloed van de uitwendige omstandigheden op groei en bloei,
terwijl in deelIII dieper zalworden ingegaan opdesamenhang tussen groeien
bloei.In dezebeidedelenzaltevens debeschikbareliteratuur enheteldersverrichteonderzoekwordenbehandeld.TotslotzalindeelIV,alssamenvattingvan
deproefresultaten, debloei-bei'nvloedingworden besproken.

2 . HET PROEFMATERIAAL

Alle proeven werden gedaan met de varieteit Schwarz21. Een beperkte
proefruimte enhetvrijgroteaantalinhetonderzoekbetrokken factoren, maakten het werken met nog andere varieteiten onmogelijk. Dit wordt als een bezwaar gevoeld. Verwacht mag echter worden dat ook de andere varieteiten in
grote lijnen dezelfde reacties zullen vertonen.
Het grootste deelvan deproeven werd uitgevoerd in het Laboratorium voor
Tropische Landbouwplantenteelt. Alle proeven met gekleurd licht werden in het
Laboratorium voor PJantenphysiologisch Onderzoek gedaan. De ontbladeringsproeven vonden plaats in een warenhuis van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
2.1. BeschrijvingvandeproefplantArachishypogaea L. endegebruikte varieteitSchwarz 21
De aardnoot is een eenjarige leguminoos. De plant wordt tot 50cm hoog.
MenonderscheidthetopgaandeofBunch type enhet kruipende of Runner type.
Beidegroepenwordenweeronderverdeeld ingrootzadigeof Virginiavarieteiten
eninkleinzadigeofSpanishvarieteiten.Verderonderscheidtmennogvroegrijpe
enlaatrijpe varieteiten. Dezelaatste indeling valt niet geheel samen met deindeling opgaandenkruipend. De groeiperiode loopt voor deverschillende varieteiten uiteen van 3tot 6maanden. De aardnoot wordt voornamelijk alsmonocultuur verbouwd, maar somsook welals mengcultuur of als ondergewas. De
grond moet in het algemeen kalkhoudend zijn en eenlossestructuur vertonen.
Dit bevordert devruchtzetting envergemakkelijkt het oogsten.
De inalleproeven gebruikte varieteit Schwarz21werd totvoor deoorlogveelin Indonesie
verbouwd. Ook nu wordt zij nog door de bevolking aangeplant. Dit nummer werd door
SCHWARZ omstreeks 1930alseen zuivere lijn verkregen bij de selectieop resistentie tegen de
slijmziekte, Pseudomonas solanacearum E.S. (101,102, 104).Ook het in deproeven gebruikte
zaad kan in het algemeen als zuiver worden beschouwd. Kruisbestuiving bedraagt niet meer
dan 2% (16,40, 103).Helaas bleekhet totaal aantal gevormde bloemen per plant binnen
de „zuivere lijn" vrij sterk te varieren.

De varieteit Schwarz21 behoort tot het opgaande type. De groeiduur is
ongeveer 4 maanden. Deze periode kan schematisch worden verdeeld in: lste
maand voor de ontwikkeling uit zaad tot bloeiende plant, 2demaand voor de
bloei,3demaandvoordevruchtzetting,4demaandvoorafrijping enoogst.Deze
4stadiagaangeleidelijkinelkaar overenverlopentendelenaastelkaar.Verdere
bijzonderheden over bladvorming, strekking, vertakking, bloei en vruchtvormingzullen in de hoofdstukken 1 tot en met 6van deel II worden besproken.
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2.2. Beschrijving van deproefruimten
Debestralingsproeven metgekleurdlichtvondenplaatsineenkleuropstelling
met hogelichtintensiteit en in een met lagelichtintensiteit. Voor de ontbladeringsproeven werd gebruik gemaaktvaneenwarenhuis,waarin detemperatuur
vrijwel afhankelijk wasvan deuitwendige omstandigheden. Enigeregelingwas
mogelijk door ventilatie;detemperatuur varieerdevan 20° tot 30°Cenerwerd
uitsluitend gebruik gemaakt vannatuurlijk daglicht. Deproeven bij wisselende
lichtintensiteiten, temperaturen envochtigheden vonden plaatsin een serie opstellingen. Deze proefruimten en de reeds eerder genoemde, zullen hieronder
nader worden beschreven.
2.2.1. Kleuropstelling voor hoge intensiteiten
Deze opstelling werd uitvoerig beschreven door WASSINK en STOLWUK (139). Zij bestond
uit een vijftal lichtkasten (110x 35x 85cm), die de volgende spectrale gebieden vertegenwoordigden:
Blauw . . . . 370-450my, maximum energie bij 400 my
G r o e n . . . . 510-560 my,
„
„
„ 540m;x
Wit
400-700my,
„
„ „ 480, 550,630 my
Geel . . . .
590my,
„
„ „ 590m[i
Rood . . . . 645-670my,
„
„
„ 650mjx
De planten werden in dezekasten van boven en van weerszijden bestraald. De lichtintensiteit
werd daarom gemeten met een op het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek
ontworpen sferische lichtmeter met eenbol-doorsnedevan 1cm2 (138).De lichtintensiteit bedroeg 5,6 X 10*erg/cm2/sec.Dit komt ongeveer overeenmeteenlichtintensiteit van 1,4 x 104
erg/cm2/sec.,gemeten met devlakke fotocel-lichtmeter. STOLWIJK(124)geeft meer details over
dewijzevanlichtmeting.Detemperatuur enrelatieveluchtvochtigheid bedroegen respectievelijk25°Cen60-70%.
De hierboven genoemde kleuropstelling onderging nog enige door STOLWUK (124) beschreven veranderingen. Waar van dezeveranderingen gebruik werd gemaakt, zal dit worden
vermeld.
2.2.2. Kleuropstelling voorlage intensiteiten
Ookdezeopstellingbestonduiteenvijftal kasten(210x45 x 120cm),diedevolgendespectrale gebieden vertegenwoordigden:
Blauw . . . . 405-500 my, maximum energie bij 450 my
G r o e n . . . . 505-560 my,
„
„
„ 540 my
Geel . . . .
590my,
„
„ „ 590 my
Rood . . . . 610-695 my,
„
„
„ 650 my
Infrarood . . 705-915 my,
„
„
„ 760 my
De lichtintensiteit (vlakke meter), temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bedroegen respectievelijk200erg/cm2/sec.,20°C en60-70%.Eenuitvoerigerbeschrijvingwerdgegeven door
WASSINK en VAN DER SCHEER (137).Naderhand aangebrachte veranderingen werden beschreven door STOLWUK (124).
2.2.3. Dekasruimten
Voor het opkweken van deproefplanten werd gebruik gemaakt van een kleine kweekkas.
Deze was voorzien van een bodem- en luchtverwarming. De van de buitenomstandigheden
afhankelijke kastemperatuur varieerde van 20 tot 35 °C. Voor eventuele bijbelichting werden
T.L.-lampen gebruikt.
Voor het latenafrijpen van deplantenna hetbeeindigen van deproeven onder geconditioneerde omstandigheden diende een grote tropische kas (C-kas). Deze werd alleen 's zomers
gebruikt, waarbij detemperatuur varieerde van 20-35°C. Ook deluchtvochtigheid wasregelbaar enwerdop 80 % gehouden.Hierwerdenookenigeproeveninde„vollegrond" genomen,
waarbij gebruik werd gemaakt vanruimeplantbakken met een inhoud van 310x 50x 60cm.
2.2.4. Dethermostaatkasten
Deze 6kasten hebben een inhoud van 60x 60x 160cm. De lichtbron werd hier gevormd
door2H.0.450kwiklampenvan 450 Watteneengloeilampvan 150Watt.Vandezegloeilamp
werduitsluitendvoor dagverlenginggebruikgemaakt.Dewarmtestraling vandelampenwerd
opgevangen door een onder de lampen geplaatste bak (55 x 55cm) met een waterlaag van
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4cm.Dit water werd continuververst.Een dichtgroeienvan deglazenbodem met algenwerd
zoveel mogelijk voorkomen met behulp van ultra-violet licht van een 80 Watt H. P. Philips
lamp. Geheel afdoende was dit niet, de glazen ruiten werden eens in de maand schoon gemaakt.
In ieder van de 1t/m 6genummerde kasten konden maximaal 6potten worden geplaatst.
Als regel werd steeds met 5potten per kast gewerkt. Door een op- en neerschuiven van een
rooster konden deplantenopdegewensteafstand van delichtbron worden2gehouden. Er werd
op 15cm afstand van de glazen ruit eenlichtintensiteit van45.000erg/cm /sec. gemeten. De
gloeilamp gaf 6000 erg/cm2/sec.
De temperatuur was in allekasten regelbaar tot op 1°Cnauwkeurig. Tijdens het branden
vandelampenbedroeg deminimumtemperatuur ongeveer7°Cboven dievan dethermostaatkamer. Deze laatste bedroeg in de zomermaanden 20°C. Voor het bereiken van nog lagere
temperaturen werd gekoelde lucht in de thermostaatkasten geblazen. Voor menging en een
goede inwendige circulatie van de lucht zorgde een in de bodem geplaatste ventilator. Een
automatische verversing van delucht vond plaats via een tweetal in- en uitlaten. De relatieve
luchtvochtigheid varieerde tussen 50en 80%.
2.2.5. Delichtkasten
Viergrotethermostaatkasten, iederplaatsbiedend aan tenminste 16potten, hadden elkeen
inhoud van 150x 120x 100cm.Voor debestraling diende eenin verticalerichting verschuifbare set met 16T.L./55 Philips daglichtlampen van 40 Watt. Op 15cm van de lampen werd
40.000erg/cm2/sec. gemeten.Voor de koeling van deze lampen en een goede luchtcirculatie
zorgde een in het dubbele plafond gebouwde ventilator. Deze voerde de lucht uit de kast via
dethermostaat overtwee750Wattverwarmingselementen langsdedubbelewanden ter hoogte
van devloer weer in de kast terug. Voor een automatische luchtverversing zorgden een regelbare in- en uitlaat. De temperatuur was op 2°C nauwkeurig regelbaar. De bereikbare minimum temperatuur wasafhankelijk van diein dekamer en van het aantal brandende lampen,
derhalve 's winters 25CCen 's zomers 30°C. De relatieve luchtvochtigheid bedroeg 50-80%.
2.2.6. De donkerekamer
Deze kamer, met een inhoud van 160x 160x 195cm, grensde aan de thermostaatkamer.
Zij diende in combinatie met de thermostaatkasten bij de dag- en nachttemperatuurproeven.
Ook bij de kiemproeven werd van deze ruimte gebruik gemaakt. De temperatuur was tussen
20° en 50°Cregelbaar op 1°Cnauwkeurig. De relatieve luchtvochtigheid varieerde tussen de
50en 80%.
2.2.7. Deklitnaatkamers
In een tweetalkamersvan 330x 160x 210cm konden proeven worden gedaan onder volledig geconditioneerde omstandigheden. Het regelen van de temperatuur en de luchtvochtigheid geschiedde door twee, in een aparte kamer geplaatste conditioneringsapparaten. Een
snellecirculatievan deluchttussen deklimaatkamersen deapparatuur waarborgde een snelle
en nauwkeurige regeling van de temperatuur en vochtigheid.
De temperatuur was regelbaar tussen 15° en 35°C tot op 1°C nauwkeurig. Ook de relatieve luchtvochtigheid was scherp regelbaar tussen 35en 95%.
Voor debestraling van deplanten diende eenverstelbare set (180 x 120cm) met 24 Philips
T.L./55, 40 Watt daglichtlampen. Voor de koeling van deze lampenset zorgde een drietal
kleine ventilatoren. Op 15cmvandelampen werdeen lichtintensiteit van 45.000erg/cm2/sec.
gemeten.

3. DE PROEFOMSTANDIGHEDEN

De enige proeven waarbij alle belangrijke factoren als luchtvochtigheid,
bodemvochtigheid, temperatuur en lichtintensiteit volledig konden wordengeregeld, waren dieindeklimaatkamers. Inalleandereproefopstellingen werden
alleen het licht endetemperatuur geregeld. In dekassen wasdit uiteraard niet
mogelijk; er werd echter steeds naar gestreefd deze factoren binnen bepaalde
grenzen te houden. Ook werd er steeds voor gezorgd dat de verschillende behandelingen in een proef onder mogelijk wel wisselende, maar dezelfde omstandigheden, werden uitgevoerd. Dit geschiedde o.a. door het regelmatig ver-
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plaatsen van de potten, het toedienen van gelijke hoeveelheden water enz.
Enkelevandebelangrijkstefactorenenderegelingervan,zullenhieronderwordenbesproken.
3.1. Hetpotmateriaal
Er werd gewerkt met 2typen potten. De aarden potten hadden een bovendiameter en een diepte van 18 cm. Voor de Mitscherlich potten waren deze
matenrespectievelijk 20 en22 cm. Vandezelaatstewerdalleengebruikgemaakt
bij deproeven,waarbij deinvloedvandebodemvochtigheid werd onderzocht.
Hetroosterwerd steedsuitdepotverwijderd,terwijl deafvoer meteen rubber
kurk werd afgesloten. De aarden potten stonden in kleine bakjes, waarin het
overtolligewaterwerdopgevangen.De„vollegrond"bakkenindeC-kas haddeneveneenseen waterafvoer.
Voor het ondersteunen van de planten diende een in het midden gestoken
ijzeren staafvan 30cm.Bijhetwegenvandepotten omdeverdampingtebepalen,werd hiermede steedsrekeninggehouden.
3.2. Hetgwndmateriaal
>
Hetwortelmediumwerdgevormddooreenspeciaalsamengesteldepotgrond.
De samenstelling hiervan was: klei, bladaarde en stalmest, in de verhouding
2:1 :1,vermengdmet een weiniggrofzand.Ookeen kleinehoeveelheid mergelkalk werd door de grond gemengd. Het geheel werd voor gebruik hog enige
malen door een zeef gewerkt. Op deze manier werd een homogene, losse en
vruchtbaregrond verkregen.Voor het vullen van de Mitscherlich potten werd
hetvochtgehaltebepaald.
Ir. W. P. STAKMAN van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishoudingverzorgdedebepalingvan depF-curvevolgensde opdit instituutgebruikte methode. Figuur 1geeft de vochtkarakteristieken voor de 2 gebruikte
gronpmengselsAenB. Heteerstemengselbevatteietsmeerzand,waardoor o.a.
devoor deplant beschikbarehoeveelheid water ongeveer 7volumeprocenten
kleinerwasdaninhettweedegrondmengsel.Omdezeredenwerdendepotten
metdeA-grondiets verder gevuld. Figuur 1geeft tevens debijbehorende potgewichten.Doorwegingvandepotteneneencorrectievoorhetversgewichtvan
de meegewogenplant,konmet behulpvandezevocht-spanningskrommensteeds
snelwordenbepaald wat debijbehorende pF-waarde ongeveerwas.
Deaardenpottenwerden zo goed mogelijk met dezelfde hoeveelheid grond
gevuld, tot even beneden de potrand. De Mitscherlich potten werden daarentegenmetafgewogenhoeveelhedengrondgevuld.Vaneenaantalmonsterswerd
het vochtgehalte bij veldcapaciteit bepaald. Hieruit kon worden berekend op
welk gewicht de pot moest worden gebracht omde grond op veldcapaciteit te
brengen.Deonderstaandegetallenkunnenalsvoorbeeld dienen.
Netto potgewicht 1300 gram. Totaal gewicht na verzadiging en 2 dagen uitdruipen 7600
gram. Vochtpercentage bij veldcapaciteit is 35 % van het nat gewicht. Er is dus 2200 gram
water aanwezig. Metbehulpvan devocht-spanningskromme(B)kan worden bepaald hoeveel
hiervan voor de plant beschikbaar is.Dit blijkt ongeveer 1000 gram te zijn, waarbij de pFwaarden 2en 4,2alsgrenzen dienden. Voor het inzaaien werd degrond steedsop veldcapaciteit gebracht.
Er dienthiernog opteworden gewezen,dathet door onsbepaalde gewicht van7600 gram
bijveldcapaciteit nietgeheelovereenkomtmetwatdoorSTAKMAN(7000gram)werdgevonden.
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. In deallereerste plaats is dekeuzevande
pF-waarde 2 voor de veldcapaciteit min of meer willekeurig. Dit punt werd door STAKMAN
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zo gekozen,.omdat voor de meesteNederlandse gronden de veldcapaciteit inderdaad bij een
pF-waarde 2 ligt. In enkele gevallen wordt echter ook een waarde 2,8 gevonden. Volgens
RICHARDS en WADLEIGH (94)zouden deze waarden in de V.S.A. nog sterker uiteenlopen. De
veldcapaciteit zou voor verschillende gronden liggen bij een zuigspanning overeenkomende
met een onderdruk van 30-350cm water, dus met een pF-waarde van 1,5-2,5. In detweede
plaatsishet zeerwelmogelijk dat bij onzebepaling deverzadigdegrond meer dan 2dagen de
gelegenheid had moeten krijgen om vrij uit te lekken. RICHARDS en WADLEIGH (94) geven als
definitie: "Field capacity is the moisture content of soil 2 or 3 days after a heavy rain or
irrigation when downward drainage has reduced the moisture content of the soil and the
thicknessofthemoisturefilmstosuchanextentthattheunsaturated permeability isnotlonger
appreciable and further downward drainage of water is negligible." In de derde plaats werd
hetvochtgehalte bij veldcapaciteit door onsdirect na het vullen van de potten bepaald. STAKMAN deed daarentegen de bepalingen in potten na de beeindiging der proeven.Degenoemde
verschillen vormengeen onoverkomelijk bezwaar, aangezien het waterverbruik steeds door
wegingwerd bepaald.

Bij het herstelvan develdcapaciteit werden depotten steeds op het door ons
bepaaldegewichtteruggebracht.DepF-curvendieneninde allereersteplaatsom
degebruikte grond tekarakteriseren. Het gemiddeldevolume-gewicht bedroeg
voordeA en Bgrondrespectievelijk 0,96en0,94gram.Deze getallen wijzen op
een hoog organisch stofgehalte en op de noodzaak om langer dan 2 dagen te
laten uitlekken.
3.3. Hetplantmateriaal
Alhet gebruikte zaad wasafkomstig van eigen oogsten. Dit werd zorgvuldig
uitgezocht endaarnainpottengezaaid.Erwerdsteeds\ deelvanhet benodigde
aantal potten teveelingezaaid;per pot steeds eenzaad op 2cmdiepte. Dekiemingvondplaatsindekweekkas.'sWinterswerdendezepottenomeensnellere
kieming te bewerkstelligen in bakken met bodemverwarming ingegraven. De
bodemtemperatuur bedroeg gemiddeld 25 °C, terwijl deluchttemperatuur varieerdevan 20tot 30°C.
•
Na eenvijftal dagenwasalsregel95%gekiemd. Deproeven werdenmeestal
aangevangen met 7dagen oude plantjes, die op uniformiteit waren uitgezocht.
Dehoofdstengel had dan 3bladeren,terwijl decotylokselknoppen juist begonnenuittelopen.Vooral opdituitlopenvandeokselknoppen werdscherpgelet.
Alle plantjes voor eenzelfde proef verkeerden dus in hetzelfde ontwikkelingsstadium,hadden eengelijk aantal bladeren eneenzelfde lengte.
3.4. Deregeling van deuitwendigefactoren
Het licht, de temperatuur en de vochtigheid behoorden tot de factoren, die
werden onderzocht metbetrekkingtot huninvloed opdegroeieninhet bijzonder met betrekking tot de bloei van de aardnoot. Een goede en betrouwbare
regelingvandezefactoren was derhalve noodzakelijk. Dit werdopde volgende
wijzen bereikt:
3.4.1. Het licht
Een bepaalde samenstelling van het licht werd verkregen door de keuzevan
bepaalde lampen. In het algemeen waren deresultaten bij T.L.-licht beter dan
bij kwiklicht. De kleineruimte van de thermostaatkasten en degewenste hoge
lichtintensiteit maakten het gebruik van T.L.-lampen hier echter onmogelijk.
Bij het onderzoek naar deinvloed van een rode en blauwe bijbelichting werd
gewerkt met denormale Philips 40Watt gloeilamp en met dePhilips 60Watt
zonlichtlamp, welkelaatste van blauw glas is voorzien.
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De regeling van de lichtsamensteUing in de kleuropstellingen van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek is in (124) en (137) uitvoerig
beschreven. Deze regeling geschiedde door de keuze van lampen met een
maximale emissie in het gewenste spectraalgebied en door vemauwing van dit
spectraalgebied met behulp van filters. Figuur2 geeft voor een aantal vande
gebruikte lampen een grafische voorstelling van de spectrale energieverdeling
(38). Hieruit blijkt duidelijk dat de kwiklampen minder rood licht geven dan de
T.L.-daglichtlampen. Voorts blijkt dat de normale gloeilamp een groter percentage rood licht geeft dan de z.g. daglichtlampen. Op de invloed van dit verschil zal nader worden teruggekomen (deel II, par. 5.3.).
De regeling van de belichtingsduur geschiedde met behulp van schakelklokken zonder gang reserve, waardoor een eventueel uitvallen van de spanning
direct kon worden geconstateerd. De lichtintensiteit werd geregeld door het
hoger of lager plaatsen van de lichtbron of door middel van een beperking van
het gei'nstalleerdevermogen. Uiteraard was een regeling van het licht in de kasruimten niet mogelijk. Het natuurlijke daglicht werd hier in de wintermaanden
met T.L. lampen aangevuld.
3.4.2. De temperatuur
De temperatuur werd in alle proefruimten geregeld door een of meer thermostatenenmetbehulpvanventilatoren. Degeplaatsteelektrischeverwarmingselementenhaddeneenruimecapaciteit. Een snelleverhogingvan de temperatuur
was dus steeds mogelijk. Hiervoor waren in extreme gevallen nooit meer dan
30 minuten nodig. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de temperatuur. De
verwarmingselementen waren zo opgesteld dat geen directe warmtebestraling
vandeproefplanten mogelijk was.Het koelen vandelampen werd verzorgd met
behulp van lucht en/of met behulp van stromend water. Dit laatste vond alleen
in de thermostaatkasten plaats.
In het algemeen werd bij een gelijke dag- en nachttemperatuur gewerkt van
27°C. Waar van deze regel werd afgeweken, zal dit worden vermeld. De reeds
genoemde bodemverwarming in de kweekkas vond plaats door een ingegraven
verwarmingskabel.
3.4.3. De luchtvochtigheid
Deze was alleen regelbaar in de C-kas en in de klimaatkamers. In de C-kas
geschiedde dezeregeling met behulp van een hygrostaat en een aantal centrifugaal vernevelaars. De relatieve vochtigheid wisselde hier tussen de 80 en 90 %.
In de klimaatkamers werd de luchtvochtigheid geregeld door een in een aparte
kamer opgestelde apparatuur. Een hygrostaat en een thermostaat zorgden
voor een juiste en nauwkeurige regeling op een tussen de 30en 95 % instelbare
waarde.
3.4.4. De bodemvochtigheid
De regeling van de bodemvochtigheid gaf demeestemoeilijkheden enwas het
meest bewerkelijk. Het handhaven van een bepaalde vochtigheid van de grond
is tot op heden nog niet mogelijk gebleken (94). Wanneer aan een zekere hoeveelheid grond water wordt toegediend, dan verdeelt dit water zich niet homogeen overdegehelehoeveelheid grond.Debovenstegrondlaag neemtnetzo lang
water op tot deze op veldcapaciteit is gekomen en geeft pas daarna het overtollige water af aan lager liggende grondlagen. Watertransport vindt dus bijna
uitsluitend plaats wanneer de grond op veldcapaciteit is gekomen.
Om bovengenoemderedenen werd een reeks bodemvochtigheden, waarin het
water in afnemende mate voor de plant beschikbaar staat, gei'miteerd door een
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FIG.1.

De pF-curve.DepF-waardevan
2 grondmengsels A en B, waarmede werd gewerkt,bij verschillende vochtgehalten van de
grond en dehieruit berekende
potgewichten in grammen naar,
door Ir. W. P. STAKMAN in het

Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding teWageningen, bepaalde gegevens.
Soilmoisturetension. ThepF of
two soil types,Aand B, usedin
the experiments on the effectof
soil moisture on plant development. DataprovidedbyIr W.P.
Stakman - Institute for Land
AmeliorationandWaterManagement, Wageningen.
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FIG. 2.

Despectraleemissievandeverschillende gebruikte
lichtbronnen naar gegevens van N.V. Philipste
Eindhoven ennaar metingen ophet Laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen.
Spectralemission oflampsusedinourexperiments.
Data provided by N.V. Philips, Eindhovenand by
the Laboratory ofPlant Physiological Research,
Wageningen.
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watergift tot opveldcapaciteit omb.v,iedere2,4,6of8dagen.Eennattegrond
wordt hier dusvergeleken met eengrond, dieomde2dagen, een droge grond
daarentegen met een dieb.v. om de 8dagen opveldcapaciteit wordt gebracht.
Een dergelijke vergelijking gaat natuurlijk in veel opzichten mank. Zo zal de
groeivaneenplantineenconstant drogegrond veelregelmatiger verlopen dan
degroeiineengrond,dieomde8dagenopveldcapaciteitwordtgebrachtendie
dus slechtsperiodiek min ofmeerdroog staat.
Een betere benadering van het probleem hadden wij natuurlijk verkregen door gebruik te
maken van gronden met verschillend waterniveau. Hiervoor hadden dan lichtere gronden
moeten worden gebruikt, waarin de wateropstijging tot minder grote hoogte gaat. Potten of
bakkenwaarinietsdergelijkshadkunnenwordengerealiseerd,warennietbeschikbaar. BovendienworteltdeArachhbijzonder diep;ditgaatzelfstot2meter (67,91, 158).Verderzouhierbij rekening gehouden moeten worden met het feit dat het wortelstelsel zich steeds aanpast
aan deverdeling van het water in de grond. De wateropname vindt dan ook steedsplaats via
dat deelvanhetwortelstelsel,datzichindegunstigstepositiebevindt.Ja, het iszelfs mogelijk
dathetenedeelvanhetwortelstelselwateropneemt,terwijleenanderdeelvanditzelfde wortelstelsel water aan de drogere grond afstaat (105).
Om bovengenoemde redenen werd gemeend dat de eerst vermelde benadering het beste
bruikbaar was.Bovendien isditeenbetere benadering van het vochtverloop in debodem van
het open veld.Hier zalimmerseennatte grond in deeerste plaats het gevolgzijn van een frequente regenval en in de tweede plaats van een hoge grondwaterstand. Een droge grond is
daarentegen het gevolg van een minder frequente regenval of van een lage grondwaterstand.
Voorts is de hoogte van de grondwaterstand vaak juist afhankelijk van de frequentie in de
regenval.Ook in de natuur isdevochtigheid van debodem niet constant. Deze wisselt voortdurend en de grenzen waartussen deze vochtigheid wisselt en de veelvuldigheid van wisseling
maken uit of de grond nat of droog moet worden genoemd. Dit wordt met de door ons gevolgde methode mooi benaderd.

Wanneerdegrondindepottenbijvoorbeeld iedere2,4,6of8dagen opveldcapaciteit wordtgebracht,betekent ditdatdegrondinhet eerstegevalvrij constantnatblijft. Inhetlaatstegevalwisseltdevochtspanningb.v.tussendewaarden,dieliggenbijveldcapaciteitenbijverwelking(0,5en16atm.).Bijdepotten,
die om de 4 of 6dagen water krijgen, doorloopt de zuigspanning het tussenliggendetraject. Dezeproevengeven dusdereadiesvan deplantopeen wisseling
van dezuigspanning tussen een steeds groterwordend traject.
Bijdeproevenwaarbijdeinvloedvaneennatteeneendrogegrond opdeverschillendegroeistadia werd onderzocht,werd de grond respectievelijk om de2
dagen of zodra de planten de eerste verwelkingsverschijnselen vertoonden, op
veldcapaciteit gebracht.
Depottenwerdenvoordewatergift opeenweegschaal geplaatst engewogen.
Vervolgenswerd zoveelwatertoegediend tot het gewicht bijveldcapaciteit was
bereikt. Uiteraard moesthierbij rekening worden gehouden methet steedstoenemendeversgewichtvandeplant, datwerd meegewogen. Dit gewicht bedroeg
bijdeoogstmaximaal210gram,dusnoggeen10%vanhetindepottenbijveldcapaciteit aanwezige water. Er werd daarom van correctie afgezien. Bovendien
nam het vochtgehalte van degrond bij veldcapaciteit gedurende de proef geleidelijk aanaf. Ditiseengevolgvaneenlangzaaminzakkenvandegrond door
dewatertoediening. Depotgrond zouderhalveietsbovenveldcapaciteit komen
bij aanvulling tot op het oorspronkelijk bepaalde veldcapaciteitsgewicht. Deze
fout werd tendelegecompenseerddoor detoenamevanhetversgewichtvan de
bijdewegingmeegewogenplant.Ookomdezeredenwerdvancorrectieafgezien
Hetverschiltussen deeerstewegingenhetpotgewicht bij veldcapaciteit gafhet
waterverhesvia plant engrond. Een controle-pot zonder plant leverde de verdampmg van de grond alleen. Uit deze cijfers en door middel van sommatie
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werdhetverloopinhetwaterverbruikdoordeplant,onderdeverschillendeomstandigheden, bepaald.
Voor de regeling van het vochtgehalte werd geen gebruik gemaakt van de bestaande hulpmiddelen alstensimeter, Bouyoucosblokjes, e.d. (153, 154).Het isnamelijk niet mogelijk met
eenvandegenoemdeapparatenhetgeheletraject tussenveldcapaciteiten verwelkingsspanning
te meten. De tensimeter werkt het best in het eerstedeel tot 0,5 atm., terwijlde Bouyoucosblokjes het bestebruikbaar zijn in hetlaatste traject, dusin drogere gronden. Bovendien reageren zij traag en zouden regelmatigmoeten worden geijkt. De bepaling van het vochtgehalte
door middel van debesproken wegingsmethodeleek ons het best bruikbaar.

4. DE PROEFOPZET

Elke proef werd aangevangen met uitgezochte en onderling vergelijkbare
planten.Overdezaaienhetopkwekenvandezeproefplanten werdinparagraaf
3.3.reeds heteenenander opgemerkt. Het aantal planten per behandeling was
uiteraardbeperktenbedroegvaak,zoalsbijdeproeveninde thermostaatkasten,
niet meer dan 5.Een groot nadeel dus,vooralin verband met de minder grote
zuiverheidvanhetplantmateriaalvoorwatbetreft hettotaalaantalbloemenper
plant. Dit nadeel werd ondervangen door de proeven een aantal malen te herhalen. In de klimaatkamers werd met 8-10 planten per behandeling gewerkt.
Per kamer konden maximaal 40potten worden geplaatst. Bij de proeven in de
lichtkasten wasdit aantal nog groter. Ook hier werden deexperimenten echter
steeds minstens eenmaal herhaald.
Alsregelwerd nooit meer dan eenvan deonderzochte factoren in een proef
betrokken. Deandere factoren werdendaarbij constant gehouden. Dit wijst op
een zekere mate van beperktheid van het gedane onderzoek. In zeker opzicht
waseendergelijkebeperktheideneenvoudigeproefopzet gewenst.Erisnamelijk
zeerweinigonderzoekverrichtenerwasdusweinigbekend overhetgedragvan
de aardnoot onder verschillende omstandigheden, waarop zou kunnen worden
voortgebouwd. Totvoorkorthebbenslechtsdebemesting,hetplantverband en
deselectievoldoendeaandacht gehad.De3genoemdepunten vormdenvanhet
hierbeschrevenonderzoek geenonderdeel. Alleaandacht werd geschonken aan
deminderofinhetgeheelnietonderzochteinvloedvanhetlicht,detemperatuur
en devochtigheid.Dit vormdehet voornaamste deel van het onderzoek, naast
nog enkelenoodzakelijke, meerbijkomstige experimenten.
4.1. Het hoofd-onderzoek
Met betrekking tot de invloed van het lichtwerd aandacht geschonken aan
het gedragvan deplant bij verschillende daglengte (indezin vanlichthoeveelheid), fotoperiode en spectrale samenstelling; voorwatbetreft detemperatuur,
het gedragbijverschillendeconstante temperaturen enbij verschillendecombinaties van dag- en nachttemperaturen. Het onderzoek naar de invloed van de
vochtigheidkanwordenverdeeldindienaardewerkingvanuiteenlopendeluchtvochtigheden, verschillende bodemvochtigheden encombinaties van deze.Ook
werdeenonderzoek gedaannaardeinvloedvandelucht-en bodemvochtigheid
op deverschillende groeistadia van deplant.
Degehelegroeiduurkanin4ongeveergelijkeperiodenvanongeveer25tot30
dagen worden verdeeld. Hiervan werden alleen de eerste drie, respectievelijk
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groei-, bloei-envruchtzettingsperiode inhet onderzoek betrokken. Het had naar
onze mening minder zin, ook om redenen van beperking, de laatste periode
(afrijping) eveneens in het onderzoek op te nemen.
Het onderstaande schema geeft nog eens een algemeen overzicht van de
onderzochte factoren.
Licht:

daglengte (afhankelijk van de lichtintensiteit)
fotoperiode (onafhankelijk van de lichtintensiteit)
spectrale samenstelling
Temperatuur: constante temperatuur
wisselende dag- en nachttemperatuur
Vochtigheid: constante luchtvochtigheid
wisselende luchtvochtigheid
„constante" bodemvochtigheid
wisselende bodemvochtigheid
Het zal uit bovenstaand schema opvallen, dat geen onderscheid werd gemaakt tussen luchttemperatuur en bodemtemperatuur. Een onderzoek naar de
invloed vandebodemtemperatuur vergt specialeenkostbare opstellingen, zodat
hiervan moestworden afgezien. Ongetwijfeld waseenonderzoek naar de invloed
van de bodemtemperatuur, vooral wat betreft de vruchtvorming, van belang
geweest. Omdat het grootste deel van de experimenten werd gedaan met potplanten, zal de bodemtemperatuur niet veel hebben afgeweken van die van de
omringende lucht.
4.2. Het bij-onderzoek
Ook enig meer bijkomstig onderzoek was ter verklaring van waargenomen
verschijnselen noodzakelijk. Zo bleek bij het opkweken van het plantmateriaal
de voorbehandeling van het zaad een grote invloed te hebben op de kieming.
Verder bleek bijvoorbeeld de bloei sterk bei'nvloed te worden door de vorming
van vruchten. Ook de stengelstrekking en vertakking hadden een opvallende
invloed op de bloei. Bovendien regelt een bepaalde behandeling niet alleen de
bloei,maar ookdestengelstrekking,vertakking,bladvorming en vruchtvorming.
De laatsten bei'nvloeden op hun beurt weer de bloei. Het zal daarom duidelijk
zijn dat een nader onderzoek naar het verband tussen de bloei en dezevier punten onmisbaar was.
Een aantal van de onderzochte factoren, zoals het licht en de temperatuur,
werken voornamelijk op de plant in via het blad. Om deze reden werd het gewenst geacht ook deinvloed van het blad op de strekking, vertakking en bloei te
onderzoeken. Hiertoe dienden z.g. ontbladeringspweven, waarbij op verschillendetijdstippen blad vanverschillende ouderdom en opverschillende plaatsen aan
de plant werd verwijderd.
Dit meer bijkomstige onderzoek, noodzakelijk voor een betere interpretering
van de proefresultaten, zal voornamelijk in deel III worden behandeld.
4.3. Uitvoering vanhet onderzoek
Een inleidend onderzoek en een deel van het bijkomstige onderzoek werden
uitgevoerd tijdens de Ingenieursstudie en als onderdeel voor het Ingenieursexamen in 1954. Het inleidende onderzoek werd uitgevoerd in het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt en sloot aan op het werk van Ir.
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G.G.Bolhuis.Deproevenmetgekleurdlichtende ontbladerings-experimenten
vonden respectievelijk plaats in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch
Onderzoek en het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
Het hoofd-onderzoek werd geheel in het eerstgenoemde laboratorium uitgevoerd gedurende dejaren 1955en 1956. Hierbij mocht enige hulp van enkele
gevorderde studenten worden ontvangen. Hopelijk zal het onderzoek met de
aardnoot hier in dekomendejaren verder worden voortgezet.
5. WAARNEMING EN VERWERKING VAN DE PROEFGEGEVENS

Aan de proefplanten werden regelmatig waarnemingen gedaan. Ook na het
beeindigenvanelkeproef werd aan degeoogsteplanten eenaantal metingenof
tellingen verricht. Hiertoe behoorden o.a.: tellingen van het aantal bladeren,
bloemen, gynophoren envruchten; metingen van stengellengten en bladoppervlakten;gewichtsbepalingen,e.a.Bladtellingen enlengtemetingenvondeninhet
algemeen omde2dagenplaats. Het aantal bloemen werd uiteraard iedere dag
bepaald,terwijlhettellenvandevruchten en het bepalen van het drooggewicht
alleen mogelijk warenna de oogst.
Delengtemetingen, het aantal bladeren, de oppervlakten en drooggewichten
zullen steeds als gemiddelden worden gegeven. De aantallen bloemen, gynophorenenvruchtenzullendaarentegenalstotalenperaantalbehandeldeplanten
worden genoteerd. Het wasniet doenlijk bij elk gemiddeldedemiddelbare fout
tegeven.Vaneenvolledigewiskundigeverwerkingderwaarnemingenisdanook
geen sprake. Volstaan zal worden met het geven van nadere inlichtingen over
bepaaldecijfers waar ditnoodzakelijk mochtzijn, b.v.indevormvaneen standaard afwijking. Dewijze waarop de verschillende waarnemingen werden verricht engenoteerd, zalin het hieronder volgende worden besproken.
5.1. Denotering van enkele waarnemingen
Destengelstrekking werd door metingbepaald. Tijdens deproef werd alleen
de hoofdstengel gemeten vanaf deinplanting der cotylen tot aan het vegetatiepunt. Bij het beeindigen van deproef werden ook dezijstengels gemeten.
De bladeren werden een- tot tweemaal per week geteld, onderverdeeld naar
hoofd- enzijstengels. Eenenander wordt weergegeven in eenz.g. bladformule.
Dezeformule bestaatuit 5achterelkaar staandegetallen, dierespectievelijk het
aantaibladerenaandehoofdstengel eneerstetot enmetvierdezijstengel geven.
De2eerstezijstengels staanindecotyloksels.Dederdeenvierdezijstengel staan
respectievelijk in debladoksel van het eersteen tweede blad. Als regelvormde
deaardnoot onder proefomstandigheden nooit meer dan devier genoemde zijstengels.Onderbepaaldeomstandigheden groeidenogeenkleinaantalprimaire
ensecundairezijstengels uit. Dezezulleninhetvervolg,ter onderscheiding van
de 4 eerstgenoemde, extra zijstengels worden genoemd. Hiervan werden de
lengte en het aantal bladeren alleen bij de oogst bepaald. Er dient hier nog te
worden opgemerkt, dat ookdenietvolledigtot ontwikkelinggekomen blaadjes
aan debasisvandezijstengels werdenmeegeteld. Denieuwgevormde bladeren
werden meegerekend, zodra dezezich hadden ontplooid.
Het aantal bloemen werd per plant, per Stengelof zelfs per bladoksel geteld.
Hiervoorwaseenbepaaldenummeringvandebladokselsofbladerenonmisbaar.
Daarom werden decotylen endebladeren aan dehoofdstengel van beneden af
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genummerd van 1 tot en met 20 of meer. De bladeren aan de eerste zijStengel
(cotylstengel) kregen opvolgend de nummers 1.1., 1.2., 1.3. enz. De bladeren
aan b.v. de vierde zijstengel (2e bladokselzijStengel) op dezelfde manier, dus
4.1.,4.2.,4.3.enz.Ookhetaantalgevormdevruchtenengynophorenkonopde
bovenomschreven wijze worden onderverdeeld naar de plaats aan de plant.
Het meten van de bladoppervlakten geschiedde op 2manieien. Bij de eerste
methode werd gebruik gemaakt van weging van lichtafdrukken van het te
metenblad.Bijdetweedemethodewerdenalleendelengteenbreedtegemeten.
Deze waarden gelden dus slechts alsmaat voor het bladoppervlak.
Debepalingvandedrooggewichtenwerd opdebekendemanier verricht door
drogingbij 110°C.
DEEL II

PROEFRESULTATEN MET BETREKKING TOT
DE INVLOED VAN DE UITWENDIGE OMSTANDIGHEDEN
OP DE VEGETATIEVE EN GENERATIEVE ONTWIKKELING
1. DE KIEMING (HYPOCOTYL STREKKING)

De omstandigheden tijdens de kieming hebben een grote invloed op deze
eerstegroeifase endaarmedeook opdeverdere ontwikkelingvandeplant. Een
snellekiemingkan bijvoorbeeld debloeierdgedagen vervroegen. Bovendien is
hetzaaizaadrelatiefduur.Debewaringervanvraagtveelruimte,dekiemkracht
gaat snel achteruit en de vermeerdering van het zaad is gering vergeleken met
dievan bijvoorbeeld granen. Ook in dit opzicht zijn dus een vlotte kieming en
eenhoog kiemingspercentage gewenst.
• 1.1. Algemene gegevens
Hetverloopvandekieming isvaneenzeergrootaantalfactoren afhankelijk.
Wij noemen hier slechts deprenatale be'invloeding (12), de ouderdom van het
zaad,dezaaidiepte,detemperatuur endevochtigheid.Het zaadwordt alsregel
op een diepte van 2cmin de grond gebracht, Allereerst treedt na een tweetal
dagenhetkiemworteltje naarbuiten.Hiernavolgtdestrekkingvanhethypocotyl. Dit hypocotyl stuwt decotylen door degrond naar boven. Ondervindt een
vandeindit stadiumnogtegen elkaar aan liggende cotylen eente groteweerstand, dan blijft deze in de grond achter en kan zelfs geheel van de plant losraken. De bij dit cotyl behorende okselknop zal als regel wel boven de grond
komen,dochzichnietofslechttot eenzijtak ontwikkelen.Naar deinvloed van
decotylenopdeverdereontwikkelingvandeplantwerdenverschillende onderzoekingengedaan(8,157,159).Dezetoonden alle aan datdeontwikkelingvan
deplantmetslechtseenofinhetgeheelgeencotyl,inferieur isaandeontwikkelingin aanwezigheid van2cotylen.
Zodradecotylenbovendegronduitkomen, stoptdestrekkingvanhethypocotyl. Wanneer de zaadhuid voldoende vochtig of voldoende ingedroogd is,
scheurt dezeaan debovenkant in. Decotylen wijken van elkaar enleggenzich
plat op de grond. De strekking van het epicotyl neemt nu een aanvang en de
kiemingisnagenoegbeeindigd. Het ligtvoor dehand omaan tenemen,dat de
strekking van het hypocotyl eeneindegenomen heeft door de werkingvan het
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licht opdeboven degrond gekomen cotylen en/of groeipunt. Het blijkt namelijk
dat bij kieming in het dotiker de strekking van het hypocotyl geen einde neemt.
De cotylen komen ver boven de grond en het hypocotyl kan op deze wijze meer
dan 20cmlangworden.Deze"onnatuurlijke" strekkingisdanafhankelijk van de
vochttoestand, de temperatuur en de hoeveelheid reservevoedsel. De strekking
van het epicotyl is gebrekkig en blijft soms geheel achteiwege. Over de invloed
van het licht op de strekking van het hypocotyl werden geen literatuurgegevens
gevonden.
Het onderzoeknaar deinvloed van hetlicht opde strekking van het hypocotyl
werd ook om redenen van praktische betekenis nopdzakelijk geacht. Zaad
wordt in bepaalde gevallen voorbehandeld. Dit kan tot doel hebben: vernalisatie, ontsmetting,inoculatie,voorkieming,inducering van droogte-resistentie en andere. In veel van deze gevallen komt het zaad in aanraking met water.
Er is dan een zekere mate van voorkieming mogelijk en deze is soms ook het
doel. Bij de aardnoot komen dergelijke voorbehandelingen in de praktijk nauwelijks voor. Verwacht kan worden dat dit zal toenemen. In verband hiermede
kunnen wij ons afvragen welke invloed dit voorkiemen heeft op de verdere
groei. Hetzou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat bij ditvoorkiemen het licht
de strekking van het hypocotyl ongunstig bei'nvloedt. Deze veronderstelling
werd actueel toen bij onze proeven de opkomst van gevernaliseerd zaad slecht
was. De niet opgekomen zaden werden uitgegraven en bleken volkomen gaaf te
zijn, terwijl de kiemworteltjes zich verder hadden ontwikkeld. De indruk werd
verkregen dat deze zaden slechts door het uitblijveh van een strekking van het
hypocotyl niet boven degrond hadden kunnen komen. Hierbij werd gedacht aan
een mogelijke invloed van het licht tijdens het voorkiemen en de behandeling
met lage temperatuur.
Een ander punt van belangishet volgende. Wanneer zaad na een voorbehandeling, waarbij het met water in aanraking komt, niet direct wordt uitgezaaid,
maar eerst weerwordt gedroogd, ishet van belangteweten tot welkstadium het
voorkiemen kan worden toegestaan. In de volgende paragrafen zal worden getracht op een aantal van de bovengestelde vragen een antwoord te geven.
1.2. Invloed vande temperatuur op de kieming
Zaad werd bij 20,23,26,29en 32°Qjn petrischalen opnat filtreerpapier en in
het donker voorgekiemd. Bij 29°C was het uitgroeien van de kiemwortel het
snelst en reeds na 36 uur zichtbaar. Bij 20°C was voor dit verschijnen van het
kiemworteltje iets meer dan 48 uur nodig. Ook bij een bodemtemperatuur van
27-29°C werden steeds de beste resultaten verkregen. Een hogere temperatuur
is vooral van belang om de kieming snellerin gangte zetten,voornamelijk door
een snellere wateropname. Het blijkt steeds weer dat een hoge temperatuur
direct na de zaai van meer belang is dan later. Dit verklaart o.a. waarom de bevolking liever in de namiddag zaait, de bodemtemperatuur is dan hoger dan in
de ochtend.
1.3. Invloed vanhet licht op de kieming
Bij een vergelijking van de kiemingin potten, diein het licht of in het donker
werden geplaatst, kwam het volgende vast te staan:
1. De strekking van het hypocotyl komt in het licht tot stilstand, zodra de
cotylen boven de grond verschijnen. Hiervoor is een belichting van het groei-
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puntnietnoodzakelijk. Hetlichtwerkt dus ook via decotylen. Bij een kieming
inhetlichtisdestrekkingvanhethypocotyl dussteedsevengroot alsdediepte
waarop werd gezaaid.
2. Bij eenkiemingin het donker neemt destrekking van het hypocotyl geen
einde.Na7dagenbij27°Cstekendecotylengemiddeld20,5cmbovendegrond
uit. Ook het epicotyl heeft zich iets gestrekt, maar van een uitgroeien van de
bladeren isnoggeensprake.
Om de vraag te beantwoorden of ook een voorkieming in het licht invloed
heeft op de strekking van het hypocotyl na het uitplanten, werd de volgende
proef uitgevoerd. Per behandeling werden 10zaden gedurende 2of 4dagen in
hetlichtvoorgekiemdenop2,4of 6cmdiepteuitgeplant.Alscontroledienden
zaden,dieinhetdonkerwarenvoorgekiemd.Voordeproef geldendevolgende
gegevens: temperatuur 20°C, lichtintensiteit 100erg/cm2/sec, belichtingsduur
24uurperdag.Tabel1 geeft dekiemresultaten weer.Hieruit blijkt dathet licht
tijdens de voorkieming de strekking van het hypocotyl remt. Deze remming
komtsterkertotuitingnaarmatedieperisgeplant.Eenverklaringvoor hetverschijnsel, dat dein het donker voorgekiemde zadenineenaantal gevallen voor
niet meer dan 30%met de cotylen boven de grond uitkwamen, zal hieronder
worden gegeven.
Ookdevragen,welkelichthoeveelheden werkzaamzijn eninwelkkiemstadiumhetzaadvoorlichtgevoeligwordt,vroegennuomeenantwoord.Inhetdonker opgegroeidekiemplantjes, diejuist 1 cmmetdecotylenbovendegrond uitstaken,' werden gedurende verschillende tijdsduren met 10.000erg/cm2/sec. bestraald en hierna weer in het donker geplaatst. Een belichting gedurende 30
minuten gaf een stilstand van dehypocotyl-strekking gedurende iets meer dan
24uur.Eenblijvendestilstandvandehypocotyl-strekkingtrad opnaeenbelichtingvan 12uurofmeer.Voorderemmingvanhethypocotylzijndusvrijgeringe
lichtintensiteiten enlicht-hoeveelhedennodig. Dit verklaart mogelijk tevens de
geringe opkomstpercentages van de in het donker voorgekiemde zaden uit de
vorigeproef.Tijdens hetuitplanten in depotten kwamendevoorgekiemde zaden gedurende meer dan 30minuten in het daglicht. Ook bij dein het donker
voorgekiemde zaden moet dus een zekere remming zijn opgetreden. Bij een
proef waarin zaden in eenverschillend kiemstadium gedurende 12uur werden
belicht,bleekdat2dagenvoorgekiemdzaadreedsgevoeligisvoorhetlicht.Dit
komtovereenmeteenkiemstadium,waarbij destrekkingvanhet kiemworteltje
juist eenaanvang heeft genomen.
Ook naar de invloed van het licht-spectrum werd een onderzoek ingesteld.
Hiertoewerdeenaantalingezaaidepottenindekleuropstellingvanhogeenlage
intensiteit geplaatst. Er werd verwacht dat het hypocotyl in een of meer lichtkleurenzoublijven doorgroeien. Destrekkingkwamechterinallekasten direct
tot stilstand, zodra de kiemlobben boven de grond verschenen. Dit zou er op
moeten wijzen dat deze strekking nog veelgevoeliger is voor het licht dan bijvoorbeeld de fototropische kromming, en datermetzeergeringelichthoeveelheden had moeten worden gewerkt.
Eenaantalinhetdonkervoorgekiemdeplantjes meteenhypocotyl-lengtevan
gemiddeld 1cm werd gedurende 1of 10| uur in de kleuropstelling van lage
intensiteit geplaatst. Hierna werden deplantjes weer in het donker gebracht en
delengte regelmatig gemeten. Dit geschiedde met behulp van in de grond gestokenstaafjes, dieevenverbovendegronduitstakenalsdelengtevanhethypo-
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TABEL 1. Invloed van zwak licht tijdens het voorkiemen op de opkomst van het zaad bij
verschillende zaaidiepten. Gemiddelden van 10zaden.
Effect oflightoflowintensityduringpre-germinationontheemergenceofseedlings,
whenseedsweresownatdifferentdepths.Averagesof10seedlings.
Behandeling
Treatment

A a n t a l dagen
voorgekiemd
Pre-germination
period in days

A a n t a l opgekomen p l a n t e n in %
Number of plants in % of seeds sown

Licht of donker

Plantdiepte in c m

Light or dark

Depths of sowing

M e t of zonder cotylen boven d e grond
With or without
cotyledons abovethe
soil

Z o n d e r cotylen
boven de grond
Without cotyledons
abovethe soil

2
2 .

licht
donker

2
2

100
100

90
100

2
2

licht
donker

4
4

90
100

80
100

2
2

licht
donker

6
6

80
100

20
50

4
4

licht
donker

2
2

80
90

20
50

4
4

licht
donker

4
4

70
80

0
30

4
4

licht
donker

6
6

60
90

0
30

TABEL 2. Strekking van het hypocotyl in het donker na bestraling met gekleurd licht van
lage intensiteit gedurende 1of 10,5 uur bij 25°C.
Seedlings pre-germinated in darkness; 1 cm longhypocotyls treated with light of
narrow spectralregions during 1 or 10,5 hours and with darkness afterwards.
Temperature25°C.Effectofthetreatmentonhypocotylelongationin mm.
Belichtingvana c
21.30uop9au;
\,
Irradiation start
onAugust 9th.
21.30hr.

Duur van de
belichting
Duration of
irradiation

Donker controle
Dark control .

Lengtetoename in mm op:
Increase of lengthinmm on:
10/8
8.00 u

10/8
22.00u

11/8
12.00 u

12/8
12.00 u

8,2

13,7

24,3

37,9

Violet . .
Violet . .

1 u
10J u

3,3
3,0

6,9
5,5

16,4
11,0

30,7
28,7

Blauw . .
Blue . .

1 u
10i u

2,8
2,8

10,8
5,8

19,8
12,8

40,1
33,0

Geel . .
Yellow .

1 u
10J u

1,5

5,8
3,5

11,8
7,8

31,1
20,1

Rood . •.
Red. . .

1 u
10J u

0,2
0,5

3,0
.1,3

8,3
5,1

22,3
13,3

Infrarood
Infra-red

1 u
10J u

0,4
0,4

2,2
1,4

11,2
7,0

21,6
18,7
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cotyl ophet moment van meting. Dezelengtebepaling kon dus uiterst snelgebeuren. De plantjes werden daarbij tegen een zwak verlichte achtergrond gehouden.Eenbei'nvloedingvandestrekkingdoor hetlichttijdens demetingkan
dus alsuitgesloten worden beschouwd. Dena het beeindigen van de proef gemetenlengteverschillenvandestaafjes bovendegrond,kwamenovereenmetde
strekkingvanhethypocotyltussen 2metingen. Tabsl2geeft een overzicht van
deresultaten; gemiddelde waarden van 6metingen. Hieruit blijkt dat nergens
een blijvende remming is opgetreden. Alle lichtkleuren hadden een tijdelijke
remmingtot gevolg,diehetgrootst wasna eenbelichtinggedurende 10| uur en
inhetmeerlanggolvigelicht. Hetrodelichtisnaast infrarood het meest werkzaam. De remming is bovendien het grootst direct na de belichting en neemt
daarna langzaam af. Figuur 3geeft het een en ander nog eensgrafisch weer.
1.4. Invloedvan hetvocht opde kieming
Uit eigenproeven bleekbij herhaling dat dekiemresultaten, vooral bij overjarigzaad, aanzienlijk werdenverbeterd door het zaad in eenkiemkast voor te
kiemen.Het isvan groot belang dat het zaad direct na dezaai over voldoende
water beschikt. Door het gebruik van voorgekiemd zaad kan de bloei enige
dagen, gerekendvanafdezaai,vervroegd worden.Hierbij kwamdevraagnaar
vorenofdezeverhogingvandekiemenergiebewaard bleefindienhetzaadweer
werdgedroogd.Hetwasinditverband eveneensvanpraktischebetekenisomte
wetenwelkkiemstadiumnogzonder schadedoor droging kanworden gevolgd.
Verszaad werd gedurende 0, 6, 12, 18,24 of 30 uur in het donker bij 30°C
voorgekiemd envervolgensgedroogd. Na 7dagenwerden dezezaden op2cm
diepteuitgezaaid. Tabel3geeft een overzicht van deverkregen kiemresultaten.
Hieruitkanwordengeconcludeerd,dat eenvoorkiemingbij 30°Cgedurende24
uur of langer niet meer zonder schade door droging kan worden gevolgd. Dit
komt overeen met een kiemstadium, waarbij het worteltje juist zichtbaar is en
niet langer dan 3 mm. Dit kiemworteltje zal na droging wit blijven, in tegenstellingtot het bruin worden bij eenverder gevorderd kiemstadium.
Eennadere bestudering van de getallen uit tabel3leert ons, dat een tussentijdsedrogingdekiemenergienadeligkanbeinvloeden,zoalshetgevalwasbijde
zaden, die gedurende 18uur werden voorgekiemd. Bij proeven met overjarig
zaadkiemdenineenaantal gevallen achtmaal meer zaden dan zonder voorkieming.Ditgunstigeresultaatbleef ooknogenigetijd na eendrogingbewaard.
2 . DE STENGELSTREKKING

Bij alledoor onsgedane proeven met de aardnoot bleek destrekking vande
stengel steeds op alle behandelingen te reageren. De invloed van de factoren
licht, temperatuur en vocht kwam altijd en vooral in lengteverschillen van de
stengeltot uiting.
2.1. Algemene gegevens
Zodrahetzaadmetdecotylenbovendegrondgekomenis,neemtdestrekking
vandestengeleenaanvang.Destrekkingvanhet epicotyl is,vergelekenmetdie
van het hypocotyl, langzaam. Ook deze strekking gaat aanvankelijk nog ten
koste van het reservevoedsel in decotylen. Nadat ongeveer 4bladeren zijn gevormd, neemt ook de strekking van de cotyl-zijStengels een aanvang, de bladformule isdan40000.Tegen detijd dat dezecotylstengels4bladeren hebben
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FIG. 3. Invloed vaneenbestraling gedurende 1 en 10,5uurmetrood of blauwlicht vanin het
donker opgegroeide 1cm lange kiemplantjes, op de strekking van het hypocotyl in
het donker. Aanvang van de eerste belichting met 200 erg/cm2/sec. om 21.30 uur.
Controle continu in donker.
Seedlingspre-germinatedindarkness;1cmlonghypocotylstreatedwithlightofnarrow
spectralregions{seepage6)during1 or10,5hours. Temperature 20°C.Light treatments
startedat 21.30hr.Light intensity200ergsIcm*Isec.Seedlings kept indarkness served
as control.

TABEL 3. Invloed van het drogen op de verdere kieming van bij 30°C gedurende een verschillendaantalureninhetdonkervoorgekiemdzaad.(10Zadenperbehandeling).
Seedlings,pre-germinatedat 30°C in darkness, air-driedduring one week at a
temperatureofabout20°C.Effect oftreatmentonfurther germination. Averagesof
10seeds.
Voorkieming
inuren
Pre-germination
inhours

'

0
0
6
12
18
24
30

Lengtekiemwortelinmm
Lengthof
radicleinmm
0
0
0
0
2,5
5
7

Droogperiode
in dagen
Dryingperiod
indays
0
7
7
7
7
7
7

Emergence in % after . . . . days
6

8

10

12

90
80
80
90
30
10
0

90
80
80
90
70
10
0

90
80
80
90
80
10
0

90
80
80
90
80
10
0
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gevormd, lopen de okselknoppen van het eerste en tweede blad uit, de bladformule isdanongeveer 64400.Nanogeenaantal dagenkan debladformule
worden gesteld op 75533.Deze 4primaire zijstengels worden op een enkele
uitzondering naaltijd gevormd.Het alofniet ontstaanvandeoverigeextra zijstengels is veel meer wisselvallig en sterk afhankelijk van de omstandigheden.
De varieteit Schwarz 21 houdt zich dus aan eenvast vertakkingsschema. De2
eerstezijstengels staanopdezelfdehoogteaandehoofdstengelindecotyloksels.
Beide Stengelsliggen in een vlak en zijn schuin opgericht. De ontwikkeling is
gelijk en als regeliets achter bij die van dehoofdstengel. Het tweede paar zijstengelsstaatineenvlakloodrecht opdatvandecotyistengels.DeStengeluitde
okselvanhettweedebladstaatuiteraardietshogeraandehoofdstengel danzijstengel no. 3.Ook deze tweezijstengels strekken zich gelijktijdig en in gelijke
mateenhetaantalbladerenisnagenoeggelijk.Deontwikkelingisietsachter bij
dievan decotyl-zijstengels.
2.2. Invloed van detemperatuur opdestrekkingvande Stengel
Bijeentemperatuurwisselings-proefin dethermostaatkastenwerden planten
opgekweektbijverschillendedagtemperaturen, oplopende van 20tot 35°C, gecombineerdmeteennachttemperatuurvan23 of32°C.Delengtevande hoofdstengel werd regelmatig gemeten. Tabel 4 geeft hiervan een overzicht, waaruit
blijkt dateenhogeredag-ennachttemperatuur eengroterestrekkingtotgevolg
hebben. Het optimum ligt voor beide nachttemperaturen bij een dagtemperatuur van ongeveer 32°C. Hetisverder opvallend dat deoptimum temperatuur
ietslagerkomtteliggennaarmatedeplant ouderwordt.Inhet algemeenneemt
de strekking in het begin regelmatig toe en later regelmatig af. De groeicurve
vertoont een vloeiend verlopendeS-vorm.
Op31 meiwerdvandetoen76dagenoudeplantenookdetotalestengellengte
gemeten.Tabel5geeft enigevergelijkingscijfers, waaruit blijkt dat de strekking
vandezijstengels nagenoegrechtevenredigismetdievan dehoofdstengel. Alleenbij detemperatuur-combinatie35/32°Cisdestrekkingvandevierzijstengels
relatiefgering.Hetaantalextrazijstengels isdaarentegenindatgevalbijzonder
groot.
TABEL 4-5. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op de stengellengte. Gemiddelden
van 5planten in cm.
Effect ofday-andnight-temperatureonthestemlength.Averagesof5plantsincm.
Dagtemperatuur:
Day-temperature:
Nachttemperatuur:
Night-temperature:
Datum/Da/e:
24/3
4/4
18/4
2/5
16/5
31/5

29°

20° 23° 26°

32°

35°

20° 23°

c

23 C
Hoofdstengel
7
7
11 13
18 20
25 32
33 43
39 50

26° 29°

32°

35°

8
14
26
46
70
85

8
17
30
46
62
78

32°C

7
13
21
37
51
62

8
14
25
39
50
61

6
9
10
15
24
40

7
11
15
24
35
53

Main stem
6
8
11 14
19 25
33 43
51 65
70 84

6
8
11
14
19
23

7
9
12
17
21
25

31/5

64

Vier zijstengels
66 128 169 220 195

Four laterals
157 203 250 292 316 217

31/5

87

Totale stengellengte
91 167 219 282 256

Totalstemlength
197 256 320 376 401 295

V
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Debovenbeschreven dag-ennachttemperatuur-proefwerdherhaald bijmeer
extremetemperaturen. Hierbij werden20°Cen35°Calsnachttemperaturengecombineerdmet 15,20,25,30,35 of 40°Calsdagtemperaturen.Bovendienwerd
de hoofdstengellengte nu om de twee dagen gemeten, zodat de groeicurve betrouwbaarder kon worden bepaald. Bij nachttemperaturen van 20°C of 35°C
was de stengelstrekking het grootst bij een dagtemperatuur van respectievelijk
35°C en 30°C. Infiguur 4wordt het groeiverloop grafisch weergegeven.
Hieruit treedt hetzelfde beeldnaar voren alsbij de eerste temperatuurwisselings-proef.Heteffectvandeextremetemperaturenisopvallend.Bijdetemperatuur-combinaties 15/20en20/20ispraktischgeengroeiopgetreden. Ditzijn dus
deminimum temperaturen.Wanneer denachttemperatuur hoger is,zoalsin de
combinaties 15/35 en 20/35,is de groei al aanzienlijk beter. Dit is op zichzelf
merkwaardig. Het ongunstige effect van een lage dag- of nachttemperatuur
wordt min of meer opgeheven door respectievelijk een hogenacht- of dagtemperatuur. Ditgeldtnietalleenmetbetrekkingtotdestengelstrekking, maarook
met betrekking tot het drooggewicht en de vorming van extra zijstengels. Zie
hiervoor label 6.
Infiguur5 worden detotale stengellengtein cmper plant ende gemiddelde
drooggewichten van de bovengrondse delen in grammen bij de verschillende
temperatuur-combinaties grafisch weergegeven. Hierbij wordt delengte van de
extrazijstengelsbuitenbeschouwinggelaten.Bijeennachttemperatuurvan35°C
liggen de optima bij eendagtemperatuur van 30°C. Bij eenlagerenachttemperatuur (20°C)neemtdeoptimaledagtemperatuur toe(35°C).Ook de strekking
van deextra vertakkingissterk afhankelijk van detemperatuur (zieafb. 1).
LENGTH OF M A I N STEM

DAY AND NIGHT TEMPERATURE

CM.

FIG. 4.
Deinvloed van verschillende
dagtemperaturen bij nachttemperaturen van 20°C en
van35°Copdelengtevan de
hoofdstengel. Wisseling van
detemperatuur omde12uur.
Metingen om de 2 dagen.
Gemiddelden per 5 planten.

The lengthof the main stem
as affectedbyarangeofdaytemperatures in addition to
night-temperatures of 20°C
{broken lines) and of 35°C
(drawn lines). Conversion of
temperatures every 12hours.
Measurementseverytwodays.
Figurespresent averages of 5
plants.

30

40

50
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TABEL 6. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op de lengte, de vertakking en het
drooggewicht na 78 dagen. Gemiddelden per 5 planten. Zie figuur 5.
Effect of day andnight temperatureon length,branching and dry weightafter 78
days.Averagesof 5plants. See figure 5.
Dagtemp.Day temperature
Nachttemp.Night temperature..
Hoofdstengellengte (cm)
Length of mainstem(cm)
Zijstengellengte (cm)
Length of laterals (cm)
Totale lengte (cm)
Totallength (cm)
Aantal extra zijstengels
Numberof extra laterals
Totale lengte extra zijstengels (cm)
Total lengthof extra laterals (cm)
Drooggew. bovengrondsedelen(g)
Dry weight of oyer groundparts (g)
DRY WEIGHT

15° 20° 25° 30° 35° 40°
20°C

15° 20° 25° 30° 35° 40°
35°C

7 10 16 26 39 14

17 30 57 74 70 40

5 10 44 78 132 37

21 119 231 274 265 158

12 20 60 104 171 51

38 149 288 348 335 198

0

0 2,4 1,8 1,8 5,0

0 2,4 3,0 5,8 10,8 44,0

0

0

6

8

0 39 45 34 50 319

1

3

7

9 15

8 14
2

1 15 18 23 20 12

GR.

FIG. 5.
Invloed van de dagtemperatuur
(abscis)opde hoofdstengellengte
(cirkels)enhet drooggewicht der
bovengrondse delen (driehoekjes) bij een nachttemperatuur
van20°C(openfiguurtjes) of35°
C (gesloten figuurtjes) na 78
dagen. Gemiddelden van5planten.

Effect of day temperatures(abscissa) on length of main stem
(circles) and dry weight over
groundparts(triangles)atanight
temperature of 20°C (whitefigures) and 35"C (black figures)
after 78 days. Averages of 5
plants.

2.3. Invloed van hetlicht opde stengelstrekking
Planten, diewerdenopgekweekt bij eenbestralingsduur van 12, 16,20 of 24
uur bij gelijk blijvende lichtintensiteiten, verschilden slechts heel weinig in de
lengtevandehoofdstengel. Tabel7geeft eenaantalmetingen.Hieruitblijkt dat
deinvloed van dedaglengte op deleh'gtevan de hoofdstengel geringis.
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Bij proeven, waarbij een 12-urige bestraling met kwiklicht werd aangevuld
metzwakgloeilampenlicht gedurende0,2,4,7, 10of 12uur,warendeverschillenin dehoofdstengellengte opmerkelijk. Na 55dagen bedroeg de gemiddelde
lengte respectievelijk 26,27,31,36,43en 46cm. Delengteverschillen zijn niet
zuiverhetgevolgvanverschillenindefotoperiode. Indien ditwelhetgevalwas
geweest, hadden ook bij de daglengte-proef lengteverschillen moeten ontstaan.
Het lag daarom voor de hand deze lengteverschillen toe te schrijven aan verschillen in dehoeveelheid infrarood licht alsgevolgvan de aanvullendebelichting met gloeilampen.
Ombovenstaandeveronderstellingtetoetsen,werddefotoperiode-proef herhaald, doch zodanig dat alle zes de behandelingen 12uur kwiklicht en 12uur
gloeilampenlicht kregen. Dit licht werd echter zo gecombineerd dat fotoperioden van respectievelijk 12, 14, 16, 19,22of 24 uur werden verkregen. Voor de
fotoperiode van 12 uur werden beide belichtingen tegelijk gegeven, voor de
fotoperiode van 24uur aansluitend opelkaar. Na 62dagen wasde gemiddelde
hoofdstengellengte resp.22,26,32,43, 56en61cm.Deverschillenzijn hierdus
zelfs groter dan in het voorgaande geval en kunnen derhalve geen gevolg zijn
geweest van verschillen in de hoeveelheid infrarood licht. Aangenomen moet
worden dat alleen het infrarode licht tijdens dedagverlenging werkzaam isgeweest en de lengteverschillen tot gevolg heeft gehad. De totale lengte van alle
Stengelsbedroeg resp. 106, 129,141,186,219en248cm.
2.4. Invloed van hetvocht opde stengelstrekking
Indeklimaatkamerswerdeenaantalproevengedaanmethetdoeldeinvloed
van deluchtvochtigheid enbodemvochtigheid teonderzoeken. Twee seriesvan
28planten werden geplaatst bij eenrelatieve luchtvochtigheid van 50of90%.
Elke serie werd onderverdeeld in 4 groepen, NN, N, D en DD,waarbij de
potgrond resp. om de2,4,6of 8 dagen op veldcapaciteit werd gebracht. In
figuur6vinden wijhetverloopvandehoofdstengelstrekking bijdeverschillende
behandelingen.Hieruitblijktdatvooraleengrotereluchtvochtigheid enookeen
groterebodemvochtigheidlangereStengelstotgevolghebben.(Zieafb.2.)
Bovendien blijkt de strekking het meest regelmatig te zijn bij een watergift
om de 2 dagen. Bij een herstel van de veldcapaciteit om de 8dagen ontstaat
een duidelijke periodiciteit in de strekking. Deze periodiciteit wordt steeds opTABEL 7. De invloed van de daglengte op de lengte van de hoofdstengel en zijstengels in
cm. Gemiddelden van 20 planten.
Theinfluence ofdaylength onthelength of main stemandlateralsincm.Averagesof
20plants.
Bestralingsduur.jn uren:
Durationof irradiation inhrs.:
( 71
H
Hoofdstengel na 21 dagen
Main stem after j 28 [ days
42
67
Hoofdstengel + 4 zijstengels
Main stem
+ 4 late rals

12

16

20

24

8
14
22
28
41
62
248

8
13
21
28
42
66
294

7
14
23
32
48
64
279

7
15
24
33
51
74
321

26
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vallender, naarmate deplanten groter worden. Dit is begrijpelijk wanneer bedacht wordt, dat deschommelingenin devochtigheidvan degrond toenemen,
naarmate de planten groter worden en meer water verbruiken. Dit is ook de
reden waarom de lengteverschillen in een luchtvochtigheid van 90% minder
grootwarendan bij 50%.Bijeenrelatieveluchtvochtigheid van 90%waren de
internodien langer en de Stengels slapper dan in de droge lucht. Tabel8 geeft
een overzicht van degemiddelde strekking van dehoofdstengel per dag en het
totale waterverbruik per plant in 76 dagen. Een vergelijking van deze cijfers
toont onsdatdebevorderingvandestengelstrekkingdoor eenhogeluchtvochtigheid in sterkemate onafhankelijk isvan het waterverbruik.
Wij kunnen ons nu afvragen wanneer de luchtvochtigheid het meest werkzaam isen welkegroeiperiode het meest gevoelig is. Voor wat betrelt de stengelstrekking bleek geen enkele periode speciaal gevoelig. Ook maakte het niet
veeluit of het nu gedurende dedag ofdenacht vochtig of droog was.Planten
diegedurende57dagenwerdenopgekweektbijeenrelatievedag-ennachtluchtvochtigheid van resp. 90/90, 90/50, 50/90 en 50/50 hadden een gemiddelde
hoofdstengellengte van resp. 52,4; 39,5;38,5 en 34,5cm. Aangezien de 2middelste combinaties niet veel verschillen, zou hieruit moeten worden geconcludeerd dat eenlageluchtvochtigheid zoweloverdagals'snachtsdestengelstrekkingremt.
3 . DE VERTAKKING

Hetproduktievermogen van deaardnoot wordt onder meer bepaald door de
matevanvertakking.Inhetalgemeengeldtderegel:„Meervertakkingen, meer
bladoksels, meer bloemen". Het leek ons daarom noodzakelijk ook aan de invloed van de uitwendige omstandigheden op de vertakking alle aandacht te
geven.
3.1. Algemenegegevens
'
Devarieteit Schwarz21vertoont eenkenmerkend vertakkingsschema, waarover oppagina 22reedshet eenenander werd gezegd.Ookindekassenvormden depotplanten slechts een zeer gering aantal extra zijStengels. Daarentegen
vormden de planten in de ruime plantbakken onder dezelfde omstandigheden
als degenoemdepotplanten een aanzienlijk groter aantal extra zijstengels. Het
voordeontwikkelingvanwortelsbeschikbare bodemvolumezalhierbij vanbelangzijn.
Indien zich extra zijstengels ontwikkelden, ontstonden deze in de eerste
plaats in de laagste bladoksels van de hoofdstengel en 4 primaire zijstengels.
Hierbij haddenvooraldetweeondersteokselknoppenvandecotylzijStengelsde
grootste kans van uitlopen. Snoeiproeven toonden aan dat iedere okselknop
hetvermogen bezit omtot eenzijstengel uit tegroeien. Devertakking issteeds
monopodiaal.
Een aantal jonge kiemplanten werd boven de 2 cotylen getopt en daarna
zorgvuldig overlangs doorgesneden. Beide helften, ieder met een der cotylen,
werden uitgeplant. Decotylknoppen liepen uit en ontwikkelden zich tot cotylzijstengels, die volkomen vergelijkbaar waren met die aan de normale plant.
De Stengels hadden een schuin opwaartse richting, de afwisselend geplaatste
bladerenlagen in eenvlak.Na devormingvan6bladeren vond deeerstebloei
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LENGTH OF MAIN STEM C M .

FIG. 6.

De invloed van een relatieve luchtvochtigheid van 50of 90% op de hoofdstengellengte bij een herstel van de veldcapaciteit
om de 2, 4, 6 of 8 dagen. Proef begonnen
met 6 dagen oude plantjes. Temperatuur
27°C. Gemiddelden van 6 planten.
The effect of a relative humidity of the air
of 50 or90% on lengthof mainstem when
field capacitywasrestoredevery 2, 4, 6or
8 days. Experiment started with plants 6
days old. Temperature27°C. Averages of
6 plants.

TABEL 8, De invloed van een luchtvochtigheid van 50% of van 90% op de gemiddelde
strekking van de hoofdstengel per dag en op het totale waterverbruik van de
plant in 76 dagen, wanneer het vochtgehalte van de bodem om de 2, 4, 6 of 8
dagen (NN, N,D, DD) op veldcapaciteit wordt gebracht.
The averageelongation of the main stem and the total uptake of waterper plant
in 76daysasaffected by arelative humidityof theairof 50% or 90% when the
moisture content of thesoilisrestoredtofield capacity every2,4,6 or8 days (NN,
N, D, DD).
Gemiddelde strekking van de
hoofdstengel per dag in mm
Averageelongation of mainstem
per dayinmm

Gemiddeld waterverbruik perplant
in 1000 cc
Average wateruptakeperplant
in1000 cc

NN90%
N90%
D 90%
DD 90%

8,7
8,4
7,9
7,8

18,7
15,5
14,4
11,9

NN 50%
N.50%
D 50%
DD 50%

6,2
6,0
5,2
4,5

20,0
15,7
12,9
9,5

Behandeling
Treatment
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plaats.Ookditisgeheelvergelijkbaar metdegangvanzakenbij cotylzijstengels
aan normaleplantenendoetverwachten datdevertakking slechtsweinigbei'nvloedzal worden door snoei.
3.2. Invloedvan detemperatuur op de vertakking
De invloed van de temperatuur was opvallend en merkwaardig. In label9
vinden wijhet gemiddelde aantal extra zijStengels ennun totale lengte van 78
dagenoudeplanten,diebijverschillendedag-ennachttemperaturen opgroeiden.
Uit deze getallen blijkt dat hogere temperaturen de vorming van extra zijstengels tot gevolg hebben.Vooral de invloed van de combinatie 40/35is in
dit opzicht frappant. De44zijStengelsper plant hadden een gemiddeldelengte van meer dan 7cm. Tot dit aantal van 44 behoren alleen de duidelijk uitgegroeide primaire en secundaire extra zijstengels. Het werkelijke aantal,dus
de nog korte zijstengels ( < 1 cm) meegerekend, was aanzienlijk groter. Praktischiederebladokselvanhoofd-en4zijstengelsdroegeenextrazijStengel.Ook
dezeextrazijstengels warenvooreendeelweervertakt. Tabel10geeft eenoverzichtvandeverdelingvandeextrazijstengels overdehoofdstengel en4zijstengels.Uitdezegetallenblijktdatbijdetemperaturentussen20en35°Chet vooral
decotylzijstengelszijndievertakken.Bijdeextreemhogetemperaturen dragen
alle zijstengels evenveel bij tot de overmatige extra vertakking. De 40/35°C
planten hadden een abnormaal bossigkarakter, hetgeen in afbeelding3 duidelijk kanwordenwaargenomen.
Bijde2cotylstengelswerden deextra zijstengels steedsgevormd in deoksel
van het eersteen somsin dievan het tweede „blad". Bij hogere temperaturen
(35/20; 40/20;25/35;30/35;35/35°C) namen hier ook het 8ste t/m 16de blad
aan deel. Vreemd genoegwerden in de oksels van het 3det/m 8ste blad bijna
geenzijstengelsgevormd.De3deen4dezijstengelgedroegenzichweerenigszins
anders. Hier werden de extra zijstengels alleen in de hoger gelegen bladoksels
8 t/m 20 gevormd. In de 40/35°C groep werden ook in de wat lager gelegen
bladoksels Stengels gevormd. Kort samengevatkomt het er dus op neer dat de
vormingvanextrazijstengels plaats vond:
bij dehoofdstengel inde3deen4debladoksel,
bij decotylstengels 1 en2in de lsteen 8stet/m 16debladoksel,
bij dezijstengels 3en4inde 8stet/m 20stebladoksel,
bij deplanten uit de40/35°Ccombinatie in praktisch alle bladoksels.
Planten van verschillende ouderdom werden gedurende verschillende tijden
bijeenconstahtetemperatuur van40°Cgeplaatst. Hierbij bleekdat ook 40 da-,
gen oudeplanten,die dusvolop bloeiden, tot de"vorming van extra zijstengels
tebrengen waren. Hierbij ontwikkelden zich ook zijstengels uit bladoksels, die
reeds bloemen hadden gevormd. Veertig dagen oude planten, die weer onder
normale omstandighedenwerden gebracht, bloeiden pas20dagen later.
De vorming van extra zijstengels en deverdere uitgroei hiervan, waren het
krachtigstbijplanten,dievlaknadeeerstebloeiaanhogetemperaturen onderworpenwaren.Na een30dagen hersteldedebloei zichweer,ondanks dehoge
temperaturenwaarindeplanten nog steedsverbleven.Daarentegen wasdeverdereuitgroeivan de extra zijstengels bij planten, dievanaf dekiemingin hoge
temperaturen stonden, minder krachtig. Van enigebloei wasin dit geval geen
sprake.
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TABEL 9. De invloed van de dag-en nachttemperatuur op devorming en ontwikkeling van
zijstengels. Gemiddelden van 5planten.
The influence of day- andnight-temperature on theformation and developmentof
laterals. Averagesof 5plants.
Dagtemp.:
Nachttemp.:

Daytemperature:
Nighttemperature:

15° 20° 25° 30° 35° 40° 15° 20° 25° 30° 35° 40°
20°C
35°C

Totalelengte van de4zijstengels in
cm
.
Total length of 4 lateralsin cm

5 10 44 78 132

Numberof extralaterals
Totale lengteextra zijstengels incm
Totallengthof extra laterals incm

37

0

0

2

2

2

5

0

0

6

8

8

14

21 119 231 274 265 158
0

2

3

6 11 44

0 39 45 34 50 319

TABEL 10. Verdeling van het aantal extra zijstengels over de hoofdstengel en 4 zijstengels
bij verschillende dag- en nachttemperaturen. Aantallen per 5 planten.
Numberof extra laterals onthe mainstem andonthe 4 mainlateralsasaffected
bij different day- andnight-temperatures. Per 5 plants.
D a g - en n a c h t temperatuur °C

.

A a n t a l extra zijstengels
Number of extra laterals

!

D a g - en n a c h t t e m p e r a t u u r °G

Day- and nighttemperature °C

H
Main
stem

le

2e

3e

4e

Day- and nighttemperature °C

15/20
20/20
25/20
30/20
35/20
40/20

0
0
6
5
1
2

0
0
3
2
4
6

0
0
3
2
4
8

0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
3

15/35
20/35
25/35
30/35
35/35
40/35

A a n t a l extra zijstengels
Number of extra laterals
H
Main
stem

0
I
I
3
4
37

le

2e

3e

4e

0
0 0
0
7 4 0
0
5 9 0
0
10 9 3
4
23 23
1 3
47 44 49 43

3.3. Invloed van hetlicht opde vertakking
Bij de fotoperiode-proeven werden geen verschillen in de vertakking gevonden.Hetaantalvertakkingen namweltoebijgroterelichthoeveelheden,dus bij
langere belichtingsduur.Bij een bestraling gedurende 12, 16,20 of 24uur met
40.000erg/cm2/sec.bedroeghetaantalextrazijstengels perplant resp.:0,1; 0,7;
0,7 en 1,4. De verschillen moeten o.i. worden toegeschreven aan een grotere
assimilatie bij langere belichting. De bijbehorende drooggewichten per plant
waren resp. 12,3;16,7; 16,1en 19,9gram.
Allefotoperiode-proeven vondenplaatsindethermostaatkasten bij eenconstantetemperatuurvan27°C.Hetisdaaromopmerkelijk datbijaldezeproeven
geen extra zijstengels werden gevormd. Bij de dag- en nachttemperatuur-proevenwerden bij25/20en30/20°Cwelextrazijstengels gevormd, onder overigens
gelijkeomstandigheden.Hetiszeerwelmogelijkdateenwisselendetemperatuur
de vorming van extra zijstengels bevordert.
3.4. Invloedvan hetvocht opde vertakking
Omdeinvloedvan deluchtvochtigheid envandewatergift opdevertakking
te onderzoeken, werden 4 groepen van 6planten opgekweekt bij een relatieve
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luchtvochtigheid van 50of 90%. De groepen NN, N, D en DD werden resp.
omde 2,4, 6of 8dagen op veldcapaciteit gebracht. Tabel11geeft het aantal
extrazijStengelsper 6plantenna76dagen.Hieruitblijkt datalsregelzoweleen
hogeluchtvochtigheid alseenhogebodemvochtigheiddevormingvanextrazijstengels bevorderen.
Menkanzichafvragenwelkeperiodevandegroeihetmeestbelangrijk isvoor
devorming van extra zijstengels envoor de bevordering ervan door een hoge
lucht-enbodemvochtigheid.Hiertoewerddegroeiin3periodenvaneenmaand
verdeeld. Deze perioden werden nu gecombineerd met een hoge en een lage
luchtvochtigheid (90% of 50%) of met eenwatergift tot op veldcapaciteit om
de2of 8 dagen(groepNofD).Na 3 maandenwerdhetaantal extra zijstengels
bepaald. Tabel12 geeft hiervan een overzicht, waaruit blijkt dat vooral de omstandighedentijdensdeeerstemaandvangrootbelangzijnvoordevormingvan
extra zijstengels. Het dient dan vochtig te zijn. Hierbij is de invloed van een
hogeluchtvochtigheid groterdandievan eenhogebodemvochtigheid.
Planten, diegedurende2maanden bij een dag-ennachtluchtvochtigheid van
90/90,90/50,50/90en 50/50%opgroeiden, hadden eenaantal extra zijstengels
vanresp.6,2;5,0;4,4en2,8.Na 3maanden bedroegditaantalresp.8,5; 10,0;
6,8 en 10,2. Hieruit blijkt dat vooral een lage luchtvochtigheid gedurende de
nacht de vormingvan extra zijstengels vertraagt. Bij eenlage luchtvochtigheid
overdag isdit in minder sterke mate het geval. Ook de stengelstrekking wordt
door eenlageluchtvochtigheid overdagen'snachts geremd(ziepagina26).
4. DE BLADVORMING

Debladvormingregelthetassimilerend oppervlak endaarmede ookhetproduktievermogen van deplant.
4.1. Algemenegegevens
Allereerst ontwikkelen zich de vier onderste bladeren aan de hoofdstengel,
hierna neemt ook de bladvorming aan de uitlopende cotylzijStengels een aanyang. Nadat ook deze ongeveer 4 bladeren hebben gevormd, lopen de okselknoppen van het eerste en tweede blad aan de hoofdstengel uit. De bladeren
staan spiraalsgewijze om dehoofdstengel met de divergentie 2/5.Aan de zijstengels staan debladeren daarentegen afwisselend enliggenmet deStengel-in
eenvlak.
De bladeren zijn samengesteld, evengeveerd en zitten met een bladsteelgewrichtaan deStengel.Iederafgerond ruitvormig blaadje van hetsamengestelde
blad zit met een kleiner gewricht aan de algemene bladsteel. Deze gewrichten
stellen het blad in staat slaapbewegingen uit te voeren. In het donker sluiten
de blaadjes opwaarts twee aan twee tegen elkaar aan, zij openen weer enige
minutennabelichting.
Eenonderzoek vanhet embryo uitrijp zaad leertdat tenminste 4 hoofdstengelbladeren invergevorderdeaanlegaanwezigzijn. Ookvandecotylknoppenis
eentweetalblaadjes teonderscheiden. Hiernaastisnogeenaantal bladprimordia microscopischzichtbaar.Eenkiemplantjemetdebladverdeling 64400 vertegenwoordigt ongeveer alleswat in het zaad reeds aanwezigwas.
Decurvevoor debladvormingvertoont een kenmerkend S-verloop.Na een
geleidelijke toename van het aantal bladeren blijft dit tegen het afrijpen hage-
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noeg constant.Bijdevarie'teitSchwarz21werdsteedsgeconstateerddat ook bij
voldoende vocht de stengelstrekking, vertakking en bladvorming een einde
nemen tegen de tijd, waarop devruchten kunnen worden geoogst. Dit tijdstip
wordt o.a. gekenmerktdoor hetafsterven vandeonderstebladeren endooreen
vergelen van dehoger geplaatste bladeren.
Er dient nog te worden opgemerkt dat zich onder gunstige omstandigheden
ook vijf- of zestallige bladeren vormden. De extra blaadjes zaten steeds opdezelfde plaatsalshet onderstebladpaar aandegemeenschappelijke bladsteel. De
vorming ervan gold als een teken dat de groeiomstandigheden extra gunstig
waren. De2of 3onderste blaadjes aan dezijstengels zijn alsregelklein of niet
meer dan bladschubben met alle overgangen daartussen. Zij werden steeds als
blad meegeteld.

TABEL 11. Invloed van een herstel van de bodemvochtigheid tot op veldcapaciteit om de
2, 4,6of 8dagen bij eenrelatieveluchtvochtigheid van 90of 50% ophet aantal
extra zijstengels per plant na 76dagen. Gemiddelden van 6planten.
Theeffectofarestorationoffieldcapacity every2,4,6 or8days(NN, N,D, DD)
atarelativehumidityoftheairof90%or50%onthenumberofextra lateralsper
plant after 76 days.Averages of 6plants.
Luchtvochtigheid {Humidityoftheair)
Groep {group)

90%
NN N D DD

50%
NN N D DD

Aantal extra zijstengels
Number of extralaterals

7,2 5,5 2,8 3,3

7,8 3,3 2,2 1,7

TABEL 12. Drie opeenvolgende eenmaandelijkse perioden waarin afwisselend verschillende
luchtvochtigheden (50% of 90%) of verschillende bodemvochtigheden (herstel
van veldcapaciteit om de 2 dagen of na eerste verwelking) werden gegeven.
Invloed van de behandelingen gedurende 3 maanden op het aantal gevormde
extra zijstengels perplant.N = nat,D = droog.
Threesuccessiveperiodsof onemonth,inwhich theplants wereexposedalternatively to differenthumiditiesof the air (50% or 90%) or to differentmoisture
contentsofthesoil(restorationoffieldcapacityevery2daysorafterfirstwilting).
Effect of thetreatmentsonthe numberof extra lateralsperplant, formed after
threemonths. N = wet,D = dry.
Aantal extra zijstengels
Numberofextralaterals
Bijeenwisselendeluchtvochtigheid . . . .
Whenthehumidityofthe
air changed
Bij een wisselende bodemvochtigheid . .
Whenthehumidityofthe
soil changed

Behandeling
Treatment

NNN NND NDN NDD DNN DND DDN DDD
5,0

5,2

6,2

7,0

4,7

3,3

2,8

2,7

2,4

1,9

4,0

0,4

1,5

0

0,5

0,4
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4.2. Deinvloed van detemperatuur opde bladvorming
Twaalf groepen van 5planten werden gedurende 78dagen bij verschillende
combinaties van dag- en nachttemperaturen opgekweekt en daarna bij een
constante temperatuur van 27°C geplaatst. Na 106 dagen (vanaf de kieming)
werden de planten naar dekweekkas overgebracht bij een gemiddeldedag-en
nachttemperatuurvan resp.25en20°C.Hier werden deplanten op een leeftijd
van 160 dagen geoogst. Gedurende deze 160dagen werd het aantal bladeren
aan hoofdstengel envierzijstengels afzonderlijk en regelmatig geteld. Het aantal bladeren aandeextra zijstengels werd alleen nadeoogst bepaald.
Het bleek dat de bladvorming aan de hoofdstengel envier zijstengels in ongeveerdezelfde matedoordetemperatuur wordtbei'nvloed.Debeidecotylstengelsontwikkelden zichvolkomen vergelijkbaar. Hetzelfde geldtvoor de 3deen
4dezijstengel. Dehoofdstengel vormt steeds ietsmeer bladeren dan elk van de
cotylstengels en deze weer iets meer dan de 3de of 4de zijstengel. Wij zullen
moetenvolstaan met het geven van eenvoorbeeld van deze bladvorming voor
slechts eenvan de onderzochte temperatuur-combinaties. Zie tabel 13.
Tabel 14geeft een overzicht van de bladverdeling bij het beeindigen van de
behandeling met verschillende dag- en nachttemperaturen en op het moment
van oogsten na 160 dagen. Ook het oppervlak van het lOdeblad werd na 78
dagen bepaald. Omdathet lOdeblad bij deplanten uit delagere temperaturen
op dit moment nog niet gevormdwas,werd het oppervlak hierbij bepaald aan
het4deblad. Uitdezewaarnemingen blijkt, dat degrootste aantallen bladeren
aande5Stengelswerdengevormdbijdecombinaties 35/20en40/35°C.Ookna
het overbrengen onder meer gelijke omstandigheden bleven deze groepen behoren tot die met het grootste aantal bladeren. Hierbij werd 35/20°C nog iets
overtroffen door40/20°C.Vooraldeplanten dienahetbeeindigenvandetemperatuur-behandeling het kleinste aantal bladeren hadden, liepen onder meer
normaleomstandigheden aanzienlijk ophunachterstand in,echterzonder-deze
op teheffen. Uitdegegevensoverdebladoppervlakken blijkt dat degrootteervanvooralwordt bepaald door dedagtemperatuur. De grootste oppervlakken
werden gevormd bij 30/20en 30/35°C.
TABEL 13. Verdeling van het aantal bladeren over hoofdstengel en vier zijstengels bij een
dag- en nachttemperatuur van respectievelijk 35 en 20°C. Gemiddelden van
5 planten. •
Numberof leaveson mainstem and4 laterals.Day- andnight-temperatureresp.
35and20°C.Averagesof 5plants.
Aantal bladeren aan:
Na - dagen
After - days

10
22
30
50
58
70
78
160

Hoofdstengel
Main stem
(H)

1

5
8
10
14
17
20
22
28

3
6
7
12
13
16
17
21

Number of leaveson:
Zijstengels
Laterals
2
3
3
6
7
12
13
16
17
20

0
1
4
8
10
12
14
16

4
0
1
4
8
10
12
14
16
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TABEL 14. De invloed van verschillende dag- en nachttemperaturen gedurende 78 dagen
en aansluitend, van een gemiddelde kastemperatuur van 25°C gedurende 82
dagen, op het aantal bladeren aan resp. hoofdstengel en 4 zijstengels en op het
bladoppervlak. Gemiddelden van 5 planten.
Theeffect ofdifferentdayandnighttemperatures during 78daysand, inaddition
of average hothouse temperatures of25°C during82days,onthenumberofleaves
of resp.the mainstem and4 lateralsandonleafsurface.Figurespresent averages
of 5plants.
Dag- en nachttemperatuur

Oppervlak 1 0 c
blad in cm 2

Bladverdeling n a 78 dagen
Number of leaves after 78 days on

Bladverdeling na 160 d a g e n
Number of leavesafter 160 days on

Day and night
temperature

Leafsurface
10th leaf cm1
H

1

2

3

4

15/20°C
20/20°C
25/20°C
30/20°C
35/20X
40/20°C

6
9
16
18
22
13

5
7
13
13
17
12

5
7
12
14
17
13

1
5
11
11
14
12

1
4
11
11
14
12

15/35°C
20/35°C
25/35°C
30/35°C
35/35°C
40/35°C

14
19
23
28
29
30

11
17
20
22
23
25

11
17
20
22
23
25

1
14
16
17
17
22

1
14
16
17
17
22

H

1

2

3

4

(24,6)
(22,3)
27,3
48,7
42,4
6,1

20
23
25
28
28
31

14
18
21
22
21
28

17
17
20
23
20
27

11
13
16
17
16
24

12
13
16
18
16
24

(14,8)
32,4
42,2
44,6
40,1
11,2

26
25
29
28
34
38

24
24
27
23
27
34

24
23
27
24
28
34

9
18
23
20
20
31

11
17
23
18
20
31

Het aantal bladeren aan deextrazijstengels reageerdeenigszinsanders opde
verschillende temperaturendan hetaantal bladerenaan dehoofdstengel envier
zijstengels.Ditmoettendelewordentoegeschrevenaanhetverschillendeaantal
extra zijstengels. Dit namimmerstoe naarmate detemperaturen hoger waren.
Tabel15geeft een overzicht. Bij de dagtemperaturen boven de 25°C verschilt
het aantal bladeren per extra zijstengel nietveelenbedraagt gemiddeld 4tot 5.
Inhetalgemeenzijndeextrazijstengels dusslechtbebladerd, terwijlde blaadjes
kleinvanoppervlak zijn.
Evenalsdestengelstrekkinghad ookdebladvormingsteedseenzeerregelmatigverloop enkonden geenperiodenmetplotselingeveranderingenworden onderscheiden. Figuur 7geeft hetverloopvandestengelstrekking en bladvorming
bij eenaantalvan deonderzochte temperaturen.
Tot slot dient hier nogtewordenvermeld dat deblaadjes van deplanten uit
15/20en 15/35°Cchlorofyl-arm waren,dusalsgevolgvaneenlagedagtemperatuur. Bij de extreem hoge dag- of nachttemperaturen trad nog al eens een afstervenvandestengeltoppenop,voornameliJKvandiederhoofdstengels.
4.3. Deinvloed van hetlicht opde bladvorming
Het licht heeft een betrekkelijk geringe invloed op het aantal bladeren. Een
verlengingvan de belichtingsduur met hoge enlage intensiteiten geeft in beide
gevallen slechts een geringe toename van het aantal bladeren De cijfers uit
tabel16en17geven hierover nadere inlichtingen. Een meer belangnjke toename van het aantal bladeren wordt echter verkregen door dagverlengmg met
hoge intensiteiten, waarbij devormingvan extra zijstengels een belangnjke rol
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TABEL 15. Invloedvandedag-ennachttemperatuur ophet aantal bladeren aan alleStengels
na 78 dagen. Gemiddelden per 5 planten.
Theeffect of day andnight temperatureson numberof leaveson all stems after
78days.Averages of 5plants.
Dagtemp. Day temp. .
Nachttemp. Night temp.
Totaal aantal bladeren aan
hoofdstengel en 4 zijstengels .
Totalnumber of leaves onmain
stemand4 laterals

15 20 25

30 35 40
20°C

17 31 62

66 86 61

Totaal aantal bladeren aan de
extra zijstengels
Total number of leaveson the
extralaterals

0

0 11

Aantal bladeren per extra zijstengel
Number of leaves per extra
lateral

0

0

8 25

15 20 25

30 35 40
35°C

39 81 94 105 109 123

0 17 17

18 30 246

EFFECT OF DAY AND NIGHT TEMR ON:
LENGTH OF MAIN STEM CM. ,°'
[WHITE FIGURESj
^

^

NUMBER OF LEAVES
(BLACK FIGURES]

FIG. 7.
Invloed van verschillende dag- en nachttemperaturen op het aantal bladeren aan
hoofdstengel en 4 zijstengels (gesloten figuurtjes) en op de lengte van de hoofdstengel in cm (open figuurtjes). Aanvang
van de behandeling op 18-10-1955 met 8
dagen oude plantjes. Bestraling gedurende
12uur per dag met kwiklicht van hoge intensiteit (45.000erg/cm2/sec).

Influence of different day- and night-temperatures on number of leavesonthemain
stem and 4 laterals (black figures) andon
thelenghtofmainstemincm(whitefigures).
Treatmentstarted 8 days aftergermination
on 18-10-1955. 12 Hours of illumination
per day with highpressuremercuryvapour
lamps(45,000ergs/ cm'/sec).

£er°-°-°-

NUMBER OF DAYS
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TABEL 16. Invloed van een dagverlenging met hoge intensiteiten op hoofdstengel en zijstengels. Gemiddelden van 20 planten.
Effect oftheextension ofdaylength withhigh intensitiesonmainstem andlaterals.
Averagesper 20plants.
Daglengte

Daylength.

Aantalbladerenaanhoofdstengel + 4zijstengels na:
Number of leaves onmainstem + 4 laterals after:
7 dagen (days)
21 „
„
42 „
„
67 „
,
Aantal bladeren aan extra zijstengels
Number of leaves onextralaterals
Oppervlak 16eblad in cm8
Surface 16thleafincm2
Drooggewicht bovengrondse delen (g)
Dry weightovergroundparts(grams)

12

16

20

24

15
36
62
90
1

15
38
67
98
6

16
39
68
96
6

15
40
71
105

45,7

45,3

47,0

45,9

12,3

16,7

16,1

19,9

14

TABEL 17. Invloed van een dagverlenging met lage intensiteiten op hoofdstengel en zijstengels. Alle groepen ontvingen 12 uur gloeilampenlicht. Gemiddelden van
5 planten.
Effect of the extension of daylengthwith low intensity light on main stem and
laterals. All treatmentsreceived12hrsofincandescentlight. Averagesof5plants.
Fotoperiode

Photoperiod . . .

12+0

12+2

12+4

12+7

12+10

12+12

5
26
47
51

5
26
50
57

5
28
51
57

5
26
52
59

5
26
47
56

5
26
51
59

0

0

0

0

0

0

59x38

64x40

60x38

67x42

67x41

71x44

9,4

11,8

10,4

11,0

10,6

13,3

Aantal bladeren aan hoofdstengel
+ 4 zijstengels na:
Number of leaveson mainstem +
4 lateralsafter:
IS „
50 „
62 „

. . . . . . . . . .

Aantal bladeren aan extra zijstengels na:
Number of leaves on extra laterals
after:
Oppervlak lOebladaan hoofdstengel:
Surface of 10thleaf on mainstem:
Drooggewicht bovengrondsedelen
in g na:
Dry weight over ground parts in
grams after:

36
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speelt. Ongetwijfeld heeft ook hierbij een grotere assimilatie een rol gespeeld,
zoalsuit decijfers voor dedrooggewichten blijkt.
Eenbetrouwbare vergrotingvanhetbladoppervlakwerdalleenverkregen bij
dagverlenging met zwak licht. Zeer waarschijnlijk heeft ook hierbij het gloeilampenlicht een vergroting van het bladoppervlak tot gevolg gehad.
Overdeinvloed van eencontinue belichting dient hier noghet een en ander
te worden gezegd. In het algemeen had deze een gunstige invloed op de vegetatieve groei. Dit uittezich o.a. in krachtige dikke Stengels;groter aantal bladeren;groterbladoppervlak;groteraantalextrazijstengels eneengroterdrooggewicht.Ditgeldtinminderematedusookvoordecontinuebelichting, waarbij
van eendagverlenging metzwak lichtwerd gebruik gemaakt.
Bijdecontinuebelichtingmetsterklicht kwamheteenkleinaantalmalenvoor dathetblad
na ongeveer 50dagenvrijplotselingenmassaalnecrotischeplekken gingvertonen. Dezeplekkenverkleurdenzwart enwarenalsregelcirkelvormig,deaangetastebladeren verdroogden en
vielen snelaf. Het geheleverloop van de „ziekte"waszo snel dat deplanten binnen 10dagen
tijds nagenoeggeheelbladerlooswaren.De plant reageerdehierop met een versterkte stengelstrekkingenbladvorming.Ookdenieuwgevormdebladeren werden aangetast zodra dezezich
volledig hadden ontwikkeld. Het algemene beeld vertoonde veel overeenkomst met een aantasting door Cercospora. Bij een onderzoek op het Laboratorium voor Phytopathologie konden echter slechts secundaire schimmels worden aangetoond. De aangetaste planten stierven
na enige tijd volledig af. Herstel trad echter snelin, zodra de continue belichting werd opgeheven. Het merkwaardige is dat deze „ziekte" alleen bij continue belichting met sterk licht
optrad, maar onder deze omstandigheden meestal ook achterwege bleef. Ook een continue
belichting onderbroken door sterk rood en blauw licht gaf in een geval dezelfde „ziekte"verschijnselen. Hetiszeerwelmogelijk dat ditverschijnsel eenfysiologische oorzaak heeft, als
gevolgvan het ontbreken van een donkerperiode.

Planten,dieinblauw,groen,wit,geelenroodlicht(14.000erg/cm2/sec.)werden opgekweekt bij een bestralingsduur van 16uur per dag, vertoonden geen
verschillen in het aantal bladeren. Aangezien deze planten wel aanzienlijk in
lengteverschilden, kan worden gezegd dat het aantal bladeren onafhankelijk is
vande stengellengte.Ook het bladoppervlak vertoonde geenbetrouwbare verschillen. De bladmetingen toonden echter wel aan dat grotere topblaadjes van
het samengesteldeblad samengaan met langere bladstelen en bladsteelinternodien. Het linker en rechter blad zijn als regel even groot, terwijl het bovenste
bladpaar steeds groter is dan het onderste. De bladeren uit rood en geel licht
warensteedslichtervankleurdandieuitblauwenwitlicht.
4.4. Deinvloedvan het vocht opde bladvorming
In het algemeen was de invloed van de luchtvochtigheid en van een herstel
vandeveldcapaciteit omde2,4,6of 8dagen nietzo groot. Tabel18geeft een
overzichtvaneenaantalvandegedanebladtellingen.
Zoalsreedswerd opgemerkt (biz.26)begonnenbijdeplanten,naarmate deze
groter werden, evenvoor de watergift verwelkingsverschijnselen op te treden.
Deze waren het duidelijkst tijdens de belichting. De planten herstelden zich
echter steedsdirectna dewatergift. Dein tabel18 gecursiveerde getallengeven
de bladtellingen die bei'nvloed moeten zijn geweest door de genoemde verwelking.Deze trad uiteraard het eerst op bij deplanten in drogelucht, die om de
8 dagenwater kregen. Een vergelijking van deze getallen laat zien dat de bladvormingkleinerisindrogeluchtenindrogeregrond.Ditblijkt ookuittabel19,
waarinhetaantaldagengenoteerd staat nodigvoor devormingvan een bladin
deperiodevande60stet/m76stedag.
Hieruit blijkt dat de bladvorming het snelst is aan de hoofdstengel en het

57(2)

37

TABEL 18. Invloedvaneenrelatieveluchtvochtigheidvan50of90% ophetaantal bladeren
aan hoofdstengel en4zijstengels bij eenherstelvan debodemvochtigheid tot op
veldcapaciteit om de 2, 4, 6 of 8 dagen (NN, N, D, DD). Gemiddelden van
6planten.
Influence of relativehumidities of the air of 50% or 90% on the number of
leaveson main stem and 4 lateralswhensoil moisture content was restored to
field capacityevery2,4,6 or8days(NN, N, D,DD). Averagesper 6plants.
Relatieveluchtvochtigheid
Relativehumidity of theair

. . . .
NN

Watering
t 20 .

30
40
NaAfteri 50 }> dagendays
60
70
1
76 >

50%

™7o

N

D

DD

36 37 37 36
53 53 53 52
71 67 68 68
84 83 82 80
100 94 93 90
115 109 104 103
123 115 110 110

NN

N

D

DD

33 32 32
49 48 48
64 62 61
79 77 73
95 89 86
107 99 95
113 106 101

32
45
57
68
78
88
93

TABEL 19. Invloed van delucht-en bodemvochtigheid ophet aantal dagen, benodigd voor
devormingvaneenblad,inhetbeginvan dederdemaand enophet bladoppervlak.Gemiddelden van 6planten.
Numberofdaysnecessaryfor theformation ofoneleafonmainstem orlateralat
thebeginning of thethirdperiod. Humidity of the air50 or90%. Restorationof
field capacity every2,4,6 or8days(NN, N, D,DD).Averagesof6plants.
Relatieve luchtvochtigheid
Relativehumidity of theair
Watergift
Watering

90%
NN N

Aantal dagen nodigvoor devormingvan 1 blad aan:
Numberof daysnecessaryfor theformation ofl leafon:
2,6 2,8
Hoofdstengel
Main stem
3,0 3,3
le of2dezijStengel
1stor2ndlateral
3,6 3,8
3de of 4de zijstengel
. . . . . . .
3rdor4thlateral
3,2 3,4
Gemiddeld aantaldagen
Average numberof days
Oppervlakincm2vanhet:
Surfaceincm2of:
lOdeblad
10thleaf

D

50%
DD

NN

N

D

DD

3,0 2,9

2,8 3,0 3,3 3,5

3,4 3,4

3,3 3,4 3,6 4,0

3,8 3,8

4,0 4,3 4,6 4,9

3,5 3,5

3,5 3,7 3,9 4,3

64,1 64,4 65,9 60,2

58,9 59,2 58,1 51,4

langzaamst aan de 3de en 4de zijstengel. Bovendien blijkt deremmingvan de
bladvorming door droogtehet grootst aan dehoger geplaatste zijstengels. Vergeleken met destengelstrekking is de bladvorming veel minder gevoelig voor
droogte. Het bladoppervlak wordtvoornamelijk bepaald door deluchtvochtigheid. Een vochtige lucht geeft groter en dunner blad, terwijl een droge lucht
bladeren geeft met een meerxerophytische structuur.
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Infiguur8werdvooreenaantalbehandelingendetotale opgenomen hoeveelheidwaterperplantgrafischuitgezettegenhettotaalaantalgevormdebladeren.
Hieruit blijkt dat detotale opgenomen hoeveelheid waterhetgrootst isin droge lucht en bijhogevochtigheid van degrond. De verschillen als gevolg van
de luchtvochtigheid worden relatief steeds kleiner, naarmate de plant ouder
wordt(dekrommengaanparallellopen),diealsgevolgvandewatergift worden
daarentegen relatief steeds groter (de krommen wijken steeds meer uit elkaar).
Het verloop van dekrommen leert ons verder, dat dehoeveelheid opgenomen
waterperplant slechtsinhet begintoeneemt door devergrotingvan,het aantal
bladeren.BijdebehandelingNN50%hadeenverderevergrotingvanhet aantal
bladeren boven de75geeninvloedmeeropdewateropname (dekrommen krijgen eenrechtlijnigverloop).
Hetwaterverbruik werd bij dehierbeschrevenproevenindeallereersteplaats
bepaald door de watergift en in veel mindere mate door de luchtvochtigheid.
Het aantal gevormde bladeren werd daarentegen niet alleen door de bodemvochtigheid,maarookdoordeluchtvochtigheid geregeld.Debei'nvloedingdoor
de luchtvochtigheid van het aantal gevormde bladeren is tot op zekere hoogte
onafhankelijk van de hierbij opgenomen hoeveelheid water. De gegevens uit
label20zijn met het bovenstaande in overeenstemming.
Om de invloed van de luchtvochtigheid op de verschillende groeistadia te
onderzoeken, werd een groep planten opgekweekt bij 90% of 50%. Na een
maandwerden degroepen gesplitst enweer bij 90% of 50% verder gekweekt.
Na de tweede maand gebeurde hetzelfde. Tabel21geeft het gemiddelde totaal
aantalbladerenperplant.Dezegetallentonenaandateenluchtvochtigheid van
90% een snellerebladvormingtot gevolgheeft. Groep NN heeft aan het einde
van detweede periode dan ook ongeveer 10bladeren meer dan deplanten uit
degroepDD.Alleeninhetlaatstedeelvandederdeperiodeschijnen deplanten
enigszinsandersopdevochtigheid tereageren enhebbendeplanten indedroge
lucht in een aantal gevallen evenveel bladeren als die in de vochtige lucht, of
zelfsietsmeer.Het ismoeilijk hiervoor eenverklaring te geven,temeerdaar de
stengelstrekking,ookindederdeperiode,begunstigdwerddooreenhogeluchtvochtigheid (biz.26).
Om de vraag te beantwoorden of de luchtvochtigheid vooral 'snachts of
overdagwerkzaamis,werdenplantenzowelbijeenconstantealseenwisselende
dag- en nachtluchtvochtigheid opgekweekt. Na 57 dagen was het gemiddelde
totaal aantal bladeren per plant voor de groepen NN, ND, DN en DD resp.
75,7;71,9;72,9en70,8.Hieruitzoumoetenwordengeconcludeerddateenlage
luchtvochtigheid zowel overdag als 'snachts, de bladvorming remt. Ook hier
zijn deverschillen echterveelgeringer dan bij de stengelstrekking. Zie biz 26.
De invloed van een periodiek wisselende bodemvochtigheid op de bladvorming is veel groter dan die van een wisselende luchtvochtigheid. Zie tabel22.
De drie onderzochte perioden zijn met betrekking tot de bladvorming alle gevoeligvoordebodemvochtigheid. Eenhogebodemvochtigheid geeft dus steeds
meerbladeren enbovendien eengroter bladoppervlak.

5 . DE BLOEI

Bij de aardnoot ishet aantal gevormde vruchten aanzienlijk kleiner dan het
aantalgevormdebloemenenhetbedraagtvaaknietmeerdan enkeleprocenten
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vanwatmenzoukunnen verwachten. JODIDI(57)rnaaktenaar aanleidinghiervandeopmerking: „Theaverage yields and theefficiency ofcropproduction in
generalare sofar belowthe apparentpossibilities thatthere isapressing need
for exhaustivefundamentalstudies of theplantin allstagesofdevelopment and
from numerouspointsofview."

WATER UPTAKE

FIG. 8.
De invloed van de groei, uitgedrukt in het totaal aanwezige
aantal bladeren per plant op de
totale•wateropname per plant in
100 cc bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% of 90% en
een watergift tot op veldcapaciteit om de2 of 8dagen. Gemiddelden van 6 planten.
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Theeffect of growth, in terms of
total numberof leavesper plant,
ontotalwateruptakein100 ccat
a relativehumidity of the air of
50% or 90% when field capacity was restored every 2 or
8 days. Averagesper 6 plants.
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TABEL 20 De totale opgenomen hoeveelheid water en het aantal gevormde bladeren in de
eerste 2i maand bijeen relatieve luchtvochtigheid van 90of50% en een watergift om de2,4,6of 8dagen (NN,N,D, DD). Gemiddelden van 6planten.
Total uptake of waterandthe total numberof leavesper plantformed, after 2\
monthsat arelative humidityof theairof 90or50%, whereasfieldcapacity was
restored every 2, 4, 6 or 8 days(NN, N, D,DD).Averagesof6plants.
Relatieve luchtvochtigheid
Relative humidityof theair
Watergift
Watering
Totale wateropname(100cc)
Totalwateruptake
Aantal bladeren
Number ofleaves
Wateropname perblad(cc)
Wateruptakeperleaf

50%

90%
NN N

D

DD

NN N

D

DD

187 155 144 119

200 157 129 95

123 115 110 110

113 106 101 93

152 135 131 108

177 148 127 102
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5.1. Algemenegegevens
Veenman'sAgrarischeWinkler Prins geeft voor het woord „bloei": „Reeks
van processen, waarbij de plant van de vegetatieve in de reproductieve phase
overgaat. De eerst waarneembare verandering bestaat in het aanleggen van
bloem-ofbloeiwijze-primordia inhetgroeipunt,inplaatsvandevoor devegetatieve toestand kenmerkende bladprimordia.Debloemprimordia ontwikkelen
zich tot bloemknoppen, die onder daarvoor geschikte voorwaarden na kortere
oflangeretijduitgroeientotbloemen.Debloeigeeft inhetalgemeenaanleiding
tot belangrijke veranderingen in de stofwisseling van de plant."
Weinigvanhet bovenstaande isvantoepassing op debloeivan de aardnoot.
Vegetatieve engeneratievegroeizijn niet gescheiden enverlopen vanaf dekieminggelijktijdig naast elkaar. De overgangnaar dezichtbare bloeivindt plaats
zonder eenzichtbare verandering indevegetatieve groei.Een kenmerkend stadiumvanbloemaanlegvaltevenminteonderkennen, aangeziendebloemknoppen voor een deel reeds in aanleg in het zaadembryo aanwezig zijn. De vprming van nieuwe bloemprimordia gaat samen met de aanleg van vegetatieve
primordia, deze twee zijn in zekere zin onverbrekelijk met elkaar verbonden.
In de bladoksel van elk nieuw gevormd blad zijn reeds voor de ontplooiing
ervan,bloemknoppen aanwezig.In het hierna volgende zalhet begrip bloeiin
de ruimere betekenis van het woord worden gebruikt en ter voorkoming van
misverstand steeds nader worden omschreven.
Debloeiwijzevandeaardnootwordtindeliteratuurmeestaleenaargenoemd.
In hoofdstuk 5 van deel III zullen wij hierop nader ingaan. Bij de varieteit
Schwarz21openendeeerstebloemen alsregel25dagen na hetboven de grond
verschijnen van de cotylen. Per bladoksel openen meerdere bloemen,.waarbij
hettijdstipvanopeningenigeminutennadeaanvangvandebelichtingvalt.De
bloem sterftalsregelna 8uren af. De oudste bloemknoppen openen het eerst,
zodat debloeialtijd aan debasisvan deplant begintenmethet ouder worden
vandeplantnaarhogergelegenbladokselsverschuift.Alsregelblijvendehoogst
geplaatste bloemen ongeveer 6bladeren van hetvegetatiepuntverwijderd. Wat
menvoordebloemsteelzoukunnenaanzienisdezeerlangekelkbuis,dieaande
bovenzijde in kelk en kroon overgaat. De basis van de kelkbuis staat tussen 2
bladschubben en omvat het onderstandige vruchtbeginsel. De bloei neemt ongeveereenmaand voor de oogst eeneinde.
5.2. Invloedvan detemperatuur opde bloei
Twaalf groepen van elk 5planten werden opgekweekt bij temperaturen van
20,23, 26,29,32of 35°C, gecombineerd met een nachttemperatuur van 23of
32°C. Tabel23geeft enigebloemtellingen per 5planten, waaruit blijkt dat het
tijdstipvaneerstebloeienhettotaalaantalgevormdebloemen sterk afhankelijk
isvandetemperatuur.Eendagtemperatuurvan32°Cgeeftvoorbeidenachttemperaturen de snelste bloei,waarbij het totaal aantal gevormde bloemen relatief
geringis.Eendagtemperatuur van35°Cisbijna maximaalenongunstigvoorde
bloei.Ookeenhogerenachttemperatuur van 32°Cgeeft eenietsvroegere bloei
dan bij 23°C. Een vergelijking van de cijfers voor het bloeiverloop toont ons
verder dat een vroege bloei in het algemeen vroeg eindigt en weinig bloemen
geeft, terwijl eenlatebloeilaateindigtenmeerbloemengeeft. Wijzullen steeds
weer zien dat deze regel meestal opgaat. De verklaring hiervoor zal in hoofdstuk6vandeelIIIwordengegeven.Hierdienttot slotnogteworden opgemerkt
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TABEL 21. Invloed vaneenperiodiekwisselendeluchtvochtigheid van 50% (D) of 90% (N)
op het totaal aantal bladeren per plant. Drie opeenvolgende perioden van 28
dagen. Gemiddelden van 6planten.
Three successive periodsof about 1 month, in whichtheplants wereexposed to
different humidities of theair(50% = D and90% = N). Effect of thetreatment
on the totalnumber of leavesperplant.Averagesof 6plants.
Totaal aantal bladeren per plant na:
Totalnumber of leavesperplant after:
le periode (1stperiod)
12dagen (days) . . .
20 „
28 „
. . . . . .

N
17
32
44

D
14
28
39

NN
63
76
88

2e periode (2ndperiod)
40 dagen (days) . . .
48 „
56 „
. . . . . .

ND
59
70
82

NNN NND NDN
93
93
90
110 107 104
117 119 111

3eperiode (3rdperiod)
60 dagen (days) . . .
72 „
82 „

NDD
89
101
105

DN
57
70
82

DD
55
67
77

DNN DND DDN DDD
89 85 85 82
104 101 99 99
113 115 108 108

TABEL 22. Invloed van een periodiek wisselende bodemvochtigheid op het totaal aantal
bladeren per plant en op het bladoppervlak. Drie opeenvolgende perioden
van ongeveer 30 dagen. (Watergift tot op veldcapaciteit om de 2 dagen = N of
na verwelking = D.) Gemiddelden van 8 planten.
Three successive periods of about 1 month, in whichtheplants wereexposed to
different soilmoisture contents D andN. Effect of the treatmenton totalnumber
of leavesper plant and on surface of 12th leaf.(Restoration of field capacity
every2days = N orafterwilting = D.)Averages of8plants.
Totaal aantal bladeren per plant na:
Totalnumber of leavesperplant after:

12 „
20 „
28 „

.

NN
43
52
59
68

2eperiode (2ndperiod)
44 „
52 „
60 „
3eperiode (3rdperiod)

D
10
14
19
21

N
10
14
25
36

1eperiode (1stperiod)

NNN NND NDN
76
73
60
86
76
69
95
82
78
106
91
90

Bladoppervlak lengte X breedte cm
Leafsurface length X width cm
L
I 70
W
39

64
36

DN
30
40
47
55

DD
31
34
37
44

DNN DND E
65
59
73
65
83
70
94
76

)DN DDD
53
50
63
54
72
62
83
69

ND
40
41
48
49

59
33

NDD
57
63
65
73

53
30

63
36

63
35

58
33

59
35
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dat de bloeicijfers voor de temperatuur-combinaties 29/23 en 29/32°C onbetrouwbaar zijn wegenseenmankement in deluchtcirculatievan devierde thermostaatkast,zodatdezevooralwatbetreft detotalen,beterbuitenbeschouwing
kunnen worden gelaten.
Omook deinvloedvanmeerextremetemperaturenteonderzoeken, werdde
boven beschreven proef herhaald bij dagtemperaturen tussen 15en 40°C, gecombineerd metnachttemperaturenvan20of35°C.Omredenen, diein hoofdstuk 6vandeelIII besproken zullenworden,werdenbij dezeproef debloemen
steeds direct na net openen verwijderd om de vorming van vruchten te voorkomen.Tabel24geeft eenoverzichtvandeaantallengevormdebloemen.Ookuit
dezegetallenblijkt datdebloeivooraldoor eenhogenachttemperatuur (35CC)
aanzienlijk kan worden vervroegd; binnenzekeregrenzenonafhankelijk vande
dagtemperatuur. Wanneer de nachttemperatuur laag is, wordt het moment
vaneerstebloeivooraldoordedagtemperatuurbepaald.Hetisverder opvallend
datzichbij40/20en 15/35°Cgeenbloemen openden. Ditzoueropkunnenwijzen dat, wanneer de dag- en nachttemperatuur 20 of meer graden verschillen,
geen bloei meer mogelijk is. Ook de temperatuur-combinatie 15/20 gaf een
geringe en zeer late bloei. Het gaat hier om minimum temperaturen, waarbij
ook de vegetatieve groei uiterst beperkt is. Zie afbeelding1. De combinatie
40/35had daarentegen een vrij snelle bloei tot gevolg, die echter spoedig weer
een einde nam en beperkt bleef tot een totaal van minder dan 6 bloemen per
plant.
Eenvergelijkingvandegegevensuittabel23en24toontaandatbijdelaatste
proef aanzienlijk meer bloemen werden gevormd. Bovendien werden.bij de
tweede proef in tegenstelling tot de eerste, de grootste aantallen bloemen nu
gevormd bij de temperatuur-combinaties, waarbij de planten ook het eerst
bloeiden.Ditgroteverschilmetdegangvanzakenbijdeeersteproefmoetworden geweten aan de slechte vruchtvorming als gevolgvan het verwijderen van
debloemen.Hieropzalinhoofdstuk 6van deelIII verder worden ingegaan.
In tabel 25wordt een overzicht gegeven van alle onderzochte temperatuurcombinaties en het aantal dagen tussen kieming en eerste bloei. Hieruit blijkt
dat debloeihetvroegst isbij een gemiddelde temperatuur, liggendtussen25en
35°C. Het isdaarbij van weinigbelanghoe dezegemiddelde temperatuur over
dedagennachtisverdeeld,mitshetverschilmaarnietveelgroter dan 10graden
is.Bij temperatuur-combinaties met gelijkegemiddeldetemperaturenisdebloei
als regelhet vroegst bij die combinatie methet kleinste verschil tussen dag- en
nachttemperatuur. Wanneer dit verschil 20°of meer bedraagt, vindt geen bloei
plaats,alwordendannogwelbloemknoppen gevormd. Bij detemperatuurcombinaties23/32en32/23°Copenden in beide gevallen de eerste bloemenzich21
dagen na dekieming.
Detemperatuurheeft weiniginvloedophettijdstip,waaropdebloemendagelijks openen. Alleen eenplotselinge verlaging van de temperatuur kan de opening der knoppen verlaten. Het moment waarop debloemensluiten,isdaarentegenveel meer temperatuur-gevoelig. Bij dagtemperaturen van 35°C en 20°C
sluiten debloemen resp.8en 12uur na het openen. Hieruit blijktdatdelevensduur van de bloem sterk afhankelijk is van de heersende temperatuur.
De temperatuur heeft ook een opvallende invloed op delengte van de kelkbuis.Tabel26geeft dekleinsteendegrootste gemetenlengteenhet gemiddelde
van een groot aantal metingen. Hoge dag- en nachttemperaturen geven de
langste kelkbuizen. Deze lengte wordt ook nog bepaald door de plaats van de
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TABEL 23. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op het bloeiverloop en het totaal
aantal bloemen per 5 planten. Gegevens voor 29/23°C en 29/32°C werden beinvloed door een defect in thermostaatkast no.4.
Effect of day andnighttemperature on the course offloweringandtotalnumber
offlowersper 5plants.Datafor 29j23°Cand29j32°Cwere influencedby adefect
in the circulation of theair inbox number 4.
Dagtemperatuur
Day temperature
Nachttemperatuur
Night temperature
Aantal bloemen gevormd in de
periode:
Number of flowers formed in the
period:
3/4- 8/4
8/4-13/4
13/4-18/4
18/4-23/4
. . . . . . . . .
3/4_23/4
23/4-31/5
3/4-31/5

20

23

26

29

32

35

20

23

29

32

35

9
48
23
6

69
97
44
4

5
16
5
0

25 100 183 130
1 24 357 174 21

86 214
2 1

26
12

49 457 357 151

88 215

38

23 °C

0
0
0
5

0
0
11
37

0
10
23
36

5 48 69
395 348 108

26
. 32°C

4
42
52

16
73
67
14

n
no 170
2

400 396 177 112 171

0
4
14
7

0
15
57
28

10
63
71
39

1
32
65
32

Aantal dagen tussen kieming en:
Number of days between germination and:
37

30

26

23

21

28

25

21

23

22

19

22

78

77

73

43

42

63

75

74

74

41

33

71

first 5 flowers
last flowering

TABEL 24. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op het bloeiverloop. Totalen van
5 planten.
Effect ofdayandnight temperatureonflowering.Totalsper5plants.Flowers were
removedassoon aspossible after opening.
Dagtemperatuur
Daytemperature
Nachttemperatuur
Nighttemperature
Aantal bloemen in de periode:
Numberofflowersintheperiod:
3/11-13/11
13/11-23/11
••
23/11- 3/12
3/12-13/12 .
13/12-23/12
23/12-29/12
3/11-29/12
Aantaldagentussenkiemingen:
Numberof daysbetweengerminationand:
eerste 5bloemen
first 5 flowers

15 20 25 30 35 40
20°C

4
0 4 22
1 96 139 26
21 155 101 46
59 132 75 15
44 138 128 87
25 105 101 106

15 2025 303540
35°C

0 48152801813
0156251 90 6 5
011212848 510
0 8217814036 0
0108287102 6 0
0 6317241 2 0

23150630566284 0

056911685017328

65 4532 2932 0

0 26 23 252726
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bloem aan de plant. In net algemeen zijn de eerst gevormde bloemen langer
dan delaatst gevormde,dushoger geplaatstebloemen.Destrekkingvindtvoornamelijk plaats gedurende denacht,dieaandeopeningvan debloemen vooraf
g aat Ookdeverdelingvandebloemenoverde5Stengelsvandeplantisbelangnjk.
Deze wordt echter niet door de temperatuur bei'nvloed. In het algemeen verhoudt het aantal bloemen aanhoofdstengel en4zijstengels zichals 1:3:3:2:2.
Ongeveer57%vanhettotaalaantalgevormdebloemenopentaandecotylstengelsen36%aan hettweedepaar zijstengels.
Deverdelingvan debloemen overdeplaatsaan elkeStengelisveelmeer afhankelijkvandetemperatuur.Intabel27vindenwijhiervaneenoverzicht.Voor
elke Stengel wordt hierin het nummer gegeven van het hoogste blad in welks
okselzichnogbloemen hebben geopend.Tervergelijking werden in deze tabel
ook het totaal aantal bladeren aan elke Stengel opgenomen. Hieruit blijkt dat
debloeizichaandehoofdstengel beperkttotdeonderste9bladeren, onafhankelijkvandetemperatuur enhettotaalaantalbladeren.Daarentegen isdehoogte
aan dezijstengels zeer veranderlijk. Vooral eenhoge nachttemperatuur (35°C)
heeft tot gevolgdatdebloementothoogindezijstengels openen,gemiddeld tot
op 2 of 3bladeren van de top. Een vergelijking van de gegevens voor de temperatuur-combinaties 35/20en20/35°Claatzien dat in deze beide gevallen nagenoeg evenveel bladeren werden gevormd, doch dat in het laatste geval de
bloeitot veelhoger aan dezijstengels plaats vond.(In het eerste geval tot op7
of 8bladeren eninhet tweede gevaltot op2 of 3bladeren van de top.) Het is
verder opvallend dat debloeizichbij 35/35°Ctegende verwachtingin beperkt
heeft totdeonderstebladeren.
Van nog meer belang voor devruchtvorming is de verdeling van het aantal
bloemen over debladoksels. In tabel28werd het totaal aantal bloemen opgenomendatinelkvande6onderstebladokselsaande5Stengelswerd gevormd.
Hieruit blijkt dat het grootste aantal bloemen in de bladoksels van de cotylstengels wordt gevormd. Het grootste gevonden aantal bloemen in een bladokselbedroeg 15,n.l.in deeerstebladoksel aan eencotylstengel van een plant
uitdetemperatuur-combinatie25/35°C.Deoudstebladokselsvormendemeeste bloemen. Per bladoksel kan echter potentieel een veelvoud van 15bloemen
worden gevormd,namelijk wanneerdevruchten regelmatigworden verwijderd.
Ziehiervoor biz.101.
5.3. Invloedvan hetlicht opde bloei
Planten, gegroeid bij een belichtingmet hoge intensiteiten gedurende 12,16,
20 of24uur, verschilden aanzienlijk in hun bloeiverloop. Ziefiguur9. Hieruit
blijkt dat het bloeiverloop bij een 12-urigebelichting uitermate slecht was. Dit
moet worden toegeschreven aan de vrij hoge temperatuur van 32°C, waarbij
werd gewerkt. Een langere belichting hief de nadelige invloed van deze hoge
constante temperatuur voor een groot deel op, zoals blijkt uit het veel groter
aantal bloemen bij een bestraling gedurende 16, 20 of 24 uur. Het grootste
aantal bloemen werd bij eencontinue belichting gevormd. Het is merkwaardig
dat het eerste deel van het bloeiverloop bij een bestraling gedurende 24 uur,
geheelyerschilt van dat bij 16of 20 uur. De figuur laat duidelijk zien dat de
bloeibij24uur aanvankelijk zeertraagwas.Op6aug.warenhierin totaal206
bloemen gevormd tegen bijna het dubbele aantal bij 20uur. Het bleek dat de
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TABEL 25. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op het moment van eerste bloei.
Gemiddelden van 5planten.
The effect of day andnighttemperature in comparison with the average temperature, on the momentoffirstflowering.
T e m p e r a t u u r °C
Temperature °C

A a n t a l dagen tussen
kieming en lste bloei

Temperatuur °C
Temperature °C

A a n t a l d a g e n tussen
kieming en lste bloei

Gemiddeld
Average

Dag/nacht
Dayjnight

Number of days between
germination and first
flowering

Gemiddeld
Average

Dag/nacht
Dayjnight

17,5
20,0
21,5
22,5
23,0
24,5
25,0
25,0
26,0
26,0
27,5
27,5

15/20
20/20
20/23
25/20
23/23
26/23
30/20
15/35
29/23
20/32
35/20
32/23

65
45
37
32
30
26
29
geen bloei
23
25
32
21

27,5
27,5
29,0
29,0
30,0
30,0
30,5
32,0
32,5
33,5
35,0
37,5

23/32
20/35
35/23
26/32
40/20
25/35
29/32
32/32
30/35
35/32
35/35
40/35

Number of days between
germination and first
flowering

21
26
28
23
no flowers
23
22
19
25
22
27
26

TABEL 26. Invloed van de temperatuur op de lengte van de kelkbuis in mm.
Effect ofthetemperatureonthelength ofcalyxinmm.
15 20 25 30 35 40
20°C

Dagtemp. {Daytemp) . .
Nachttemp. {Night temp)
Gemiddelde lengte . . .
Averagelength
Kleinste lengte
Shortestlength
Grootste lengte
Largestlength

15 20 25 30 35 40
35°C

-

4 14 21 28

19 29 45 39 40

2

2

8 11 15

10 13 30 27 27

2

8 23 32 38

28 40 57 58 48

TABEL 27. Invloed van de temperatuur op de hoogte aan de Stengels tot waar zich nog
bloemen hebben geopend. Gemiddelden per 5 planten. De cotylen werden als
bladeren van de hoofdstengel meegeteld.
Effect of temperature onthe numberof theyoungestleaves in whichaxilflowers
still opened. Averages per 5 plants. Cotyledons werecountedas leavesfrom the
mainstem.
D a g - en
nachttemp.
Day and night
temperature °C

N u m m e r van het hoogste blad
in welks oksel een bloem opende
Number of highest leaf in which axil afloweropened
Hoofdstengel

1

2

Zijstengels
3

4

Aantal aanwezige bladeren
Number of leaves present

M a i n stem

n

1

2

Laterals
3

4

20/20
25/20
30/20
35/20

6
10
11
11

4
8
8
10

4
8
8
10

2
6
6
6

3
6
6
6

18
20
24

7
13
13
17

7
12
14
17

5
11
11
14

4
11
10
14

20/35
25/35
30/35
35/35

11
11
8
4

15
18
18
4

15
18
18
2

11
14
15
2

11
14
15
2

21
25
30
31

17
20
22
23

17
20
22
23

14
16
17
11

14
16
17
11
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TABEL28. Totaal aantal gevormde bloemen in elk van de 6 onderste bladoksels aan de
hoofdstengel en 4 zijstengels. Aantallen per 5planten over een bloeiperiode van
ongeveer 2maanden bij verschillende temperaturen.
Effect of differenttemperatures during a twomonthsfloweringperiod on the total
numberofflowersformed in eachaxil of thesix oldest leaveson main stem and
4 laterals.Totalsper 5plant.
Dag- en nachttemperatuur
Dayandnight
temperature

Hoofdstengel-bladokselnummer
Main stem-leaf axil number
8
10
6
7
9
5
0
8
13
4
3
16
1
0

ZijStengel Lateral nr.1
Bladokselnummer:
1
2
3
4
5

6

Zijstengel Lateral nr.2
Leaf axil number:
1
2
3
4
5

20/20
25/20
30/20
35/20
20/35
25/35
30/35
35/35

21
49
29
22
35
55
31
18

0
11
9
12
16
18
12
0

22
43
39
24
42
58
22
16

15
38
25
8
19
34
26
15

6
19
23
7
13
13
4
1

2
16
20
6
10
15
4
1

6
30
19
5
17
24
9
0

0
19
22
8
15
24
6
0

Zijstengel Lateral nr.3
Bladokselnummer:
1
2
3• 4
5
20/20
25/20
30/20
35/20
20/35
25/35
30/35
35/35

10
23
20
5
10
21
9
1

10
18
12
3
7
16
12
3

0
24
20
9
13
16
7
1

0
21
14
13
8
19
10
0

0
14
9
7
9
16
9
0

0
1
9
6
8
11
1
0

0
2
7
0
0
6
0
0

0
15
19
6
4
16
3
0

17
55
35
9
22
42
17
0

20/20
25/20
30/20
35/20
20/35
25/35
30/35
35/35

23
31
30
16
14
24
22
10

9
21
22
7
10
14
7
0

1
22
13
8
10
21
8
0

0
15
22
12
15
24
9
0

6

Zijstengel Lateral nr.4
Leaf axilnumber:
1
2
3
4
5

0
9
2
5
8
17
8
0

12
16
15
6
5
16
7
2

15
19
12
2
6
20
7
0

1
26
18
10
12
18
8
0

0
15
18
11
12
16
12
0

0
12
7
7
8
19
11
0

planteninconstant lichttot opdit tijdstip vol zaten metbloemknoppen, waarvanmenkonverwachtendatdezedevolgendedagzoudenopenen.Ditgeschieddeechternietennaarproevenaantoonden, alsgevolgvanhetuitblijven vaneen
donkerperiode. Deze verhindering is slechts tijdelijk. Na een 7 tot 10 dagen
openen de bloemknoppen ook zonder een donkerperiode. Hieraan moet het
dan ook worden toegeschreven dat het aantal bloemen in constant licht op 7
aug.toenamvan206tot718.Erwashierdussprakevanmassabloei,dieookde
volgende dag,hoewel in mindere mate, optrad.
Het bloeiverloop bij continue belichting werd in een aantal proeven nader
onderzocht. In de eerste plaats bleek hierbij dat de bloei binnen drie dagen na
het geven van een continue belichting geheel achterwege blijft en eerst na een

6
0
8
18
8
13
25
6
0

6
0
10
5
3
10
18
5
0
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TOTAL NUMBER OF FLOWERS
[ 2 0 PLANTS]
•1 4 4 0

DAYLENGTH 24 HR

•1 3 2 0
2 0 HR

1200

•/ /
/ /
//'
//

lOBO
•960
•840

/i

•720

/
1

•600

•"'

1/

•480

/1

•360
•240

16 HR

/

12 HR

! .-••""

•120
..ir-gl^i-i-T^

27-7 31

DATE

4_8

8

12

16

20

24

28

1.9

5

FIG. 9. De invloedvan eendaglengtevanresp. 12, 16,20of24uur ophetbloeiverloop. Aantallenper20planten.Zaai:25-6-1955;temp.32°C;T.L.-licht40.000erg/cm8/sec.
Effect of adaylength of 12,16,20or24hrs.onflowering.Totalsper 20plants. Sown:
25-6-1955; temp.32°C;T.L.-daylightlamps40,000ergs/cm^/sec.

grootaantaldagenweeropgangkomt.Devormingenontwikkelingvanbloemknoppen gaat bij continue belichting echter normaal door, waarbij de bloemknoppen steeds tot het stadium vanvlakvoordeopening uitgroeien.
Erwerdgetracht ookeenantwoord tegevenopdevraaghoelangdedonkerperiode minimaalmoetduren omhet openenvan de bloemknoppen mogelijk
te maken. Twee maanden oude (bloeiende) planten werden daartoe bij 32°C
in continu lichtvan hoge intensiteit geplaatst. Na de vierde dag openden geen
bloemen meer. Op 26 September, nadat de planten gedurende 2 dagen geen
geopende bloemen meer hadden gedragen, werd een eenmalige donkerperiode
gegevenvan resp.30,60,90of 120 minuten.Dithad na 5dagennoggeenbloei
tot gevolg, zodat op 1 oktober nog eens een eenmalige donkerperiode werd
gegeven van resp. 4, 8, 12of 16uur. Ook dit gaf geen resultaat. Op 5oktober
werdwederomeeneenmaligedonkerperiode gegevenvanresp. 12,24,36of 48
uur, ook ditmaal zonder bloei. Dit was op zichzelf reeds yreemd omdat de
planten op 11oktober al meer dan 15dagen niet meer hadden gebloeid een
periode waarin planten, die in continu licht opgroeiden, ook zonder donkerperiodeweergingenbloeien.Hierbij moetwordenbedachtdatdeplanteninhet
laatste geval praktisch vanaf de kieming in continu licht opgroeiden. Hierin
zou het verschillend gedrag van planten, die tijdens de bloei in continu licht
werden geplaatst, zijn dorzaak kunnen hebben.Bovendiengingen dezeplanten
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nadat zijincontinulichtwerdengeplaatst, door metdevormingvan gynophoren en vruchten uit de reeds eerder gevormde bloemen. Zoals in hoofdstuk 6
van deelIII zalblijken, remmen dezevruchten debloei.
Op 11oktober werden delaatst genoemde planten dagelijks gedurende 1,2,
4of8uurinhetdonkergeplaatst,terwijldehelft derplantenvanvruchtenwerd
bevrijd. Na 10dagen begonnen de planten met een dagelijkse donkerperiode
van4of 8uurzeerbescheiden tebloeien, deplantenzonder vruchten deden dit
ietskrachtiger.Deplanten,diemaar 1 of2uurdonkerperdagontvingen,vormden geen bloemen. De gevormde bloemknoppen verdroogden na verloop van
tijdzonderteopenen.Planten,dievanafdekiemingincontinulichtopgroeiden,
bloeiden driedagen nahet gevenvan dagelijkse donkerperioden van 8uur. Dit
gelukte uiteraard alleen wanneer intussen ook de controle planten in voile
bloei waren. Hetzelfde werd bereikt drie dagen na eenperiode van 12uur met
eenlagetemperatuurvan 15°C.Inbeidegevallenwassprakevan „massabloei",
doordatzicheengrootaantalknoppentegelijk opende;plantenmetmeerdan40
bloemen waren geen uitzondering. Als regel worden onder normale proefomstandigheden niet meerdan gemiddeld6bloemen per dag gevormd. Afbedding 4A geeft een voorbeeld van een plant die gedurende enige tijd in continu
licht verbleef en daardoor vol zat met nog niet geopende bloemknoppen. Afbeelding 4Bvertoont een plant uit continu licht die na een korte periode met
lage temperatuur massabloei gaf.
De hier beschreven proeven tonen aan dat planten, die tijdens de bloei in
continulichtwordengeplaatst,hiervaneenveelongunstigerinvloedopdebloei
ondervinden dan planten, die vanaf de kieming in continu licht opgroeien.
Voor het openen der bloemknoppen iseenherhaalde dagelijkse donkerperiode
noodzakelijk. Het aantal ende duur van deze donkerperioden zijn afhankelijk
vanhet tijdstip waarop decontinue belichting eenaanvang nam envan de tijd
waaroverdezecontinuebelichtingheeftvoortgeduurd.Algemeneregelszijnniet
te geven, temeer daar het gedragvan debloemknoppen bij continue belichting
metlageintensiteiten geheelvanhetvoorgaandeverschilt,zoalsthanster sprake
komt.
Een dagverlenging met zwak lichtheeft eveneens een grote invloed op het
bloeiverloop,zoalsuitfiguur10blijkt.Tervergelijkingwordtindezefiguur ook
hetbloeiverloopbijdagverlengingmetsterklichtnogeensgrafischweergegeven.
Hierbij moetwordenbedachtdatdebeideproeven onderverschillendeomstandigheden werden uitgevoerd. De dagverlenging met zwak licht vond plaats in
dethermostaatkasten,diemetsterklichtindez.g.lichtkasten. Een vergelijking
vandeabsolutewaardenheeft dusgeenenkelezin,temeerdaarinheteerstegevalmetkwik-engloeilampenlichtbij27°Cwerdgewerkteninhettweedegeval
bij T.L.-licht en 32°C. De enige overeenkomst is dat de planten bij de verschillende fotoperioden gelijktijdig bloeiden.In dit opzicht isdeaardnoot dus
inieder gevalongevoeligvoordefotoperiode.Hetgrootsteaantalbloemenwerd
gevormd bij dagverlenging met 2of4uurzwak licht.Bij grotere fotoperioden
nam het aantal bloemen af, hetgeen bij dagverlenging met sterk licht niet het
gevalwas.Hetzoumogelijkkunnen zijn dat in het laatste geval het effect van
de fotoperiode wordt overstemd door het effect van een grotere assimilatie
(zie biz.29). Er moet echter ook worden gedacht aan de mogelijkheid dat de
verschillen in het aantal bloemenbijdagverlengingmet zwaklicht inhet geheel
geen effect zijn van de fotoperiode, maar moeten worden toegeschreven aan
het langgolvige deelvanhetgloeilampenlicht,tijdensdeaanvullendebelichting.
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Naar aanleidingvan debovenvermeldeveronderstelling werddeinvloed van
normaal gloeilampenlicht vergeleken met die van de Philips zonlichtlampen.
Dezelaatsten zijn vanblauwglasvoorzien envolgensmetingen in het Laboratorium voor PlantenphysiologischOnderzoeklaatdit glasrelatief minderlicht,
behorend tot het meer langgolvige deelvan het zichtbare spectrum, door dan
de normale gloeilamp. Hieronder volgen de energiehoeveelheden die bij verschillende golflengten doorhetblauwelampenglasworden gelateninprocenten
van dedoorlating bijnormaallampenglas.
Golflengte in my. . . . 450 470 490 510
Energie transmissie in % 88,5 88,0 85,0 79,0
Golflengte in my. . . . 650 670 690 710
Energie transmissie in % 41,5 44,0 45,0 44,0

530
73,0
730
42,5

550
73,0
750
41,5

570
63,5
770
41,5

590
53,2
790
41,0

610 630
50,0 44,5
810
41,0

Twee groepen van 10planten werden opgekweekt bij 12uur T.L.-licht van
40.000erg/cm2/sec. enaangevuld gedurende4uurmetlichtvangloeilampenof
zonlichtlampen(1.000erg/cm2/sec).Figuur11geefthetbloeiverloopweer,waaruit blijkt dat bij aanvullende belichtingmetnormaal gloeilampenlicht ongeveer
50%meerbloemenwerdgevormddanbijgebruikvanzonlichtlampen.Vreemd
genoeg traden de verschillen eerst4tot 6dagen nadeeerste bloeiop. Een herhaling van de proef gaf hetzelfde resultaat, zodat moet worden aangenomen
dat het normale gloeilampenlicht debloei bevordert.
Na dewaarnemingdathetgloeilampenlichtdebloeibevordert,werddereeds
beschrevenfotoperiode-proef herhaald,maarzodanigdatnualleobjecten evenveel„rood"lichtontvingenenwelgedurende 12uur.Hetbloeiverloopverschilde niet veelvan dat bij deeersteproef.Na 45dagen vanaf dekiemingwerden
per 6planten bij fotoperioden van 12, 15,18,21of24uur resp.215,277,257,
184en 160 bloemen gevormd. Deze aantallen bedroegen bij een herhalmg, na
58dagen resp. 193,357,324,213en229bloemen. Steedsweer blijkt een fotoperiodevan ongeveer 16 uurdemeestebloementegeven,dusookwanneeralle
behandelingen gedurende 12 uur extragloeilampenlicht ontvangen
Eeninvloedvandefotoperiode ophetaantalbloemenzounahetbovenstaande wel als vaststaand kunnen worden aangenomen, wanneer de aanta len gevormde vruchten niet aanzienlijk verschilden. Het percentage bevruchtingen
bedroeg bij de twee laatst genoemdeproeven respectievelyk:
45 18 10 30 23% en
45 23 18 31 16%
Zoals later zal blijken, remmen de zichiontwikkelende vruchten do bloei
Het effect van de fotoperiode op het aantal bloemen wordt dus zonder twyfel
ook beinvloed door de\erschillen inhetaantal vruchten. Een meerderamieve
uitspraak over de invloed van defotoperiode.op de bloe,_zd^daaromot later
wordenbewaard (biz.70).Totslotwordteropgewezendateencontinubehcht W wlnnler deze onderbroken wordt door eenpenodevan enkeeurenzwak
te&XuZXX
"inter nadelig bdnvloedt dan b,, hoge mten.tetten.
Ervindt praktisch geen opeenhopingvanbloemknoppenplaats.
„..
„
. ,
n ,„,, nnenen de bloemen, zoals reeds werd opgeB
ee f
Pen
L
\
T
°
f
Vna
hetaangaan
a a n S ^van
v aun de ampen.
Wij
reeds
merkt, enkele minuten na het
*
J Hvermeldden
tenminste
datvoorhetooenenvandebloemeneendagehjksedonkerpenodevantenminste
3uur n o o d z E f k is Bij debeschrevenfotoperiode-proevenwaarbij de donl u u r noodzakeljKis. cij u
o m 9u u f b e g m d l g d werd> o p e n .
kerpenode om 21, 23, 1, 4,7oty um-inrr
daaropvolgend. In
den debloemen zichresp.omstreeks9, iu, 11, ^
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hetlaatstegeval,waarbijeendonkerperiodegeheelontbrak,werdenbloemknoppen enbloemenin allestadiavan strekkingenopening naast elkaar aangetroffen.Debloemenopendeninditgevaldusnietgelijktijdig, maaropwillekeurige
tijdstippen. Bijeenfotoperiode van 9uur openden debloemen ongeveer 12uur
na het intreden van de donkerperiode, dus in het donker. Uit het voorgaande
moetwordengeconcludeerd,dat hettijdstip waaropdebloemen dagelijks openen, wordt bepaald door de licht - donker wisseling, het moment waarop de
donkerperiode intreedt endoor deduur van dezeperiode. Wanneer delampen
bijvoorbeeld dagelijks om9uur aangaan, openen debloemen bij een fotoperiodevan 12uurenkeleminutenna9;bij eenlangerefotoperiode openendebloemenlater naarmate dedonkerperiode korter duurt, maar nooit later dan 3uur
na de aanvang van de daaropvolgende belichting. Bij een kortere fotoperiode
openendebloemenvroeger,dochniet eerderdan3uurvoordeaanvangvande
daaropvolgende belichting.
Bij proeven tijdens welke het tijdstip van belichting regelmatig werd veranderd, bleek dat het tijdstip waarop de bloemen openen, hierdoor niet direct
wordt beinvloed, maar steeds precies 3dagen later. Wanneer bij een 12-urige
belichtinghetbeginvandebelichting b.v.2uren wordt verlaat, dan blijven de
bloemennog3 dagenlangophetoudetijdstip (in het donker) opengaan. Eerst
de4de dag openen de bloemen op het nieuwe tijdstip, dus enkele minuten na
hetaangaan vandelampen.
Tot slot kan nog worden vermeld dat een aantal proeven met gekleurd licht werd uitgevoerd om een beter inzicht tekrijgen in de spectrale invloed op de genoemde regeling van de
bloemknopopening. Hierbij bleek vooral het kortgolvige deel van het zichtbare licht werkzaam te zijn. Bij een temperatuur van 20°C openden de bloemknoppen namelijk niet in geel
enroodlicht,maarwelingroenenblauwlichtenbijhogere temperaturen inallekleuren.Een
onderbreking van een continu belichting met verschillend gekleurd licht van hoge intensiteit
gaf geen afwijkende resultaten.

5.4. Invloed van delucht- enbodemvochtigheidopde btoei
Series van 6planten werden opgekweekt bij een luchtvochtigheid van 90 of
50%. De bodemvochtigheid werd resp. om de 2, 4, 6 of 8dagen (NN, N, D,
DD) op veldcapaciteit gebracht. Figuur 12geeft de sommatie-curven voor het
bloeiverloop bij de 8behandelingen. Hieruit blijkt dat de planten in een hoge
luchtvochtigheidongeveer4dageneerderenkrachtigerbloeiden,debloeieerder
beeindigden en meer bloemen vormden dan in droge lucht. Het allerlaatste
bleek geen regel te zijn, doch een gevolg van een vroegtijdig lichtgebrek. Bij
eenzelfde proef met 4 planten per behandeling overtrof het aantal bloemen in
drogeluchtdatinvochtigelucht aanzienlijk, terwijl deplanten ophet moment
van oogsten nog niet uitgebloeid waren, in tegenstelling tot een vroeg einde
van debloeiinvochtige lucht. De aantallen bedroegen bij een watergift omde
2of8 dagenbij90%resp.47en25enbij50% 136en 179per4planten.
Eenverderebestuderingvan.figuur12leertonsdatbijeenrelatieveluchtvochtigheidvan90%demeestebloemenwerdengevormdindevochtigegrond en bij
50% in dedrogegrond. Dit doet denken aan een dergelijke samenhang tussen
lichtintensiteit en temperatuur. (Bij lagere lichtintensiteiten geven lagere temperaturen betere resultaten.) Bovendien blijkt het bloeiverloop bij 90% veel
regelmatiger te verlopen dan bij een luchtvochtigheid van 50%. In het laatste
gevaldroogde de grond sneller uit en wisselde het vochtgehalte van debodem
na elke watergift sterker, hetgeen zich uitte in een opvallende en interessante
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10.
Deinvloed vaneenverlengingvan
een 12-urige basis belichting met
lage (in thermostaatkasten) en
hoge intensiteiten (in lichtkasten)
op hettotaal aantal gevormde
bloemen per5planten na30,35,
40, 45en55dagen vanaf de
kieming.
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FIG.

Effect ofdaylength-extension with
lightof lowandhighintensities on
the numberofflowersformed 30,
360
35,40,45and55daysfromgermination.Totalnumbersper 5plants.
Uppergraph: 12hrshigh intensity 3 0 0
light (45,000 ergs/cm2lsec, high
pressure mercury vapour lamps)
with additional low intensity light 240
(6,000 ergsjcm2lsec. incandescent
lamps) during2,4, 7,10or12hrs.
Temperature:27°C. Lowergraph: l 8 °
highintensity(40,000ergs/cm*/sec.
daylightfluorescent tubes)for 12, 120
16, 20 and 24hrs.Temperature:
32°C.
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FIG.11.
Invloed van een verlengingvan een12urige T.L. basisbelichting (40.000 erg/.
cm2/sec.) met 4uur licht van normale
gloeilampen („rood") of van zonlichtlampen („t>lauw") meteen intensiteit
van 1000 erg/cm2/sec). Zie voor gegevens over deverschillen in spectrale
emissiefig.2.

Total number of flowersper 10plants
asaffectedbyhighintensitylight (40,000
er
Slcmijsec, daylightfluorescenttubes)
during 12hrsand additional low intensity light (1000 ergIcm21sec.) during
4 hrs. Additional irradiation with incandescent lamps („red light") or incancffscent lamps with blue glass („blue
light"). Fordifferences ofspectral emissionseefigure 2.

140

100 1

60

20

12+12

52

57(2)

periodiciteit in debloei.Dit komtzeerfraai tot uiting infiguur13,waarin het
dagelijkse aantalbloemenper 6plantenwerduitgezetvoordegroepen N, Den
DD uit de droge kamer.Deperiodiciteit heeft een periode van resp. 4,6of8
dagen. Dit komt geheelovereen met deperiodiciteit in de watergift, maarligt
ten opzichtehiervan 3dagenverlaat. Elkewatergift uit zich dus 3dagen later
ineenversterktebloei.
Debloeitoppenliggenhogernaarmate detijd tussen twee watergiften groter
is. Ditwijst eropdathetdrogerwordenvandegrond naeenwatergift debloei
in veelsterkeremateremtdandevormingvan nieuwebloemknoppen. Ookde
vrij geringeverschilleninhet totaal aantal gevormdebloemen bij de 4bodemvochtigheden wijzen er op dat devorming van knoppen weinig wordt belemmerd door de tussentijdse uitdroging van de grond. Hierin ligt dus wederom
een mogelijkheid ombloemknoppen opte sparen en op ieder gewenst tijdstip
tot openen tebrengen.
Figuur 14geeft tervergelijkingmethetbloeiverloop (fig.12), het verloop in
detotalewateropnameperplantbijde8behandelingen.Hieruit blijkt zoalswij
reeds op biz.38opmerkten,dat dewateropname in deallereerste plaats wordt
bepaald door devochttoestand vandegrond eninveel mindere mate doorde
luchtvochtigheid. Er is dus geen enkele overeenkomst met het verloop in de
totalebloei,dieindeallereersteplaatswordtbepaalddoordeluchtvochtigheid.
Samenvattendkanwordengezegddatbijdeaardnoot eenhogeluchtvochtigheid inhetalgemeen, onafhankelijk vande totale wateropname, een snelle,
krachtige en kortstondige bloei tot gevolgheeft. Bij een lage luchtvochtigheid
is de bloei daarentegen traag, zwak en langdurig, waardoor het uiteindelijke
aantal gevormde bloemen groter kan zijn dan invochtige lucht. Ditlaatste
hangtnauwsamenmetdemindergoedevruchtzettingindrogelucht, waardoor
debloeipasveellaterwordtgeremdenteneindeloopt.Ziehiervoor hoofdstuk
6van deelIII.
Teneinde na tegaan inwelke groeiperiode de luchtvochtigheid vooral van
belangis werdgedurendedeeerstedrieperiodenvan omstreekseen maand,de
luchtvochtigheid gevaneerdop90% (N)of50% ( D ),hetgeendus 8behandelingen geeft. Deproef nam op26november, direct na de kieming, een aanvang.
Tabel29 geeft een overzicht van het aantal bloemen per 6planten, diein de
S o d KSTS*W C r d e n gr°md- H i e m i t b l i J k t ^ indeeersteentweede
periodedemeestebloemenwerdengevormdbijdeplanten indevochtigelucht.

S ^ £ SSfW1tijdfsdeeemep eriodeheefteenaa"zienlijk
levormd S e n 9fn A

HierblJ

x ^ 6 1 1 gemiddeld 83bloemen per 6planten

tijdens deeraan voorafgaan^7erioden p l k Z1Jn T a n d e o m s t a n d l ^ d e n
de eerste periode geeft m e e r f f i ? S H
J " 8 * * ^tvochtighrid tijdens
8
periode worden daarentje^ meer bloemen" ^ T d e p e r i ° d e - I n d e
^
heden tijdens de lste en2deS
3m„ 8 ° r m d n a a r m a t e d e o m s t a n d l g :
datvoor eenvroegeenk r a c h d g e U o t i Z Z ^ ° n f e C O n d U S i e iS ^ J " *
deeersteperiodegewenstis
^ 6 e n h o S e luchtvochtigheid tijdens

nbeschreven8 b e h a n d d i n g
™
£
^
g
^
^
£
r
i
s
^
\Tv
r
verschillenvoornamelijk
a aan
, t deomstandigheden
° ^ ^tijdens
^ ^deeerste
?
J tewSen
wyten°zyn
J

n

an

Weder

m

57(2)

53
3 5 0 i TOTAL NUMBER OF FLOWERS [6PLANTS]
NN 9Q °/o

FIG. 12. Invloed vaneenwatergift omde2,4, 6of8dagentotopveldcapaciteit bij eenluchtvochtigheidvan 50of90%opdebloeiper 6planten.
Themoisturecontentofthesoilisbroughtatfield capacityevery2,4,6 or8days,while
the relativehumidityof the airismaintainedat50% andat90%. Theplants were
illuminatedduring12hrswithhighintensitylight(45,000ergjcm?Isec.)whilethetemperaturewaskept at27°C. Effectoftreatmentonthetotalnumberofflowersof6plants.
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FIG. 14.De totalewateropnameperplant in 100ccbij een watergift omde2,4, 6of 8dagen
tot opveldcapaciteit bijeenluchtvochtigheid van 50of90%.
Thetotal wateruptakeperplant in100ccasaffectedby a moisturecontentof thesoil
whichisbroughtatfieldcapacityevery2,4,6 or8daysandbyrelativehumiditiesofthe
airof50%and90%.Forotherconditionsseefigure12.

periodeendateendrogeluchttijdens dezeperiode ookdeverderebloeinadelig
kan bei'nvloeden. De planten die uitsluitend in droge lucht stonden (DDD),
vormden zeer weinig vruchten en bloeiden daardoor langer door, zodat het
uiteindelijke aantal bloemen datvan degroepNNN mogelijk noghad kunnen
overtreffen.
Ook bij dezeproef werddereedseerdergetrokken conclusie(biz.52),dat er
.geen verband behoeft te bestaan tussen de totale wateropname en het totaal
aantalgevormdebloemen,bevestigd.Detotalewateropnameperplant bedroeg
na de 3de periode in dezelfde volgorde als in label29,resp. 16,5;22,1;15,4;
17,5; 13,1;17,8; 13,9; 16,5liter.
Figuur16 geeft het bloeiverloop bij een constante en wisselende dag- en
nachtluchtvochtigheid van 50 of 90%. Wederom blijkt hier dat een hoge
luchtvochtigheid gedurendededagennachteenaanzienlijk vroegere en krachtiger bloei geeft dan een lage luchtvochtigheid. Een lage luchtvochtigheid gedurendededagisnoghetminstschadelijk, zodaternaargestreefd moetworden
dezevooral gedurendedenachthoogtehouden. Zoalsinhoofdstuk 6vandeel
IIIzalblijken,isdesnelheidwaarmededebloeiindezegevalleneeneindeneemt
tevens een maat voor de vruchtvorming.
Ooknaardeinvloedvandebodemvochtigheidopdedriegroeiperioden,werd
een nader onderzoek ingesteld. Het vochtgehalte werd hierbij om de 2 dagen
(N) of na de eerste verwelkings-verschijnselen (D) op veldcapaciteit gebracht.
Tabel30geeft het gemiddelde aantal bloemen per 8planten dat in elk van de
drieperiodenwerdgevormdmetdedaarbijbehorendegemiddeldewateropname
perplant enperperiode.Hieruitblijkt dat debloeiin zijn reactiesop dewisselende bodemvochtigheid veelovereenkomst vertoont met die op een periodiek
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wisselende luchtvochtigheid. Ookeenhogebodemvochtigheid isvooral tijdens
deeersteperiode gewenst. Hierdoor wordt eensnellereenkrachtiger bloeiverkregen,dieooktijdens detweedeperiodenoggunstigreageert.Dewateropname
werddoor deverschillendebodemvochtighedenveelsterkerbeinvloeddan door
deluchtvochtigheid en ook hierwasergeenduidelijk verband tussen wateropname en aantal bloemen.
TABEL 29. Invloed van deluchtvochtigheid op deeerstedrie groeiperioden in verband met
debloei.Aantallenper6planten.N = 90%,D = 50%.
Threesuccessive periodsof about1 month,in which theplants wereexposed to
differentrelative humidities of theair. Effectofthetreatmentonthetotalnumber
of flowers per 6 plantsformed in each period.N = 90%, D — 50%. Plants
germinated 26-11-1955.
Behandeling Treatment:

DNN DND DDN DDD

NNN NND NDN NDD

1steperiode 1stperiod
26/11-25/12 . . . .
gemiddeld average . .

96

2deperiode 2ndperiod
25/12-22/1
gemiddeld average . .

123

166
145

3deperiode 3rdperiod
22/1-17/2

16

0

27

235

232

230

na3maanden- totaal .
after3months- total

66

89
83

3

80

0

0

4

2
122

86
104

0

16

20

233

141

114 153
134

79 115
97
41

62

106 120 181
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FIG. 16.Invloed van de dag- en nachtluchtvochtigheid op het totaal aantal bloemen per 5
planten. De luchtvochtigheid wisselde om de 12uur.
Effect of differentrelativehumidities during dayandnightonflowering.The humidity
changedevery12hrs.

TABEL 30. Invloed van debodemvochtigheid op de drie groeistadia met betrekking tot de
bloeiper 8planten en dewateropnameperplant enperperiode.N = watergift
om de2 dagen. D = watergift na verwelking.
Threesuccessiveperiodsof onemonth, in whichtheplants wereexposedalternativelytodifferenthumiditiesofthesoil(restorationoffieldcapacityevery2days =
N or after wilting = D). Effect of the treatments on the number offlowers per
8 plants,formed in eachperiod andon total wateruptakeper plant and ineach
period.
Eerste periode (Firstperiod)
Behandeling Treatment
Bloemen
Flowers
Water
Water100cc

N
4
16

Behandeling Treatment
Bloemen
Flowers
Water
Water100cc
Behandeling Treatment
Bloemen
Flowers
Water
Water100cc
Bloemen
Water

Flowers
Water100 cc

NN
240
61

D
0
6

Tweedeperiode (Secondperiod)
ND
DN
189
102
20
34

DD
95
19

Derdeperiode (Thirdperiod)
NNN NND NDN NDD
DNN DND DDN DDD
403
393
328
332
463
238
295
358
94
35
46
28
76
18
53
26
695
171

583
113

Na 3perioden (After 3periods)
489
564 | 565
339
384
83
63
118
55
77

458
52
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Infiguur17wordt het hierboven beschreven bloeiverloop nog eens grafisch
weergegeven.Hieruitblijkt o.a.datdeomstandighedenvoorde8behandelingen
(in4kasten),afgezienvandeverschillenindewatergift, nietgeheelvergelijkbaar
waren. De bloeicurvenvoor deNNN enNND planten haddenbij gelijke omstandigheden tot en met de tweede periode praktisch gelijk moeten verlopen.
Hetzelfde geldtvoordegroepenNDN enNDD.Deverschillendewaardenkunnen daarom niet al teabsoluutworden genomen, eenmeerkwalitatievevergelijking ishier opzijn plaats.Ookopeenanderewijzekanechterwordenaangetoond dat een hoge bodemvochtigheid bloeibevorderend werkt, en dat deze
vochtigheidvanminder belangwordtnaarmatedeplantindeeerste,tweedeof
derdeperiodeverkeert.Vanhettotaalaantalna 3 maandengevormdebloemen
werd57,2%gevormddoordeplanten,dieindeeersteperiodeinvochtigegrond
stonden;53,5%doorplantendietijdensdetweedeperiodeomde2dagenwater
ontvingen en 52,2% door de planten die dit in de derde periode deden. Het
percentage nadert steeds meer de 50%, zodat vooral de bodemvochtigheid
tijdens de eerste periode van belang is. TJiteraard zouden de bovenvermelde3
percentages groter geweestzijn, wanneer devruchten regelmatigwarenverwijderd en deze de bloeiniet hadden kunnenremmen.
Naar aanleidingvanfiguur17kantotslotnogwordenopgemerktdatbijeen
watergift om de 2 dagen de bloeicurve een zeer regelmatig verloop heeft, die
alleen wordt verstoord door een kleine (endonome) periodiciteit in het aantal
bloemen. Daarentegen heeft een watergift met grotere tussenpozen een grote
(aetionome) periodiciteit in de bloei tot gevolg, gekenmerkt door een trapsgewijze verloop van debloeicurve.
TOTAL NUMBER OF FLOWERS [8PLANTS
650

FIG. 17.
Invloed van een periodiek
wisselende bjodemvochtigheid op het totaal aantal
bloemen per 8 planten. Zie
tabel30.

Three successiveperiods of
about 1 month, in whichthe
plants wereexposed to differentsoilmoisture contentsD
andN.Effectofthetreatment
ontotalnumberofflowersper
8plants.See table30.
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6. DEVRUCHTVORMING

Een overvloedigebloeikan eengoedeoogstvoorspellen,mitsdebevruchting
en verdere vruchtzetting naar wens verlopen. De bevruchting is vooral bij de
aardnootvanprimairbelang.Erwerdreedsopgewezendathetaantal bloemen
veelgroterisdanhet aantalvruchten.Een onderzoek naar defactoren, die het
bevruchtingspercentage bei'nvloeden, kan daarom zeer waardevol zijn.
6.1. Algemene gegevens
De bestuiving vindt reeds enigetijd yoor het openen van de bloemen plaats.
Dit waarborgt eenvrijwel absolute zelfbevruchting. Detijd dieverloopt tussen
bestuivingenbevruchting is nietnauwkeurigbekendenwordtgeschatopenkele
uren. Enige dagen na de bevruchting ontwikkelt zich de gynophoor, aan het
einde waarvan het verdroogde bloemetje nog enige tijd kan blijven haken. De
gynophoor dringt met de top, waarin zich bevruchte eicellen bevinden, enige
centimeters in de grond, waarna de vrucht zich kan ontwikkelen. De lengte
van de gynophoor varieert derhalve met de hoogte van de bloem, waaruit de
gynophoor zich ontwikkelde, aan de plant. De lengte van de gynophoor kan
meerdan 15 cmbedragen.Na ongeveer 30-40dagenzijn devruchten volgroeid
enkunnen na afrijping worden geoogst.
Van SMITH (116)verscheen een uitvoerige publikatie over de ontwikkeling en bouw van de
gynophoor en vrucht, waarin tevenseen aantal andere publikaties hierover wordt besproken.
SMITHwijsteropdathetwoordgynophoor,voorhetstengelachtigelichaamwaaraan devrucht
zichontwikkelt, onjuist is. Indetaxonomieisditeensteel,diebij eenaantal plantengeslachten
binnen de bloem de stamper of het vruchtbeginsel draagt (144,biz. 125).SMITH toonde aan
dat bij de aardnoot de z.g. gynophoor het uitgegroeide vruchtbeginsel zelf is. Het woord is
echter zo ingeburgerd, dat wij het verder ook zullen gebruiken.
SHIBUYA (109) en YASUDA (160) geven uitvoerige gegevens over de omstandigheden die
noodzakelijk zijn voor het uitgroeien van devruchten, terwijl een groot aantal andere onderzoekers de water- en ionen-opname door de vrucht bestudeerden (13, 14, 16,24,48, 151).

6.2. Invloed van detemperatuur op de vruchtvorming
Debijverschillendecombinatiesvandag-ennachttemperaturen opgekweekte
planten (biz.40)werden 80dagen na dezaaigeoogst. Opdat moment openden
zich bij deplanten uit de lagere dagtemperaturen nog steeds bloemen, terwijl
ookdevruchtennognietvolledigoogstrijpwaren.Inhethiernavolgendezullen
alleminofmeervolledigverdikteenuitgegroeide gynophorenvruchten worden
genoemd.Allejongerestadiavanontwikkeling,dustotenmetdeeersteuitgroei,
zullen in het aantal gynophoren worden opgenomen. Tabel 31 geeft een overzicht van het aantal gynophoren en vruchten per 5planten. Hieruit blijkt dat
hetpercentagebevruchtingen (aantalgynophoren + vruchten :aantal bloemen
Xo100%)bij een nachttemperatuur van 32°Cin het algemeenhoger isdan bij
23°C. Bovendien ligt de optimale dagtemperatuur hoger, naarmate de nachttemperatuur lager is.Er kan nu reeds op worden gewezen dat de grootste aantallenbloemenwerdengevormdbijdietemperatuur-combinaties, diedelaagste
bevruchtingspercentages totgevolghadden.Degetallenuittabel31 doenverder
vermoeden, dat voor de bevruchting een ander temperatuurtraject optimaal is
danvoordevormingvan vruchten.
De boven beschreven proef werd bij meer extreme temperaturen herhaald,
waarbij bovendiendebloemendirectna hetopenen (aanvangvandebelicbting)
tot vlak op het vruchtbeginsel werden verwijderd. Hierdoor werd in de allereerste plaats voorkomen dat de bloei door de vorming van vruchten werd ge-
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stoord (zietabel24).Bovendien werd hierdoor eeninzichtgekregen in desnelheidvan bevruchting bijverschillendetemperaturen,omdatondanks devroege
verwijdering van bloemen tochnogenkelevruchtenwerdengevormd. Het aantal bevruchtingen bedroeg bij de behandelingen 30/20, 35/20 en 20/35,25/35,
30/35,35/35resp.7,3en3, 20,15,3.Debijbehorende bevruchtingspercentages
waren resp. 1, 1en 1,2, 3,4.Bijdeandere 6temperatuur-combinaties werden
geen gynophoren of vruchten gevormd. Uit deze getallen blijkt dat hogere
temperaturen ( ± 35°C) een snelle bevruchting bevorderen. De optimale dagtemperatuur ligt ook hier weer hoger naarmate de nachttemperatuur lager is.
Desnellerebevruchting kan tedankenzijnaaneeneerderopenenvandehelmknoppen, een sneller uitgroeien vandepollenbuis ofaanbeide.Hierover staan
onsnog geen nadere gegevenster beschikking.
6.3. Invloedvan hetlicht op de vruchtvorming
De invloed van het licht kan kort worden behandeld, omdat bij alle dagverlengings-proeven metlageenhogeintensiteiten, dekortste fotoperiode van ongeveer 12uur steedshethoogstebevruchtingspercentage (aantalgynophoren +
vruchten :aantal bloemen X 100%)gaf. Eenveelkleinermaximumlagbijeen
fotoperiode van ongeveer 20uur. Het kleinste bevruchtingspercentage trad
steeds op bij continu belichting.Het grootste aantalvruchten werd in overeenstemminghiermedemeestalaangetroffen bij een 12-urigebestraling, tenzij van
eenaanvullende belichtingmethogeintensiteitwerdgebruikgemaakt. Ditging
nagenoeg steeds samenmet een snellebeeindigingvan debloei endaarom een
geringtotaalaantalbloemen.Deverklaringvoordezesamenhangzalin hoofdstuk 6van deelIII worden gegeven.
Bij het onderzoek naar deinvloed van eenaanvullende belichting met gloeilampen al of niet voorzien van blauw glas, werden geen verschillen in de bevruchtingspercentages gevonden. Ook bij deplanten die in verschillende lichtkleuren werden opgekweekt, konden geen betrouwbare verschillen worden
waargenomen.
TABEL 31. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op de vruchtvorming per 5 planten,
80dagen na dekieming.
Effect of day and night temperaturesonfruiting 80 days after germination.
Numbersper 5plants.
32°C
23°C
Nachttemp.{Nighttemp.).
20 23 26 29 32 35
20 23 26 29 3235
Dagtemp. (Daytemp.). .
Aantal gynophoren . . .
Numberofpegs
Aantal vruchten . . . .
Numberof fruits
Aantalbevruchtingen . .
Numberofpegs andfruits
Aantal bloemen . . . .
Numberofflowers
Percentage bevruchtingen
Pegs+fruits in%of flowers
Percentagetotvrucht . .
Fruits in% of flowers

14 18 13 28 31 13
0 14 29 23 31 6.
14 32 42 51 6219
40039617711217149

52 65 67 52 50 9
0 0 21 1 3 0
52 65 88 53 53 9
457357151 88215 38

8 24 46 3639

11 18 58 60 25 24

0 4 16 21 18 12

0 0 14 1 1 0

4
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6.4. Invloedvan hetwater op de vruchtvorming
Alsyaststaandkanwordenaangenomendat devormingvan gynophorenen
vruchten ongunstigwordtbeinvloeddoor eenlageluchtvochtigheid.Een droge
lucht is vooral tijdens de tweede groeimaand (bloei) ongewenst. Tijdens de
derde periode is een droge lucht daarentegen te prefereren boven een hoge
luchtvochtigheid. Decijfers in tabel32vandeproef meteenperiodiek wisselende luchtvochtigheid illustreren het bovenstaande op duidelijke wijze.
Het grootste deel van de bloemen werd in de tweede maand gevormd (zie
tabel29). Het isdan ook begrijpelijk waaromjuist deluchtvochtigheid tijdens
detweedeperiodevanbelangis.Vooraldeplantendietijdens deeersteperiode
in droge lucht stonden, vormden het grootste deelvan hun totaal aantal bloemenindetweedeperiodeenditisdanookdevermoedelijkeredenwaaromdeze
4 groepen gemiddeld een hoger bevruchtingspercentage te zien gevendande
4 overeenkomstige groepen, dietijdens de eerste periode in vochtige lucht opgroeiden.
Evenals onder natuurlijke omstandigheden ontwikkelde het merendeel der
gynophoren en vruchten zich aan de cotylstengels en wel aan de basis er van.
Deluchtvochtigheid hadgeeninvloed opde verdeling over de 5 voornaamste
Stengels. Bij de hierboven genoemde 8 behandelingen vormde zich gemiddeld
15% vanhet totaal aantal gynophoren aan dehoofdstengel, 51 % aan debeide
cotylstengelsen34%aande3deen4dezijstengel.Voordeverdelingdervruchten waren deze percentages resp. 13, 54 en 33%.Dit stemt dus goed overeen
metdegemiddeldeverdelingvandebloemen(ziebiz.44).
Naar aanleiding\anfiguur16werdopbiz.54reedshet eenenander gezegd
over de verschillende invloed van de luchtvochtigheid gedurende de nacht en
overdag. In tabel 33werden enige oogstgegevens en de Meruit berekende bevruchtingspercentages opgenomen. Hieruit blijkt dat het aantal bevruchtingen
lagerisnaarmate deluchtper24uur langer droogis.Ditisten deleeengevolg
vaneenkleineraantalbloemenna2maandenentendelevaneenlagerbevruch-

TABEL 32. Invloed van de luchtvochtigheid gedurende 3 opeenvolgende groeiperioden van
ongeveer 1 maand op de vruchtvorming. Oogst na3 maanden, aantallen per
6planten. (N = 90%,D = 50%).
Three successive periods of about1 month in whichtheplants were exposed to
differentrelativehumiditiesof the air. Effect of the treatment on the number of
pegsandfruitsformedper6plantsdeterminedin3monthsoldplants. (N = 90%,
D — 50 /o).
Behandeling . . . .
Treatment
Aantal gynophoren . . .
Numberofpegs
Aantal vruchten . . . .
Numberof fruits
Aantal bevruchtingen. .
Numberofpegsand fruits
Aantal bloemen . . . .
Numberofflowers
Percentagebevrucht . .
Pegs+fruitsin%of flowers

NNN NND NDN NDD
NDD

DNN DND DDN

DDD

57

68

30

29

47

33

29

28

58

63

28

52

54

42

12

34

115

131

58

81

101

75

41

62

235

232

230

233

141

106

120

181

49

57

25

35

72

71

34

34
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TABEL 33. Invloed van dedag-ennachtluchtvochtigheidop devruchtvorming.Ziefig.16.
Eerste oogst na 2maandenop 27april, tweedeoogstna 3maanden op 28mei.
Aantallen per 5planten(N = 90%,D = 50%).
Effect of the relative humidity of theair during day andnightonnumber ofpegs
andfruits. First harvest2 months,second harvest3 monthsafter germination.
Numbersper5plants.(N = 90%, D = 50%). Seefig.16.
Behandeling {Treatment)

NN

ND

DN

DD

NN

ND

DN

DD

3 maanden
3 months

2 maanden
2months
Aantal:
Numberof:
vruchten
fruits
bevruchtingen . . . .
pegs + fruits
bloemen
flowers
%pegs + fruits

42

17

31

0

15

4

15

8

22

11

9

0

70

16

41

2

64

28

40

0

85

20

56

10

120

52

82

5

149

70

148

122

53

54

49

0

57

29

39

8

18

19

11

0

47

23

28

2

% fruits

tingspercentage na 3maanden. Dit zal ontegenzeggelyk samenhangen met de
extragevoeligheidvandebloeivoordeomstandighedentydensdeeersteperiode
(ziebiz. 52) en met dievan debevruchting voor deomstandigheden tydens de
tweedeperiode (ziebiz.60).
t,+:„t,„:,i „a
Devraag of devruchtvorming nu vooral door eenlageluchtvochtigheid gedurendededagofdenachtongunstigwordtbeinvloed,laatzichfinder gemakkelijk beantwoorden. De beschikbare gegevens zyn nog ^ o e n d e om tot
eenpositieveuitspraak tekomen.Hetvermoedenbestaatechter da vooraleen
lage luchtvochtigheid gedurende de dag ongunstig is.Aanvankeyk vormden
de ND planten immers relatief meer vruchten dan de DNplanten nl 19/ 0
tegen 1IV Deze snellerevruchtvormingzaldevermoedehjke rederitzynwaarS e N D planten eerder in hun bloei werden ^ ^ ^ J o T ^ n
Bovendien werd deze bloei nog extra geremd omdat in dit opz^ht voo«0em
bloeiverloopvan degroepND ziefig,IOJm
^ ^ ^
^
mingworden toegeschreven. BygeenvanJf 3 a n a f l e d / N N P l a n t e n k w a m a l l e e n
gelijkedubbeleremmingenigesprake.DebJ° w™
£ D e bloei v a n de
tot een snel einde, dank zy e e n ^ » ^ ? o f inhet geheelnietbeinvloed door
DNenDDgroep werd
tot^wmgotm
g
^
^
deaanwezigheidvanvruchten Detot n u jo g j
hoo fdstuk 6vandeel
ling"dat devruchten debloeitot stilstanaorengci,
HIwordenbewezen.
unjemvnchtizheidnamhetaantal bevruchtingen
Bij eenperiodiek wisseende^ a aS f K d e m v o c h t i g h e i d met het ouder
(gynophoren + vruchten) toe « ™ e o
^ 53g b e v r u c h t i n g e n
worden van de plant hoger was.Vanhetto ^
•werdnamelijk 51,58of 70% aangetroffen by P ^ n die p J
^
2deof 3deperiode invochtige grond stonden, dusom
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veldcapaciteit ontvingen. Het aantal bevruchtingen wordt dus nagenoeg niet
beinvloed door de vochttoestandvan de grond tijdens de eerste periode. Het
aantal vruchten werd daarentegen hierdoor nog wel beheerst. Van het totaal
aantalgevormdevruchtenwerdnamelijk 61,74en75%gevormddoorplanten,
dieresp.tijdensde lste,2deen3demaand overvoldoende water beschikten.
Van meer belang dan het absolute aantal bevruchtingen, is het percentage
bloemen waaruit gynophoren of vruchten voortkwamen. Het eerst genoemde
aantalisnamelijk 66kafhankelijk vandeinvloedvan debodemvochtigheid op
debloei(ziebiz.50)ennietalleenvandezeinvloedopdevormingvangynophoren en vruchten. Wij kunnen nu bijvoorbeeld het gemiddelde percentage bevruchtingen bijdeplanten,dietijdens deeersteperiode „nat stonden"vergelijkenmetdatbijdeplanten,dietijdensdezeperiode „droog stonden". Hetzelfde
kan voor de tweede en derde periode worden gedaan. Tabel34geeft van deze
percentages een overzicht, waaruit blijkt dat het percentage „bevruchte bloemen"groterwordt,wanneerdegrondtijdensdeeerstemaanddroogisentijdens
dederdemaandnat.Hetpercentagebloemendatvruchtenvormt,isdaarentegen
steeds groter wanneer de grond zoweltijdens de lste, 2de als 3deperiode voldoende vochtig is. Voor een bevredigende vorming van vruchten, zowel wat
betreft hetabsoluteaantal,alshetaantalinprocenten vanhet aantal bloemen,
issteedseenhogebodemvochtigheid gewenstenmeernaarmate deplant ineen
ouder groeistadium verkeert, delaatste, vierde maand daarbij buiten beschouwing gelaten.
TABEL 34. Invloed van een verschillende bodemvochtigheid tijdens de eerste drie maanden
op het gemiddelde bevruchtingspercentage na 3 maanden. Watergift tot op
veldcapaciteit om de 2 dagen (N) of na eerste verwelking (D). Zie ook tabel 30.
Three successive periods of 1 month in which soil moisture content is brought on
field capacity every 2 days (N = wet) or after first wilting (D = dry). Effect of the
treatment on the average percentage of flowers which formed pegs or fruits as
determined after 3 months. Treatment compared in groups, e.g. plants which
received N during the first month with plants which received D during the first
month, etc. See also table 30.
Bodemvochtigheid tijdens
Soil moisture content during

Percentage bloemen bevrucht
Number of pegs and fruits in % of number of
flowers
Percentage bloemen tot vrucht
Number of fruits in % of number of flowers

le periode
1st period

2e periode
2nd period

3e periode
3rd period

N

D

N

D

N

D

11,4

14,7

13,5

12,6

17,6

8,5

3,4

2,9

4,3

2,0

4,6

1,7

7. SAMENVATTING EN LITERATUUR-BESPREKING

In de voorgaande hoofdstukken werd de invloed van de temperatuur, het
licht,envanhetwaterindeluchtenindegrondopdegroei,bloeienvruchtvorming besproken. In de hierna volgende 3 paragrafen zullen de belangrijkste
proefresultaten worden samengevat en met literatuurgegevens worden vergeleken.
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7.1. De temperatuur
Detemperatuur speeltbijdeaardnootvanafdezaaitotaandeoogsteenzeer
belangrijke rol.Inhetalgemeenzijnhierbij betrekkelijk hogetemperaturenvan
belang, hetgeen overeenstemt met de herkomst van het gewas uit de tropen.
Beneden20°Cstaan nagenoegallegroeiprocessen stil,terwijlpas temperaturen
bovende35CC,afhankelijk vanbodem-enluchtvochtigheid,schadelijkworden.
Een gemiddelde van 30°C geeft in bijna alle opzichtendebesteresultaten.De
verdeling van deze optimum temperatuur over de dag endenachtis daarbij
van weinig belang, mits de verschillen niet groter zijn dan 10°C. Dit houdt in
dat de ongunstige invloed van eenlagenachttemperatuur ten delekan worden
opgeheven door eenhogedagtemperatuur.Hetmerkwaardigeisnudat ook het
omgekeerde geldt.Inde oorspronkelijke betekenis van het woord vertoont de
aardnoot dan ook geenthermoperiodiciteit;hetisdusnietnoodzakelijk dat de
dag- en nachttemperatuur een bepaald aantal graden verschillen en de laatste
enige graden lager isdan deeerste,omeenoptimalegroei enbloeimogelijk te
maken.
.
De belangrijkste optimum temperaturen zijn:
1. Voor dekieming ± 30°C.Tijdens deeerste24uurkaneentemperatuur van
35°Cdekiemingnogietsversnellen,wanneervoldoendesnelwaterkanworden opgenomen.
2. Voor de stengelstrekking ligtdeoptimaledagtemperatuur bij nachttemperaturenvan20,23, 32of35°Cresp.bij ongeveer 35,32,32of30 C.Degrootste strekking vindt plaats bijeen gemiddelde temperatuur van 27-32C.
Naarmate deplant ouder wordt, verschuift het optimum naar iets lagere
temperaturen. Ook het drooggewicht van de bovengrondse delen vertoont
eendergelijke temperatuur-afhankelijkheid.
3. De mate van vertakking is het grootst bij extreem hoge temperaturen van
35-40°C en niet meer normaal, daar zij o.a. samengaat met het uitbhjven
vanbloeiendevormingvanzeerkleinebladeren Deplantenzijnvooralaan
het begin van de bloei het meest gevoeligvoor deze extreme temperaturen.
Demeestnormalevertakkingvindtplaatsby ± 30 C.
4. Debladvormingiseveneenshetmeestnormaal bij ± 30°C.ByeendagtemP^ratuurvan 15°Czijndebladeren,onafhankelyk vandenachttemperatuur,
chlorofyl-arm.
,
, ,.
5. Hetmomentvaneerstebloeienhettotaal ^ J ^ Z ^ l S c Z
sterktemperatuur-afhankelijk. Bij ^ P ^ ^ ^ ^ ^ f f i j E
middelden'is debloeialsregel b e t ; j r r c g s t b j , ^ ^ f ^ ^ S S
verschiltussen^ " » « l ^ S S i bfaanlcgvanbloemknoppen
20 Cbedraagt vind.geenbloarne p
^ ^ ^ bladvorming
isveelmindertemperatuur-gevoeiigensi s
{
b
ald D e ver.
HetaantalWoemenwordtmed^^doord ^ J ^ Jt ^ d e
m.
«^van^aan^bl(^^<^«K^
^
^
&&
afhankehjk.
ontimaal.Vermoedelijk isvoor
6. Ook de vruchtvormingisby ^ ^ ^ j e c t £ t i m a a l d a n v o o r devorming
debevruchting eenandertemperatuur udjcn y
van vruchten.
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De grote invloed van de meer extreme temperaturen op de vertakking kan
als een van de belangrijkste waarnemingen worden beschouwd. Hierbij werd
immers aangetoond dat zich uit bijna alle bladoksels Stengels met bladeren en
bloemen kunnen ontwikkelen. Dit heeft tot hetinzicht geleid dat de bloeiwijzen
die onder normale omstandigheden in de meeste bladoksels tot ontwikkeling
komen,infeite de nietuitgegroeide Stengelsmetbladeren enbloemen zijn, waarvan alleen de bloemen tot volledige ontwikkeling kwamen. Hierover zal in
hoofdstuk 5van deelIII uitvoeriger worden gesproken. Het hangt dus in hoge
mate van de temperatuur af of zich in een bladoksel een bloeiwijze of een Stengel ontwikkelt. Bij een dag- en nachttemperatuur-combinatie van 15/35°C
werden bloemen nochzijStengelsgevormd,bij 15/20en20/20°C alleen bloemen,
bij 25/20, 30/20, 35/20,20/35,25/35,30/35en 35/35°Cbloemen of zijstengels en
bij 40/20 en 40/35°C alleen zijstengels.
De literatuur geeft een groot aantal onderzoekingen naar de invloed van de
temperatuur op deplantengroei. Hiervan ishet werk van BLAAUWen van WENT
(147t/m 150)hetmeestbekendgeworden. WENT kwam naar aanleiding van de
vergelijking van een groot aantal factoren tot de conclusie dat de factor temperatuur steeds de grootste invloed heeft en constateerde daarbij dat onder alle
omstandigheden verschillende dag- en nachttemperaturen steeds betere groeiresultaten geven dan constante temperaturen. Zo dient bij de tomaat de nachttemperatuur enige graden lager tezijn dan de dagtemperatuur. Naar aanleiding
hiervan kwam WENT tot de formulering van het begrip thermoperiodiciteit,
hetgeen een algemene eigenschap zou zijn van de hogere planten.
Na 1944heeft het begrip thermoperiodiciteit voor de gunstige reacties van de
plant op een temperatuursverschil tijdens de licht- en donkerperiode, een veel
ruimere betekenis gekregen. CHOUARD (33)bijvoorbeeld, gebruikt de term voor
alle reactiesvan deplant op eenwisselende temperatuur en onderscheidt daarbij
zelfseen dagelijkse en eenjaarlijkse thermoperiodiciteit. In dezeruimere betekeniskomt ditverschijnsel indetropen zeerveelvoor enisdit daar meer algemeen
dan b.v. de fotoperiodiciteit. In dit licht gezien, kan gezegd worden dat ook de
aardnoot eenthermoperiodiciteit vertoont enwelin diezindat de optimale temperatuur van b.v. de stengelstrekking, ietsafneemt met het ouder worden van de
plant. Het is in dit verband interessant op te merken dat de gemiddelde dagelijkse wisseling in de dag- en nachttemperatuur in de tropen het grootst is. Dit
dagelijkse verschil zou in de zomermaanden van de 30e tot de 80e breedtegraad
afnemen van 15 tot 5°C (83).
In het algemeen zijn de tropische planten gekenmerkt door hogere temperaturen voor een optimale ontwikkeling. Deze ontwikkeling is het resultaat van
een zeer groot aantal processen, die ieder hun eigen en van elkaar verschillende
optimum temperaturen kunnen hebben. WENT (150) toonde aan dat de gemiddelde optimale temperatuur wisselt en als regel afneemt naarmate de plant
ouder wordt, omdat met dit ouder worden andere processen dan aanvankelijk
in betekenis toe- of afnemen. Ook met de dag en nacht wisseling vinden dergelijke verschuivingen plaats, o.a. in de assimilatie en dissimilatie. In de meeste
publikaties probeert men dan ook de temperatuursinvloeden te verklaren met
behulp van een regeling van de assimilatie/dissimilatie verhouding. Het is bekend dat deze verhouding kleiner is, naarmate de temperaturen hoger zijn. Dit
zou volgens WENT een van de redenen kunnen zijn, waarom vele planten in de
tropen minder goed groeien dan in de gematigde streken.
Bij onze proeven met de aardnoot bleek een lagere nachttemperatuur niet
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steeds betere resultaten te geven, eerder het tegendeel. Onafhankelijk van de
dagtemperatuur gaf een nachttemperatuur van 35°C steeds betere resultaten
dan eenvan20°C. PARKERenBORTHWICK(77)kondenook bij soja geen gunstigeinvloedvindenvan eenlagerenachttemperatuur. Het is zeerwelmogelijk
datveleandere tropischeplantenmeerovereenkomstigdeaardnootzullenreageren. Veel merkwaardiger is het dat ook het drooggewicht van de aardnoot
in de verschillende proeven groter was bij hogerenachttemperaturen. Hetgemiddelde drooggewicht van debovengrondse delen wasvoor de temperatuurcombinatie 30/20zelfs nog geen40% van dat bij 30/35.Idem voor 25/20nog
geen40% van dat bij 25/35.Het drooggewichtbij 35/20iszelfs noggeen 4%
meerdandatbij20/35.Bijdeproeven,waarbijdegemiddeldetemperatuurover
24uurdezelfde was,ishetdrooggewichthetgunstigstbijdecombinatiemethet
kleinste temperatuursverschil (25/35°C> 40/20°C) of bij de combinatie met
de laagste nachttemperatuur (35/20° C > 20/35°C en 30/20°C > 15/35°C).
In tabel35werden alle beschikbaregegevensoverdrooggewichten bijverschillende temperaturen nog eens samengevoegd. Hieruit blijkt dat het drooggewicht in de allereerste plaats afhankelijk is van de gemiddelde temperatuur,

TABEL 35. Invloed van de dag- en nachttemperatuur op het gemiddelde drooggewicht
van de bovengrondse delen bij 78 dagen oude planten. Gemiddelden van 5
planten.
Effect of day andnighttemperature ontheaverage dryweight of theoverground
parts after 78days.Averages of5plants.
Temperatuur °C (Temperature °C)
Dag en nacht
Gemiddeld
Dayandnight
Average

Drooggewicht g
Dryweight grams

17,5

15/20

1,2

20,0

20/20

2,7

22,5

25/20

7,2

25,0

15/35

1,4

25,0

30/20

9,1

27,5

20/35

14,9

27,5

35/20

15,4

30,0

25/35

18,0

30,0

40/20

2,2

32,5

30/35

22,6

35,0

35/35

20,0

37,5

40/35

11,9
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waarbij hetvan weinigbelangishoe dezetemperatuur overdedagende nacht
verdeeld is,mits deverschillen maar niet groter zijn dan 20°C. De gemiddelde
temperatuur van 32°Cis optimaal.
Het verdient aanbeveling ombij debovenstaande gegevens wat langer stil te
staanentetrachtenhiervoor eenverklaringtevinden.Wanneer overminimum,
optimum en maximum temperatuur wordt gesproken, zal moeten worden bedachtdatdezewaardennietlosstaanvantijdfactoren, n.l.deouderdomvande
plant en deinwerkingsduur van detemperatuur. In het algemeen geldt dat het
optimum bij verlenging van de inwerkingsduur naar lagere temperaturen verschuift. Ook de andere uitwendige omstandigheden staan hier niet los van. In
dit verband werd deluchtvochtigheid reeds genoemd en dit geldt ook voor de
temperatuur. Het onderzoek naar de invloed van de temperatuur kan alleen
goedverrichtworden,wanneeralleandereomstandigheden optimaalzijn. WENT
heeft bij al zijn proeven hier ernstig naar gestreefd. Een bezwaar van onze
temperatuur-proeven is dat b.v.de luchtvochtigheid niet regelbaar en dus niet
optimaal was.Ook delichtintensiteiten warenniet optimaal, omdat dit niet te
realiseren was.Er zaldaaromsteeds bedacht moeten worden dat de door ons
vermelde gegevens alleen gelden voor bepaalde omstandigheden. De temperatuur regelt vele processen in de plant, hetgeen in zeer verschillende readies
van de plant tot uiting kan komen, o.a. in verschillen in stengelstrekking
en drooggewicht. Deze strekking en toename van drooggewicht zijn de twee
belangrijkste kenmerken van groei. De groei wordt beheerst door assimilatie
en dissimilatie, beide zeer complexe processen, waarvan de laatste met een
Q 10= 2a3,zeertemperatuur-afhankelijk is.De Q 10voor defotosynthese is
aanzienlijk kleiner,omdathiervanalleendedonkerreactietemperatuur afhankelijk is(39).Dit isdereden waarommen aanneemt en meestal ook constateert,
dat vooraldetemperatuur indenachtvan grootbelangisenlaagdient te zijn.
De beperkte dissimilatie bij delagerenachttemperatuur zou een hogere drogestof-produktie enstrekkingtotgevolghebben.Eenenandervindtinonzegegevens van label35geen bevestiging. Het is zeer welmogelijk dat in ons onderzoeknogteweinignachttemperaturen werdenbetrokken.
Deinvloedvandetemperatuur opdebloeiendevruchtvormingvan deaardnoot was even opvallend als die op de vertakking en het drooggewicht. Het
onderzoek naar deinvloedvandeverschillende factoren opdebloeien vruchtvormingisnieteenvoudig,omdatdezebijdeaardnootvooreendeel gelijktijdig
ennaastelkaarverlopen.Hetisdusnietmogelijkeenaparteperiodevanvruchtvorming te onderscheiden. De vruchtvorming is afhankelijk van de bloei en
zoals later zal blijken, geldt ook het omgekeerde; de aanwezigheid van zich
ontwikkelendevruchtenremtdebloei.Eenvergelijking vanhet aantal bloemen
isniet goedmogelijk zonderkennisvanhetaantalvruchten enomgekeerd.
WENT(150)kwambijzijnreedseerdergenoemdeproevenookmetbetrekking
tot debloei envruchtvorming tot deconclusie dat deze in geenenkel verband
staan tot eenbepaalde warmtesom. Hoewel wij over minder temperatuurgegevensbeschikkenenmetveelmindercombinatiesvandag-ennachttemperaturen
werkten,werd bij deaardnoot 66k ten aanzien van debloeien vruchtvorming,
evenals voor het drooggewicht, een dergelijke scherpe afhankelijkheid van de
temperatuur-verdeling over de dag en nacht niet gevonden. De combinaties
35/20,32/23,23/32of20/35°Cgeveneennagenoeg gelijke warmtesom, waarbij
de planten hun eerste bloemen vormden na resp. 32,21,21 en 26 dagen. De_
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plantenbloeiden bij 32/23°Cdusevensnelalsbij23/32°C, waar hier deverschillen tussen dag- en nachttemperatuur toch welaanzienlijk genoemd mogen worden. Pas bij verschillen van meer dan 10°C blijkt de verdeling van de temperatuur bepalend te worden.
De bevruchting verloopt bij een nachttemperatuur van 35°C sneller dan bij
20°C (zie biz. 59), het aantal vruchten is daarentegen bij een nachttemperatuur
van 23°C groter dan bij 32°C (zie tabel31), hetgeen doet vermoeden dat voor
de bevruchting een ander temperatuurtraject optimaal is dan voor de vruchtvorming. De verschillen in het bevruchtingspercentage (aantal vruchten + gynophoren :aantal bloemenX 100%) en daardoor ook in het totaal aantal
bloemen, zijn daarom veel meer afhankelijk van de verdeling van de temperatuur over de dag en de nacht. Bij de combinaties 32/23en 23/32°C bedroeg het
totaal aantal gevormde bloemen per 5planten resp. 171en 357 en het bevruchtingspercentage resp. 36en 18%.In hetlaatste gevalwerden alleen gynophoren,
maar geen vruchten gevormd,waardoor debloeihier langer kon voortduren en
het bevruchtingspercentage noglager kwamteliggen. De temperatuur had geen
invloed op de verdeling van de vruchten over de plant. Het grootste deel ontwikkelde zich aan de basis en wel voornamelijk aan de 2 cotylstengels.
JACOBS (55) vermeldt dat aardnootplanten bij 26/27°C lets sneller en meer
gynophoren vormden dan bij 26/30°C, terwijl CHELIADINOVA(29)aantoonde
dat het percentage bevruchtingen toeneemt met de temperatuur. Het werk van
JACOBSis het enige ons bekende onderzoek, waarbij deinvloed van de temperatuur op de aardnoot onder meer geconditioneerde omstandighedenwerd onderzocht.De proeven werden uitgevoerd met een Valencia vaneteit m dezelfde
geconditioneerde kassen als waarin WENT (147)zyn bekende dag- en nachttemperatuurproeven deed. De onderzochte temperaturen waren: 26/30 26/27
18/22 en 18/16°C. De eerste combinatiegaf de snelste bloei, terwijl alle planten
die opgroeiden bij een dagtemperatuur van 18°C geen bloemen vormden. De
gemiddelde stengelstrekking bedroeg in 2 weken resp. 3,6; 3,1, 0,8 er 0,8.an.
Vreemd eenoes merkt JACOBSnaar aanleiding van zyn proeven op dat de resulS r o S S S S S ^ i n e t die van WENT bij de tomaat (148). Ons mziens
kan dfvrij beperkte proef van JACOBS moeilijk
^
^
^
^
^
Z
WENT en stemmen de resultaten evenals dievan ons, metmet elkaar overeen.
D ? b l o e m Z p a a n l e g wordt bij de aardnoot nagenoeg met door de temperatuur b e S o e d sTalta onderzochte temperatuur-combmaties werden bloemuiur Deinyioea. uy *"*
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vegetatiepunten vanhoofd- enzijstengels in eenaantal gevallen afstierven, terwijl een groot
aantal bladerenaanderanden verdroogden.Ditiszeerwaarschijnlijk tewijten aaneen onvoldoende aanvoer van water door het wortelstelsel en eenplaatselijke ontleding van eiwitten
door eentehoge temperatuur vanhetblad (1,69).Deluchtvochtigheid wasin de gebruikte
thermostaatkasten niet regelbaar enbij40/35°C derhalve ongeveer 35%.Eenverhogingvan
deluchtvochtigheid hadhetmogelijkgemaaktdemaximumtemperatuur nogwatoptevoeren.
Volgens gegevens van STILES (121) ligthetmaximum yoor Zea maisbij46°C. Bijdeze resistentie tegen hoge temperaturen zoudeviscositeit vanhetprotoplasma eenzeer belangrijke
rol spelen (50, 62).

7.2. Het licht
Ook hetlicht bleek bijdeaardnoot invele opzichten vangrote invloed, waarbij de lichtduur en delichtkwaliteit nogvan groter belang leken dan de lichtintensiteit.
De waarneming dat hetlicht eengrote invloed uitoefent opde strekkingvan
het hypocotyl, is van groot belang en van een praktische betekenis. Het is
daarom merkwaardig dathierover indeliteratuur geen gegevens werden gevonden. Menzal bij alle voorbehandelingen vanaardnootzaden, waarbij dezemet
water in aanraking komen, terdege metdeinvloed vanhetlicht rekening moeten houden. Waar licht voor de uitvoering van de behandeling onmisbaar is,
zal men nog het best gebruik kunnen maken van blauw licht, al zal ook dit
zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Eendirecte zonbestraling vande peulen zoudekieming eveneens ongunstig beiinvloeden(3).
Naar aanleiding vandeproeven bijverschillende fotoperioden werd gewezen
op de grote lengteverschillen van deplanten en verondersteld dat deze hetgevolg zouden zijn vanhetinfrarode licht uit degloeilampen, dievoor de verlenging vandefotoperiode werden gebruikt. Proeven (41) waarbij Arachis planten
in verschillende lichtkleuren werden opgekweekt, wijzen in deze richting. Hierbij bleken rood en geellicht vanhoge intensiteit een opvallende strekking van
de hoofdstengel tot gevolg te hebben. Bij een aanvullende belichting met lage
intensiteiten waren de planten in infrarood het langst. Hieruit blijkt dat het
hypocotylendeStengelvandeaardnoot verschillend ophetlicht reageren. Licht
brengt de strekking vanhet hypocotyl geheel tot stilstand, waarbij vooral het
langgolvige deel werkzaam is,terwijl hetlicht slechts demate van stengelstrekking regelt, waarbij juist hetkortgolvige deel vooral werkzaamis.
Het is niet eenvoudig om een verklaring te geven voor de bovengenoemde
verschillen, temeer daar nog geenszins duidelijk is hoe de stengelstrekking
door hetlicht wordt geregeld. Eenliteratuuronderzoek toont aandatde reactie
van de Stengel niet alleen afhangt van de spectrale samenstelling vanhet licht,
maar ookvandeintensiteit, devoorbehandeling envandeplantensoort. Hetis
daarbij bovendien nogvanbelang ofhet licht als hoofdbelichting ofals aanvullende belichting wordt gegeven. Vooral WASSINK en STOLWIJK (123, 124, 137,
138, 139)deden hiernaar eengroot aantal onderzoekingen, waarvan zeer recent
een uitvoerig overzicht werd gegeven (140).
Bijhetonderzoek naar deinvloed vanhetlicht opdestrekking heeft defototropie eenzeer
belangrijke rolgespeeld. BLAAUW (10) noemdedefototropische krommingen eenspeciaalgevalvan„light growth reaction"eneengevolgvaneenverschilingroeisnelheid vandebelichte
en onbelichte zijde. Merkwaardig genoeg bleek hierbij alleen het kortgolvige deel vanhet
zichtbare spectrum werkzaam tezijn (10, 11). OPPENOORTH (75)vond datAvena coleoptielen
positief fototropisch reageerden indien zijwerden bestraald metzwak blauw licht ennegatief
bij bestraling metsterk blauw licht. WENT (145) ging voor heteerst hetverband tussen fototropie engroeistof na. Menisheternuwel over eens datdefototropie eengevolgisvan een
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verschil inauxine-concentratie eneendaarmedesamenhangendverschilingroeisnelheid. Over
het ontstaan vandeze concentratieverschillen lopen demeningen echter nog uiteen. WENT
(146)blijft denadrukleggenopeenlateraalauxine-transport vandebelichtenaardeonbelichte
zijde terwijl OPPENOORTH (75) meent aan te kunnen tonen dat deverschillen in concentratie
voornamelijk een gevolgzijnvanverschilleninauxine-inactivering en vooralinauxme-produktie beide door het licht. STEWART en WENT (120)toonden aan dat de auxme-concentratie in
geetioleerde planten maximaal is. Deophefflng van hetetiolement was in blauw lichthet
grootst. Hiermede stemt dusovereendatdestengelstrekkinginblauwlichtveelgeringerisdan
inrood, geelofgroenlicht. VAN OVERBEEK(76)toondenuaan datinmetaltezwaklicht naast
eeninactiveringvanauxine-a-lactonooknieuweauxineontstaat vermoedelijkuiteen onwerkzame precursor ofdoor nieuwvorming. Hiermede zou verklaard kunnen worden waarom by
een toename van delichtintensiteit een positieve fototropie over kan gaan m een negatieve
kromming enz.

Er ziin verschillende voorbeelden bekend, waaruit blijkt dat niet alleen verschillende plantesoorten, maar.ook verschillende plantedelen afwykend van
elkaarkunnen reagerenoplicht,zoalszijditookdoenop•groeistoffen (115).Zo
vermeldt WITHROW (155) o.a. dathet hypocotylvan zaathngen hetlangst^i m
blauwlicht en het epicotylhetlangstin roodlicht.Wanneerwy bedenken da
het hypocotyl vaak, zoals bij deaardnoot onder de grond verblyft dan ishet
strekkeninblauwlichtmisschientochnietzovreemd.Ookdewortels,^ekken
het meest inblauw licht (128). Het is ^ ^ ^ . ^ J ^ S S ^ d S
lagereauxine-concentratieswerkzaamztjn danby destengelstrekking vandaar
datbijvoorbeeld wortelsnegatiefenStengelsposttieffototropisch reageren(75).

fft^e^r^SS^v^S^

het^.gloe^enlich,

»0rh^

vloed. Bj proeven onder gekleurdlicni(<*i) WC1"
. . , bladoooerschillen in'het aantal b l a d e r ve n ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^
vlak. WASSINK en STOLWIIE: ( 1 2 , 1 4 0 ^ ™ ^ d e on f va ngen lichtkleur.
lageintensiteitenhetaantalbladeren^ a n ^ j K i s
B ^
^ ^
Inhetalgemeengolddatby Cosm°s'lP™Ce"™t
stre kten. Gegevens over het
ren het kleinst was bij de ^ ^ ^ ^ ^ f i L *
I het spectraal
bladoppervlak ontbreken. Ook ?on<MJ
Jstengds
}
had den, minder
gebiedkleiner dan 530ni[xmisten,dunnereen^ng
s
bladerenenmindervertakkmgen^
^
^
^
^
bladeren,waardeaardnootafwijkende ^d™™™a°£bSe
gevormdhad.Eenenander

^st^

hetgeenovereen

-

stemt met onze inzichtenhier om . trent p
m o n z e pr0 even meer bladeren en
Alleen grotere *»™?£°^
van de fotoperiode.
vooral een groter aantal vertaKKingc
,
toenamevande
Ook SINGHen CHOUDRI(113)v o nm da ae rn r b ^ r d e stengellengte.Beidereacties
vertakkingbij groteredaglengte, , °f t r i o d e D e verschillendespectraal
worden door hen toegeschrevenaanaeio ^
.^loed Q p d e v e r t a k k i n g
gebieden van het licht hadden by deaaran ^ ^
^ Q{ ^ ^ ^ d e
(41). Weiwerd geconstateerd dat depjam
l sd r o e g e n d a n d e p l a n t e n
langstehoofdstengelshadden,relatietKonere j
uit blauwlicht..

70

57

(2)

Veelbelangwekkender isdeinvloed van hetlicht op debloeivan de aardnoot.
De fotoperiode heeft geen invloed op het moment van eerste bloei, maar wel
op het aantal bloemen, waarbij de invloed van de fotoperiode op de vruchtvorming een zeer belangrijke rol speelt. Ook het langgolvige deelvan het gebruikte
glosilampenlicht zal hierbij van belang geweest zijn, hetgeen er op zou kunnen
wijzen dat de spectrale samenstelling van het gebruikte kunstlicht minder gunstigisgeweest.Het aantalgevormde vruchten iskleiner bij langere fotoperioden,
waardoor meer bloemen gevormd worden. Bij fotoperioden langer dan 20 uur
komt de bloemopening in het gedrang, hetgeen vooral tot uiting komt bij een
continu belichting. De houdbaarheid van de bloemen is onafhankelijk van het
licht; de bloemen sterveninhet licht enin het donker gelijktijdig af. Een langere
fotoperiode heeft o.a. tot gevolgdat debloemknoppen eerder strekken. Vroeger
werd reeds gepubliceerd (41), dat deze strekking het grootst is in rood en geel
licht. Onder normale omstandigheden blijft de periode van strekking beperkt
tot de nacht die aan de opening van de bloemknop voorafgaat. Wij zullen deze
en andere waarnemingen vergelijken met de hierover beschikbare literatuur
gegevens.
CHELIADINOVA (29, 30) en LEBEDEVA (61) onderzochten de invloed van de
fotoperiode op het moment van eerste bloei. Hun gegevens komen hier en daar
niet geheel met elkaar overeen, wat o.a. toegeschreven kan worden aan een verschillende benadering van het probleem. Bovendien is niet steeds duidelijk met
betrekking tot welk verschijnsel de plant fotoperiodegevoelig genoemd wordt.
Het isverder opvallend dat in geen van deze publikaties gegevens te vinden zijn
over de blosmknopaanleg. LEBEDEVA concludeert dat het moment van eerste
bloei onafhankelijk is van de fotoperiode, hetgeen in overeenstemming zou zijn
met de waarneming van ZAKHAROV, een andere Russische onderzoeker. Naar
onze mening is de aardnoot in dit opzicht en ook met betrekking tot de eerste
bloemknopaanleg, fotoperiode-ongevoelig, het laatste omdat de bloemknopaanleg reeds in het zaad plaatsvindt. Een prenatale beinvloeding wordt hierbij
buiten beschouwing gelaten. .
CHELIADINOVA (30) vergeleek de bloei bij aardnootplanten onder natuurlijke
daglengte met die in continu licht, waarbij de dag verlengd werd met zwak
licht van 150lux. In een aantal gevallen werden in continu licht meer bloemen
gevormd, waarbij echter het percentage dat vruchten vormde ongeveer 5-10%
kleiner was. Bij andere proeven gaf een verkorting van de daglengte tot 10
uur of een vermindering van de lichtintensiteit door beschaduwing, steeds
een kleiner aantal bloemen, maar relatief meer gynophoren en vruchten. Deze
verschillen zouden bij hogere temperaturen nog groter zijn. CHELIADINOVA'S
waarneming, dat onder langedag-omstandigheden de eerste 10 dagen alleen
onvruchtbare bloemen werden gevormd, terwijl bij kortedag zich direct
gynophoren ontwikkelden, is in dit verband zeer belangrijk. Ook MOORE (68)
vermeldtdat planten vanhet Spanish type bij eencontinu belichting overvloedig
bloeiden. Helaas worden hierbij geen gegevens vermeld over het bloeiverloop.
Planten die per dag slechts gedurende 3 of 4 uur licht van verminderde intensiteit ontvingen, vormden nagenoeg geen bloemen en stierven vroegtijdig af door
gebrek aan koolhydraten. LEBEDEVA (61) onderzocht de invloed van daglengteverschillen voor ofna debloei.Een verkorting van de daglengte tot 10uur, voor
de bloei, had in een aantal gevallen een toename van de opbrengst tot gevolg.
Een verkorting van de daglengte na de bloei gaf daarentegen in alle gevallen een

71

57(2)
grotere opbrengst, waarbij echter de vegetatieve massa kleiner was. Al deze
gegevensstemmen hierin dus overeen, dat bij langere fotopenoden meerbloemen en minder vruchten worden gevormd. Dit komt overeenmet onze waarnemingen,waarbij reedswerdgewezenopdegroteinvloeddiedevruchtenhrer^Delnvloed van hetlicht opdevormingvanvruchten iszeergecompliceerd.
Een verlenging van de bestralingsduur met sterk licht geeft meer gynophoren
env r u c t n a t gevolgvan eeng?otereassimilatie.Hetpercentagebloemenda
vruchten vormt is echter kleiner. Dit laatste is, rekemnghoudend met de an
T e gegevenfve moedeUjk een duidelijker effect van de fotopenode, omdat
ookbfSn^dagveSgingmet zwaklichtde;vorming v a r > B ™ ^ £ ™ ±
ten oneunstig beinvloed wordt.In dezenchtingwyzenook dereedseerderge

en worden in totaal minder bloemen J ^a n ^ z ^ ^ ^ S t e i en
de bloei langer voort, als gevolgvan d e j 8 ? ^ r ™ ^ l o e n i e n K e v o n n ( i .
hetlagerebevruchtingspe^^
Ditlaatstegeldtin^.^^^SSTkT^TdTZor
eentekorte dondaarbij debloemopeningnadeligbeinvloeaKanwoiu
kerperiode.
..
<v.trmt»rir>Hentot20uurkanmedeeen
Hetgrotereaantal bloemen^ ^ ^ g ^ S i i c h t In dit vergevolgzijn van het bij de^ ^ S ^ ^ & w ^ L . GORTIKOVAliet
band ishet werkvan GORT™ V A (44)«toTverm
en
jonge aardnootplantjes tot enmet* . ^ S ^ ^ t n a . Eenbehandeling
gingdaarna deverdereontwikkehngmnatuurii*dagheni.
^ ^
met rood of geellicht (500-700^ ^ ^ S ^ d u v k ^ c groei.Het
3dageneneensterkestimulermgv a n ^ f ^ l
opmerkelijknadegolflengte-gebied tussen 500en400n y haddaareatege*
P ^ de ^
1Q
g
ligeinvloed op de verdere groei enJ ^ ^ t a e 0 ntwikkeling tussen die
dagen in wit licht opgroeiden, stonOen
raj
bev0 rderende invloed van
van de eerste en tweede groep^ e gro.d o o r d e a n d e r e kleuren onderdrukt
rood en geellicht zouvolgensG o R ™ ° J f " i o e d v a n gekleurd lichtbij dagverworden. Andereonderzoekingenn a a r ^ mvi m e e s t fotoperiodiek werkzaam
lenging toonden aan dat rood en geeln
gloeilampenhet meest
zijn. Dit is dan ook dereden;waarom* U b ^ * * £ e n g o m l a n g e d a g planten
geschiktisomkortedagplantenuitdeDioei
in bloei te trekken (99).
v e t l s t e r k licht- en spectraalOok de bloemopening zelf bleeK in
* eQ 0penen, wordt3 dagen te
gevoelig. Het dagelijkse tijdstip waarop
deduurvande dage.
vorengeinduceerd doordelicht-donke w « ^ t b l J w e lichtregeltdeopelijkse donkerperiode vangroot beiang».
. tijdsbloeiwordtvermoedelijk
ningderbloemen(41).Deindetropenzobekenae j
op een dergelijke wijze geregeld.
v.n nroevenmetde aardnoot gevende indruk
De hier beschreven en^ p r o t e n Pj™
kwaliteit van het licht van
nicer oeiang ziju u-au. "

Amnpsev/icm veiiuuuuw, ^

aardnoot nog een toenamevanh e ^ r 0 0 g g
licht ongeveer 5000 erg/cm2/sea Deze

0

—J

k k e l i j k ger inge lichtbehoefte

ver

72

57(2)

klaart waarom de aardnoot onder kunstlicht zulke goede resultaten geeft en
zelfs nogproduktief is. Een gewasalssoja laat zichonder kunstlicht veelmoeilijker opkweken.Ookhetfeit dat deaardnoot nogvrij goed als ondergewas bij
oliepalme.a.isteverbouwen (2,31),wijst ereveneensopdatditgewasnietver
vandegroepderschaduwplanten afstaat. Dezeeigenschapmoetheto.a.hebben
mogelijk gemaakt bij aanzienlijk kleinereplantverbanden dan vroeger gebruikelijk was,hogereprodukties teverkrijgen (4,32,43, 74).
7.3. Het water
De opkomst van overjarig zaad kan aanzienlijk worden verbeterd door dit
zaad voor te kiemen. Deze gunstige invloed blijft ook na droging nog enkele
maanden bewaard, mits de voorkieming niet te ver gevorderd is. Ook na de
opkomst van het zaad spelen de bodem- en luchtvochtigheid een zeer belangrijke rol. Deinvloedvan deluchtvochtigheid isdaarbij opmerkelijk, medeomdat hieroverweinig gegevensbeschikbaar zijn. Hierbij blijkt dealgemenegroei
ook door droogte veel ongunstiger te worden bei'nvloed dan de vorming van
bloemknoppen. Een hoge bodem- en luchtvochtigheid geven een krachtiger
groei,meerengrotere bladeren enveelaleenovermatige strekkingvan deStengels. Ook debloeiwordt sterk door debodem- enluchtvochtigheid bei'nvloed.
Eenhogebodem-enluchtvochtigheid geven,binnenzekeregrenzen onafhankelijk van elkaar, eenvroege,krachtigeenkortstondige bloeimeteenklein totaal
aantal bloemen. Een lage vochttoestand geeft daarentegen een late, trage en
lang voortdurende bloei, waarbij het uiteindelijke aantal gevormde bloemen
dat ondervochtigeomstandighedenkanovertreffen. Dezeverschillenzijnmede
eengevolgvaneenslechterevruchtvormingbij lagebodem-enluchtvochtigheid.
Vermoedelijk wordt debloeivooral door eenhogeluchtvochtigheid gedurende
denachtbegunstigd endevruchtvorming door eenhogeluchtvochtigheid overdag. Ook de verschillende groeiperioden worden voor de bloei en vruchtvorming gekenmerkt door een verschillende gevoeligheid ten aanzien van bodemen luchtvochtigheid. Voor een goede bloei is een hoge vochttoestand vooral
tijdens de eerste2maanden gewenst, voor de vruchtvorming tijdens de2de en
3de maand. Deze resultaten en andere waarnemingen zullen aan de hand van
literatuurgegevens nader worden besproken.
Het onderzoek naar de waterbehoefte van deverschillende gewassen krijgt steedsmeer belangstelling, waarbij uiteraard ook aan de regeiing van de bodemvochtigheid alle aandacht
wordt gegeven. Het ging daarbij om de vraag wanneer, bij een afnemende vochtigheid van
de bodem, de groei van deplanten wordt gelimiteerd. Hierover heeft lange tijd verschil van
mening bestaan. Aan de ene kant stond de zienswijze van VEIHMEYER en HENDRICKSON
(105, 131,132) dat de groei pas afneemt en de produktie daalt, wanneer het verwelkingspunt bijna bereikt is. TAYLOR, WADLEIGH en GAUCH (126, 136) stelden daartegenover dat de
groei geleidelijk afneemt met een afname van het vochtgehalte in de grond.Delaatstezienswijze wordt tegenwoordig steedsmeer alsjuist aanvaard (65). MAKKINK (64) toonde bijvoorbeeld aan dat de grasopbrengst regelmatig afneemt met een toename van de vochtspanning.
Ookin onzeproeven moeten deplanten ophet afnemen vanhet vochtgehalte tussen 2 watergiften hebben gereageerd. Wij vermeldden dat bij het ouder worden van de planten verwelkingsverschijnselen optraden, vooral bij een watergift om de 8 of 6 dagen. In verband hiermedekan de vraag worden gesteld welkeinvloed dit verwelken kan hebben gehad, afgezien
van de verminderde assimilatie. KRAMER (60) vermeldt dat wanneer de verwelking te lang
heeft geduurd, de transpiratie na een nieuwe watergift niet direct de oude waarde bereikt,
maar gedurende enige tijd op 70-80% van de oorspronkelijke waarde blijft. Dit zou moeten
worden toegeschreven aaneengedeeltelijke afsterving vanhet wortelstelsel eneenafname van
depermeabititeitvanhetprotoplasma. Bijonzeproevenheeft vermoedelijk nergens afsterving
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van het wortelstelsel plaats gevonden, de planten hersteldenzich steeds direct en volledig na
een watergift, waarbij geen verlaagde transpiratie werd waargenomen. Met vrij grote zekerheid kan daarom worden aangenomen dat de periodieke tijdelijke verwelking geen blijvende
schadelijke invloed op de planten heeft gehad.
Over de invloed van de luchtvochtigheid staan aanzienlijk minder literatuurgegevens ter
beschikking. Hiertoe zullen dehoge kosten van deapparatuur voor de regeling van de luchtvochtigheid veelhebbenbijgedragen. Naar onzemeningwordt debelangrijkheid van de factor
luchtvochtigheid zeeronderschat. Vreemdgenoegvond WENT(148)bijdetomaatgeeninvloed
van deluchtvochtigheid, ook deopeningvan dehuidmondjes endetranspiratiezouden er niet
door beinvloed worden. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat WENT een relatieve luchtvochtigheid van 45en 75 % met elkaar vergeleek. Bovendien nam hij welenige verschillen in
o.a. delengtegroeiwaar, wanneer dewateropname door deplant gelimiteerd was.Onze waarneming dat het effect van deluchtvochtigheid bij deaardnoot groter isnaarmate de perioden
tussentweewatergiften langerzijn,stemthiergoedmeeovereen.Hetisechterniet aannemelijk
dat ook een watergift om de 2 dagen de wateropname zou hebben gelimiteerd, zodat de gevonden groei-enbloeiverschillen bijeenluchtvochtigheid van 50en 90 % hiernietaan kunnen
worden toegeschreven, temeer daar er geen correlatie werd gevonden tussen de opgenomen
hoeveelheid water en het aantal bloemen. Deze opgenomen hoeveelheid water was in onze
proeveninderdaad meerafhankelijk vandebodemvochtigheid (B.V.)dan vandeluchtvochtigheid (L.V.). De verschillen in de wateropname als gevolg van verschillen in de L.V. worden
overstemd door de verschillen als gevolg van een afwijkende B.V. Vooral PENMAN (79, 80)
heeft duidelijk gemaakt dat het waterverbruik door deplant bij aanwezigheid van voldoende
bodemvocht,indeallereersteplaatsafhankelijk isvandedoordeplantontvangenlichtenergie.
Deze was in onze proeven-voor allebehandelingen dezelfde. Hiermede stemt overeen dat de
planten in droge lucht slechts 10-15% meer water opnamen dan in devochtige lucht, terwijl
dein deschaduw geplaatste controlepotten in drogelucht ongeveer3-4maalzoveelverdampten als bij vochtige lucht. Voor de vastlegging van 1gram droge stof was bij een relatieve
luchtvochtigheid van 50 % gemiddeld 40 % meer water nodig danbij een van 90 %. VAN WUK
en DE VRIES(156, 157)geven over deinvloed van het licht op deverdamping interessantegegevens.

Degroteinvloedvan debodemvochtigheidop destrekkingvan de internodien
werd ook door CROWTHER(35) bij katoen waargenomen. Dit effect zou door
hoge N-giften nog worden versterkt. Onder droge omstandigheden waren de
aardnootplanten meer gedrongen door zeer korte internodien, terwijl ook het
bladeenmeerxerophytischuiterlijkkreeg.VolgensREED(91)bezithetbladvan
deaardnootinhetmesophylgelegenwatervoorraad-cellen,maaroverigenszou
het blad ook onder normale omstandigheden een xerophytische structuur vertonen. Het is algemeen bekend dat de aardnoot een droogteperiode vrij goed
kan doorstaan, waartoe o.a. het uitgebreide en diepe wortelstelsel bijdraagt
(6, 158). Volgens REED neemt de aardnoot dan ook een plaats in tussen de
xerophyten en mesophyten.
Deperiodiekeafname vandebodemvochtigheidgafvooralbij een watergift
om de 8dagen een duidelijke periodiciteit in de bladvorming.Iedere watergift
werd direct gevolgd door een versterkte bladproduktie, terwijl een lichte verwelkingreeds2 tot 3dagen eerder werdvoorafgegaan door eennagenoegvolledige stilstand in de bladvorming. Onder meer gelijkmatige omstandigheden
vertoonde de curve voor de bladvorming een zeer regelmatig verloop,waarin
geenspecialeperiodenteonderscheidenvielen.Hetzelfde geldtvoordestengelstrekking.Dit isnietinovereenstemmingmetdegegevensvan PREVOT(84, 86).
Hij vindt eenplotselinge toenamevan het aantal bladeren vlak voor deeerste
bloei.Ookin hetgrafischuitgezetteverloopvande stengelstrekkingendedrooggewichtstoename vindt PREVOT een plotselinge toename bij het begin van de
bloei.Ditzoumogelijksamenhangenmetdeontwikkelingvanwortelknolletjes.
Een tweede plotselinge verandering in stengelstrekking en bladvorming zou
samenhangen met de vorming van gynophoren. PREVOTlaat deze punten een
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belangrijke rolspelenbijdebepalingvanhetmeestgeschikteogenblik voor bemesting.Dedoor PREVOTgegevencurvenzijn samengesteld uit 8waarnemingspunten over eengehelevegetatieperiode vanmeerdan 130dagen, zodat aan de
juistheidvanhet bovenstaandekanwordengetwijfeld. Door onswerdendergelijke plotselinge veranderingen onder constante omstandigheden nooit waargenomen. Figuur 4 (biz.23) kan als voorbeeld dienen van een zeer regelmatig
groeiverloop. De gegevens van ALI MOHAMMED en medewerkers (67) komen
hier goed mee overeen.
Eenwatergift omde2,4,6of8 dagen tot opveldcapaciteit heeft een opmerkelijkeperiodiciteitinhetaantalbloementotgevolg.Naarmatedegrondlanger
degelegenheidkrijgttotuitdrogen,duurtdeperiodemetweinigofgeenbloemen
langer enisdebloei3dagennadewatergift massaler.Dittoont aan dat devorming van bloemknoppen veel minder droogtegevoelig is dan de opening van
dezeknoppen. Hierinisonseenmethodegegevenomknoppen op tesparen en
op leder gewenst tijdstip tot openente brengen. Het bloeiverloop is dus tot op
zekere hoogte ook door dewatergift regelbaar. Onder constante omstandigheden treden echter ook wisselingen in het aantal bloemen op. Dagen met veel
bloemen wisselen af met bloei-arme dagen. Wij noemden dit de „kleine periodiciteit ,dieeenperiodeheeft vanongeveer3 dagenennaar onzemeningendonoomgeregeld wordt.
Verschillende onderzoekershebbenaanhetbovengenoemde grillige bloeiverloop aandacht geschonken en naar de oorzaken gezocht. BOUFFIL (18) zette,
voor dejaren 1940t/m 1945 het dagelijkse aantal bloemenin een groot aantal
£ 5 S ? S l i £ S ? l} i l n g r ° t e U j n e n v e r t o o n d ™ deze curven steeds hetzelfde grilhgeverloop.Er kon geenverband gevonden worden met regenval of
zonneschijn: „Lesconditions meteorologiques n'ontaucune influence sur lafloraison de I'Arachide".Ook een vergelijking van het bloeiverloop
op plaatsen
p p
van verschillende geografische liesine mf nm ron ™^
picumwi
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observed infield plantings that dailyflower frequencies reach low values under
drought conditions, as in instancesin whichmidday wiltingof theplants revealed
the existence of moisture stress. In suchcases,highflowerfrequencies wereagain
observedwithin two orthreedaysafter thesoilhadbeensaturatedby irrigationor
rainfall. Low flower frequencies also occurredwhen the nights were cool, as in
early autumn, even in late plantings which were growing vigorously. Higher
frequencies reappeared during subsequent warm weather." Ongetwijfeld zijn al
deze door Smith gedane waarnemingenjuist ende genoemde correlaties werden
ook door ons waargenomen. BOUFFIL, noch SMITH onderscheiden een dubbele
periodiciteit. De wisseling in de uitwendige omstandigheden heeft een grote
aetionome periodiciteit tot gevolg met een geheel overeenkomstige periode als
de boven genoemde wisseling, doch ten opzichte daarvan 3dagen verlaat. Deze
„grote periodiciteit" is gesuperponeerd boven dereedseerder genoemde „kleine
periodiciteit" met een endonome regeling. Smith maakt geen dergelijk onderscheid, al acht hij het bestaan van een endonome regeling mogelijk: „The constancy offloweringperiodicity despitethe varietyof day lengthsandclimatic conditions under which the observationshavebeenmade, clearlysuggests that cyclict
flowering is inherent in the developmentalprocessesof thepeanutplant and is not
directly controlled by variation infactors of the external environment." Ook
BUNNING (25- 73 biz. 167-174)heeft zeer veel onderzoek gedaan naar het optreden van ee'n periodiciteit in de bladbeweging, stengelstrekking, aantal bloemene.a. Het bestaan vaneenendonomeregelingwordtdaarbij zeer aannemelyk
gemaakt.
Het aantal gevormde vruchten hangt afvanhet aantal bloemen het bevruchtingspercentage en van de mate waarin, na de bevruchting vruchten tot ontwikkeling komen. Debloeineemtalsregel3tot4wekenna dezaaieenaanvang.
Na nog 10 dagen verschijnen de eerste gynophoren Voor de volledige ontwikkeling tot oogstrijpe vruchten zijn tenminste 4 weken nodig Deze gegevens
komen eoed overeen-met die van BOUFFIL (18 en PREVOT (86). Er werden geen
S S ^ ^ S S J T d e S t v l o c d van debodem-enluchtvochtigheul. BOUFFIL
a S I S S p S S u k t i e c g f e n . in verband met de regenval op ver van elkaar
1,J g
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Kakoulou en Guerina:
Gemiddeld aantal
Gebied

Kakoulou (Kayes)
Guerina (Cassamance)

Vegetatieduur

Neerslag tijdens
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vruchten

112d.
120d.

443 mm
1103 mm

353
181

53
85
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k l i m a a t ; n deomgevingvan Dakar,
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waar zeer veel aardnoten verbouwd worden, van belang. Hieruit blijkt dat de
gemiddelde maandelijkse maximum temperatuur voor de maanden juni tot en
met oktober wisselt tussen 29,8en 32,6°C. De minimum temperatuur varieert
tussen 21,7 en 25,1°C. De maximum en minimum relatieve luchtvochtigheden
wisselenresp.tussen 87-93% en51-68 %. In degenoemdemaanden valtongeveer 500mmregen, terwijl 300 mmhetminimum zouzijn waarbij de aardnoot
nogwilgroeien(32). Deplanten,dieinonzeproevenbij eenrelatieveluchtvochtigheidvan50%omde8dageneenwatergift tot opveldcapaciteit ontvingen, en
dusdeminstgoederesultatengaven,namenover3maandengemiddeld 9500cc
waterperplantop(zietabel20). Ditkwambijeenpotdiameter van20cmovereen met een regenval van iets meer dan 300mm, waarbij hier geen verliezen
door de grond optraden.
An MOHAMMED (67) en BOUFFIL (19) bevelen met het oog op een zo groot
mogelijke produktie aan,dezaaidatumzodanigtekiezendatdeperiode metde
grootste bloei samenvalt metdegrootste regenval. Opplaatsen waar de oogstdatum door de daar heersende omstandigheden niet kan worden verschoven,
dient de periode met grootste bloei tenminste 40 dagen voor het oogsten een
'einde te hebben genomen. Aangezien de regens deze periode niet kunnen vervroegen, maar alleen verlaten, moet dus zo vroeg mogelijk worden gezaaid.

DEEL III

PROEFRESULTATEN METBETREKKING TOT DE SAMENHANG
TUSSEN DE VEGETATIEVE EN GENERATIVE ONTWIKKELING
v™^ T S T ^ H U - tW ff ?T f a C t ° r e n ° P d e S r o e i ' b l o e i e n vruchtvorming
van de aardnoot werd in deelII mtvoeng besproken. Daarbij werd niet stilgestaan by de mogelykheid van een onderlinge beinvloedingvan groei, bloei en
T t T J Z i v W ^ . h i e r , e n d a a r e e n voorbijgaan aan de sanfenhang tussen
de laatste twee verschynselen reeds onmogelijk. De drie genoemde rferioden
zyn met van elkaar gescheiden, maar grijpen over elkaar heen S t m?akt he^
onderzoek naar demvloedvandeversehillendefactoren opdebloe j S z o ingewikkeld en moeilyk. Een bepaalde behandeling zal nameliik niet alleen de
bloei benvloeden, doch ook de er aan voorafgaandfei t e d e e mee

r e "riS?rr e ;\ d ^

verschillen in groei en vruchtvorming kunnen eveneens de bloei beinvloeden
MendienterZ1chdussteedsvanbewusttezijndatdegevonden bloSZschiUen
ookmeerindirect tot stand kunnenzijn gekomen. Q n ^ S T k S S ^ S S S
lenindegroeiofvruchtvormingeenmeerindirectgevolgz,Tnv a n T b S e l n vloeding. Uiteraard kan een dergelijke wisselwerking ooktussen^«^ groefen
8
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Het naaststaande schema geeft een o v e r S vfn H
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overzichtvan deveronderstelde wisselwer-
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FACTOREN

Om de invloed van de verschillende factoren te kunnen bepalen, zijn metingenvan groei, bloei envruchtvormingnoodzakelijk. Dewijze waaropdit plaatsvond, werd in hoofdstuk 5 van deel I besproken. De moeilijkheid hierbij is
echter dat de geconstateerde verschillen in bijvoorbeeld het aantal gevormde
bloemen, op verschillende wijzen kunnen zijn ontstaan, o.a. door:
1 verschillen in de bloemknopaanleg,
2 verschillen in de uitgroei van de aangelegde bloemknoppen,
3 verschillen in hetalof nietopenen van de volledige ontwikkelde bloemknopHet is niet mogelijk geweest te onderzoeken, welkevan deze drie mogelijkheden een rol hebben gespeeld. Voor het onderzoek naar de mogelijkheid van
deeerstgenoemde 2punten iseenmicroscopischonderzoeknoodzakelijkenvoor
het derde punt een telling van het aantal bloemknoppen, die zeer Idem kunnen
zijn. Beidewaren onuitvoerbaar, omdathethierbij gaat om een zeer groot aantal bloemknoppen bij een groot aantal planten.
De verschillen in de vruchtvorming kunnen gemakkehjk worden gemeten
door telling van het aantal gynophoren en vruchten. Bovendien kunnen deze
aantallen worden betrokken op het aantal gevormde bloemerL ter verkryging
van het bevruchtingspercentage. Maar ook hier is de moeilijkheid dat de verschillen in de vruchtvorming een gevolg kunnen zyn van:
1 verschillen in de mate van bestuiving,
2 verschillen in het aantal bevruchtingen,
3 verschillen in de uitgroei van de vruchtbeginsels
4 verschillen in de snelheid van uitgroei tot vrucnt.
„ . ,
.,
i;;t- ** v.pnnrdelen in hoeverre en in welke mate deze
Het is echter met mogelijk te b e ™ " ^ n
d e m o g e lijkheid bestaan dat
4punten een rol hebben ^ ^ Z t Z r m ^ n vruchten hebben deelook met ^ f e n d e ^
aantalbloemen inbun verdere
^ n ° m f • A l k e n e e n a fich
z oh n ^ v o J j e
de ontwikkeling tussen
ontwikkelmg zou enig ™ \ ™°™ *Zln en behandelingen is dit niet goed
bloem en vrucht. Bij een groot aantal planten en uw
g
uitvoerbaar.
moeeliik worden getracht met de boven-

aardnoot worden besproken.
1. D E KIEMING EN DEBLOEI

•iv linoneemt tegelijk met dekiemingeen aanvang. Het
De generatieve ontwikkeling neemt regcuj
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ligtderhalve voor dehand na te gaan,welkeinvloed dezekieming en de gedurende dietijd heersende omstandigheden hebben op de later optredende bloei.
1.1. De zaaidiepte
Arachis zaden werden op 2, 4, 6, 8, 10, 12of 14cm diepte gezaaid. De opkomst was bij al deze zaaidiepten naar wens, doch iets later naarmate dieper
wasgezaaid. Dezaden op 14cmdieptekwamenongeveer 6dagen later boven
degronddandieop2cm.Dezeachterstandwerdsnelingehaald,zodatnaongeveer 4 weken geen lengteverschillen meer konden worden geconstateerd. Ook
het moment van eerstebloeiwerd nagenoeg nietdoor dezaaidiepte bei'nvloed,
dit in tegenstelling tot het totaal aantal bloemen.
Naarmate dieperwordtgezaaid,gaanmeercotylenverlorenenkomenvooral
bij overjarig zaadmindercotylen boven degrond. Debijbehorende cotylknoppen ontwikkelen zichniet of slechttot Stengels,terwijl dezejuist van groot belangzijnvoordevormingvanvruchten(biz.60).Debijdenietgestrektecotylstengelsbehorendebloemknoppen kunnen,hetzij ondergronds ofbovengronds,
weltotontwikkelingkomenenbijdragentotdevormingvanvruchten;hettotaal
aantal bloemen envruchten is echter steeds kleiner.
Van niet minder belang is het feit dat het wortelstelsel bij dieper zaaien op
grotere diepte tot ontwikkeling komt. De wortelhals bevindt zich namelijk
steeds op dezelfde diepte als waarop het zaad in de grond werd gebracht. Bij
een zaai op b.v. 10cm diepte zal het wortelstelsel de bovenste 10cm van de
bouwvoor nietkunnenbenutten,waardoordebloei,b.v.door eenslechtere opnamevan voedingselementen, ongunstigzoukunnen worden bei'nvloed.
1.2. Het voorkiemen
Hetvoorkiemen vanhetzaadinhetdonker gedurende2of3dagen bij 30°C
geeft steeds een betere en snellere opkomstvan het zaad. Ook dit geldt vooral
voor ouder of overjarig zaad. Als gevolg van deze snellere kieming kan de
bloei 3-4dagen worden vervroegd, terwijl door eenhoger opkomstpercentage
per oppervlakte-eenheid meer bloemen kunnen worden gevormd. Naar aanleiding van literatuurgegevens (27,53,98),waarbij aan het voorkiemen in een
boorzuur-oplossing een toename van de droogteresistentie wordt toegeschreven, werd dit door ons ook bij Arachis onderzocht. Het voorkiemen in een
boorzuur-oplossing van verschillende concentratie (50 t/m 0,001 d.p.m.) gaf
geendroogteresistentie ofverschilleninhetbloeiverloop.
1.3. Zaadvernalisatie
Een aantal zaden werd gedurende 3, 4 of 6 dagen in het donker bij 30°C
voorgekiemd en vervolgens gedurende 0, 3, 4, 6 of 10dagen in vochtige toestand by eentemperatuur van 1°Cbewaard. Op 3decemberwerden alle voorbehandelde zaden gelijktijdig uitgeplant. Tabel36geeft het aantal dagen vanaf
deuitplant,nodigvoordevormingvanresp.deeerste 10,20,40of80bloemen.
Hieruit bhjkt dat devernahsatie eenverlating enaanvankelijk ook een vertragmgvan debloeitot gevolgheeft. Na 85dagenkonden geen betrouwbare verschillen meer m het aantal bloemen worden waargenomen. Het zaad is reeds
na3 dagenvoorkiemengevoeligvoordekoude-behandeling,waarbij hetweinig
verschil maakt of dezaden gedurende 3,4,6of 10dagen bij l ag e temperatuur
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wordenbewaard.Ookdevegetatieve ontwikkeling wordt aanvankelijk nadelig
door devernalisatie beinvloed.
1.4. Samenvatting enliteratuur
.
Tnhet akemeen isdeinvloed van dezaaidiepte,van het voorkiemen ofvan
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Voor zover orisbekend is,werd de invloed van vernalisatie niet bij de aardnoot
onderzocht. SIRCAR (73, biz. 121-127) geeft een overzicht van enkele gevallen,
waarbij deinvloed vanvernalisatie optropischezaden werd onderzocht. Hieruit
zou blijken dat deze zaden op de koude-behandeling in het algemeen reageren
met een verlating van de bloei. Een vernalisatie-effect zou hier juist door hoge
temperaturen worden verkregen.

2. DE STENGELSTREKKING EN DE BLOEI

Er werd meermalen waargenomen, dat er een bepaalde samenhang moest
bestaan tussen de stengelstrekking en de bloei. Een overmatige strekking ging
steeds samen met minder bloemen, terwijl een onderdrukking van de stengelstrekking tot gevolg had dat zich aan deze Stengelmeer bloemen vormden.
De bloei blijft steeds een aantal internodien van de groeiende stengeltop verwijderd. Wanneer om de een of andere reden de groei van de stengeltop tot
stilstand komt, openen zich korte tijd later ook bloemen in de bovenste bladoksels, soms zelfs in die van nog niet geopende bladeren. Afbeelding 5 geeft een
mooi voorbeeld van een hoofdstengel van de varieteit Schwarz 21, waarbij iets
dergehjks optrad. De afgebeelde hoofdstengel groeide op een gegeven moment
met meer mt, vermoedelijk als gevolg van een beschadiging van het vegetatiepunt. Korte tijd later openden zich tot boven in de Stengel vele bloemen en
ontwikkelden zich zelfs enige gynophoren. Deze gynophoren komen onder normale omstandigheden nooit zo hoog in de Stengelvoor. Er vormden zich in de
bovenste bladoksels ook enige zijstengels, waarvan een min of meer de functie
van hoofdstengel oyernamen.Hetverschijnen van dezezijstengels had tot gevolg
dat de bloei m de hoog geplaatste bladoksels een einde nam. Een en ander is
een duidehjk geval van apicale dominantie, niet alleen met betrekking tot de
vertakking maar ook met betrekking tot het openen van de aanwezige bloemknoppen. Dat de bloei op duidehjke wijze wordt beheerst door de stengelstrekmg
gen d t l j d Waarop de
' wJ L
I
P l a n t e n m °eten worden geoogst. De
t
8 n e e m t d a e e n einde E r
S t f n
"
- worden geen nieuwe bladeren meer
dJ S f ; S - n T
, a C t W l t e i t V a n h e t ve S e totiepunt heeft tot gevolg
J P l o t s e l i n 8 ' h °g«r dan normaal aan de Stengel, nog een aantal bloemen
kinTL^on n het n S hW- a f V , r a 8 e n W f C i n v l ° e d e e n r e g e l i n 8 v a n ^ stengelstrekking heeft op het bloeiverloop en het aantal bloemen. Een dergelijke regeling is
opverschillendemanierenmogelijk, zoalsindeelIIvoldoende I S a n g e t S
In de hierna volgende paragrafen zal de invloed van de
to£STl
Woo, aan de hand van een aantal voorbeelden, nader w o n t a o S S S d i ?
2.1. Het licht en de bodemvochtigheid

zijstengels, hetgeen mogelijk van praktische
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Stengels. Deze extra bloei duurde slechts 3tot 4dagen. De op deze wijze behandeldeplanten werden tezamen met de controle planten op 28 augustus geoogst.
Het aantal onrijpe vruchten, rijpe vruchten en extra zijStengels bedroeg per
10 omgelegde planten resp. 118,273 en 107tegen 79, 345 en 123bij de controle
planten. Hieruit blijkt dat degrotere bloeiniet heeft kunnen leiden tot een groter
aantal vruchten. Vermoedelijk hebben de omgelegde planten minder kunnen
assimileren, doordat zij elkaar meer bedekten. Bij de omgelegde planten lag de
verhouding onrijpe en rijpe vruchten echter aanzienlijk gunstiger. Dit is ongetwijfeld te danken aan hetfeit dat door het omleggen eengroter aantal gynophoren sneller in de grond kan dringen.
2.4. Samenvatting en literatuur
Hoewel er ongetwijfeld een duidelijke invloed is van de stengelstrekking op
het aantal bloemen aan deze Stengel,kon dit met proeven niet afdoende worden
aangetoond. De regelingvan debloeidoor eenbei'nvloedingvan de stengelstrekking is minder eenvoudig dan werd verwacht. Het verwijderen van de hoofdstengel heeft slechts een zeer geringe invloed op de ontwikkeling van de zijstengels. Alleen wanneer de hoofdstengel zeer vroeg wordt verwijderd (zie biz.
85), kunnen zieh aan de zijstengels ongeveer 10% meer bloemen ontwikkelen.
Dit maakt het verlies van de bloemen die nu niet aan de hoofdstengel kunnen
worden gevormd, niet goed.Methet neerbuigen van de Stengels wordt ongeveer
hetzelfde bereikt als met aanaarding.
RICHTER (95) vermeldde reeds in 1899 dat de bloei bij de aardnoot zich, in
tegenstelling tot die bij de meeste andere planten, beperkt tot de onderste bladoksels. Ook hij vond bloemen tot in de hoogste bladoksels, maar beschouwt dit
als uitzonderingen. Het klimaat zou volgens Richter een grote invloed hebben
op dehoogte aan de Stengelstot waarzichbloemen engynophoren ontwikkelen.
PREVOT (84,86)vestigde er eveneens de aandacht op dat het aantal bloemen per
bladoksel van onderen naar boven afneemt en wees daarbij op de belangrijke
positie van de cotylstengels. In een van zijn proeven werden gemiddeld 35 van
de 65 vruchten aan de beide cotylstengels gevormd. Hij opperde dan ook de
mogelijkheid de produktie te vergroten door de ontwikkeling van de cotylstengelstebevorderen (85).„Ilserait interessant, aunpoint de vuepratique, defavoriser la croissance de ces bourgeons cotyledonaires." BOUFFIL EN TOURTE (20, 22)
hebben deze mogelijkheid nader onderzocht. Van een aantal kruipende en opgaande varieteiten werden de hoofdstengel of de toppen der zijstengels bij het
begin van de bloeiverwijderd. Zij gingen hierbij van het standpunt uit dat alleen
die delen moesten worden verwijderd, die normaal geen bloemen vormen en
dus niet aan deproduktie bijdragen. „Uidee directrice est toujourslasuppression
desparties du vegetal apparemment inusiblesou inutiles,puisque nonfructiferes."
De behandeling gaf geen groter aantal bloemen en een produktieverlies van 6
tot 2 5 % . Hun conclusie was dan ook: „Uecimage de VArachide est done une
pratique a condemner." Helaas ontbraken gegevens over de vorming van extra
zijstengels. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het toppen ongeveer 30 tot
40 dagen na de zaai plaats vond, dus op een moment waarop de bloei reeds een
aanvang heeft genomen en na de periode waarin het grootste aantal zijstengels
tot ontwikkeling komt. Naar onze mening is deze conclusie van BOUFFIL EN
TOURTE te algemeen en had eerst ook het toppen in een vroeger stadium moeten
worden onderzocht. Hierover zal in het volgende hoofdstuk meer worden gezegd.
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TABEL 36. Invloed van een behandeling van in het donker voorgekiemd zaad met lage
temperatuur op het bloeiverloop. De behandelde zaden werden op 12december
gelijktijdig uitgeplant.
Effect of vernalization onflowering. Seeds, pre-germinatedin darknessfor 3, 4
or 6 days at 30°C, treated with low temperature (7°C)for 0, 3, 6 or 10days.
Seedswereplanted onDecember 12th.
Aantal dagen voorgekiemd . .
Numberof dayspre-germinated
Aantal dagen gevernaliseerd .
Numberof days vernalized
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3. DE VERTAKKING EN DE BLOEI

Het aantal te vormen bloemen is tot op zekere hoogte afhankelijk van het
aantal bladoksels. Dit laatste aantal hangt in hoge mate af van het aantal vertakkingen, zodat eenzwaar vertakte plant potentieel meer bloemen kan vormen
dan een minder zwaar vertakte plant. Het lag daarom voor de hand om de
samenhang tussen de vertakking en de bloei nader te onderzoeken. Deze vertakking is, zoals in deel II duidelijk bleek, afhankelijk van verschillende factoren. In het algemeen geldt dat het aantal zijStengels groter is naarmate de voedingstoestand van de plant gunstiger is. Extreem hoge temperaturen hebben
een overmatige vorming van zijStengelstot gevolg. Er werd verder reeds gesproken over de invloed van de apicale dominantie, zodat kon worden verwacht
dat snoei de vertakking zou bevorderen. Hieronder zullen de invloed van de
temperatuur en de snoei nader worden behandeld.
3.1. De temperatuur
De planten uit de temperatuur-combinaties 30/20, 35/20, 40/20, 30/35, 35/35
en 40/35°C (zie biz. 28) werden na 2\ maand bij een meer normale temperatuur
van 25/20°C geplaatst om te onderzoeken of de zwaar vertakte planten inderdaad meer bloemen zouden vormen dan de andere. Op het moment van overbrengen waren door de vroegtijdige verwijdering van bloemen nagenoeg geen
vruchten aanwezig en bedroeg het aantal extra zijStengels per plant resp. 2, 2,
5, 6, 11 en 44. Na 2 maanden bij 25/20°C waren per plant resp. 42, 62, 77,
295, 133en 136bloemen en resp. 12,7, 2, 5, 13en 10vruchten tot ontwikkeling
gekomen. Dezegetallen tonen aan dat deomstandigheden waaronder de planten
gedurende de eerste 2\ maand werden opgekweekt, ook nog een grote invloed
hadden op de verdere ontwikkeling onder meer gelijke omstandigheden. Dit is
niet verwonderlijk, omdat de planten op het moment van overbrenging reeds
in vele opzichten van elkaar verschilden. Er bestaat geen enkel verband tussen
het aantal zijstengels en het aantal gevormde bloemen. Vermoedelijk hebben
hier andere verschillen, zoals b.v. het aantal vruchten, een grotere rol gespeeld.
De planten uit de combinatie 30/35 vormden bijvoorbeeld maar 5 vruchten,
waardoor de bloei langer kon voortduren enzelfs op het moment van oogsten
nog niet beeindigd was. Hetzelfde geldt voor de groep planten uit de combinatie
40/20°C.
3.2. De snoei
Hoewel in het voorgaande hoofdstuk voldoende werd aangetoond dat het
toppen in het algemeen moet worden afgeraden, werd nog in een aantal andere
proeven getracht de vertakking en daarmede de verdeling van de bloemen over
de plant, te bei'nvloeden.
Bij 7 groepen van 10planten werd de hoofdstengel op verschillende tijdstippen en tot op verschillende hoogten ingekort. Bij de groepen 1, 2 en 3 werd de
hoofdstengel afgesneden tot op het 2de, 6de of lOde blad, nadat zich hieraan
resp. 4, 8 of 12bladeren hadden gevormd. De groepen 4, 5en 6werden in deze
volgorde op dezelfde wijze behandeld, nadat de hoofdstengels 15bladeren hadden gevormd. De planten van groep 7 werden ongemoeid gelaten. De groepen
3, 4, 5 en 6 bloeiden reeds en hadden zelfs enige gynophoren gevormd toen de
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hoofdstengel werd verwijderd. Deze reeds gevormde bloemen, gynophoren en
eventuelevruchtenwerden steedsmeegeteld.Deplantenvan degroepen 1 en4
konden na hetinkorten uiteraard geenbloemen meeraan dehoofdstengel vormen;uit de okselknoppen vandenogaanwezige2bladeren ontwikkelden zich
de 3deen4dezijStengel.Hetinkorten vandehoofdstengel vielbijdegroepen4,
5 en 6op eenmoment dat praktisch geenbloemen meerwerden gevormd; het
toppen had hier geenenkeleinvloed meer opdebloei.Deveelvroegereverwijderingvandestengeltopbijdegroepen2en3stimuleerdedevormingvanbloemknoppen in de overgebleven bladoksels, zodat hier meer bloemen werden gevormd danbij decontroleplanten. Bijgroep2bedroeghetaantalbloemenper
10planten in de4onderste bladokselsvan onderen naar boven resp.53,41,40
en46,voorgroep3resp.68,57, 38en31,envoordecontrolegroepresp.65, 45,
29en28.In tegenstellingtot onzeervaringenbijdeeerstetopproef (biz.81)ontwikkeldendezijStengels1t/m4zichkrachtiger,meerinhetbijzonderbijde eerste
3 groepen,dusbijeenvroegestengelverwijdering. Tabel 37geeft het aantal bladeren, bloemen enextravertakkingen aan degenoemde 4zijStengels.
Naar aanleiding van het bovenstaande werdhet toppen van de hoofdstengel
nogeensopwat grotere schaalenondermeernatuurlijke omstandigheden herhaald om te onderzoeken of ook de produktie er door kon worden vergroot.
Dehoofdstengel werd,zodradatmogelijkwas,bovenhetzesdebladverwijderd.
Eenweek na hettoppen werden gedurende eentientaldagenbij debehandelde
planten ongeveer 22% meer bloemen geteld dan bij de onbehandelde. Na 100
dagen werden de planten geoogst en bleek de opbrengst aan gynophoren en
vruchten 16%lager teliggen dan bij decontrole planten. Ook het aantal extra
zijStengelswas lager.
3.3. Samenvatting en literatuur
Hoewelertheoretisch eenverband moetbestaan tussenhetaantalzijStengels
en het aantal bloemknoppen, slaagden wij er niet in dit op overtuigende wijze
aan tetonen. Hetaantalvertakkingen kan metsucceswordenvergrootdoorde
TABEL 37. Invloed vanhet toppen van dehoofdstengel op debladvorming,bloeien vertakking van de 4 zijstengels. Bij de groepen 1, 2 en 3 werd de hoofdstengel verwijderd tot op resp. het 2e, 6e of lOeblad na de vorming van resp. 4, 8 of 12
bladeren. Gemiddelden van 10 planten.
The main stem waspruned above the 2nd, 6th or 10th leaf (groups1, 2 and3)
after theformation of respectively4, 8 or 12 leaves.Effect of the treatment on
the developmentof the 4 laterals {number of leaves, flowers and extra laterals).
Averages of 10 plants.
1

2

3

7 (Contr.)

Aantal: Numberof:
bladeren aan zijstengels
leaveson laterals

no 1 en 2 . .
no. 3 en 4 . .

36
32

32
31

32
30

27
29

bloemen aan zijstengels
flowers onlaterals

no. 1 en 2 . .
no. 3en 4 . .

46
31

42
28

40 '
28

31
24

extra zijstengels aan zijstengels
extra lateralson laterals

no. 1 en 2 . .
no. 3 en 4 . .

3,2
1,3

2,4
0,6

1,5
0,6

0,5
0,0
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planten met extreem hoge temperaturen te behandelen. Merkwaardig genoegis
het toppen of snoeien voor dit doel ongeschikt. In de allereerste plaats heeft
het toppen een tijdelijke, doch ernstige verstoring van de groei tot gevolg. Het
verwijderen van de vegetatiepunten gaat steeds gepaard met het verlies van tenminste 2 jonge en nog enkele niet uitgegroeide bladeren. In de tweede plaats
prdfiteren alleen de bovenste okselknoppen blijvend van het opheffen van de
apicale dominantie. Van de hieruit voortgekomen extra zijstengels ontwikkelt
zich meestal niet meer dan een krachtig. Deze Stengel treedt daarbij alshet ware
in de plaats van de verwijderde top, waardoor in feite de oude toestand geheel
is hersteld. Het moet derhalve wel als vaststaand worden aangenomen, dat het
snoeien van geen enkele praktische betekenis is, waarbij hier ook kan worden
verwezen naar de reeds besproken resultaten van BOUFFIL EN TOURTE (20, 22).
Het is wenselijk op deze plaats reedswat langer stil te staan bij de vertakking
van de aardnoot. GREGORY, SMITH EN YARBROUGH (45) refereerden een deel
van de hierover beschikbare literatuur. Zij wijzen er op dat in tegenstelling tot
de meeste andere planten, de hoofdstengel van de aardnoot geen remmende invloed uitoefent op de ontwikkeling van zijstengels. Voor de varieteit Schwarz
21 is dit in ieder geval bepaald onjuist, daar voldoende duidelijk werd aangetoond dat het toppen steeds de uitgroei van zijstengels tot gevolg heeft, die zich
onder normale omstandigheden niet zouden hebben ontwikkeld. Naar onze mening speelt de apicale dominantie ook bij andere varieteiten een rol. Vast staat
dat onder normale omstandigheden steeds bepaalde zijstengels tot ontwikkeling
komen, waardoor de verschillende varieteiten van elkaar te onderscheiden zijn
(26). Zo ontwikkelen de beide cotylstengels zich nagenoeg gelijktijdig met de
hoofdstengel (18, 159). Ook uit de oksels van het eerste en tweede blad aan de
hoofdstengel ontwikkelen zich in het merendeel der gevallen zijstengels (45,
84, 85), doch steeds iets later dan de beide cotylstengels. Bij planten van het
Virginia type zouden extra zijstengels in de allereerste plaats worden gevormd
aan de eerste twee knopen van elke cotylstengel (45). Naar onze mening geldt
dit ook voor de andere varieteiten.
Aan de basis van alle Stengels vonden wij 1 of 2 rudimentaire blaadjes of
schubben, diewij ook stipulaire knopschubben zouden kunnen noemen daar zij
aanvankelijk de nog zeerjonge Stengel geheel omgeven. De bijbehorende internodien zijn zeer kort, terwijl zich uit de okselknoppen van deze cataphyllen
bloemen of zijstengels kunnen ontwikkelen. Alleen planten van het Virginia
type dragen geen bloemen aan de hoofdstengel (45). Bij de varieteit Schwarz
21kunnen in allebladoksels,waarin geen Stengels staan, bloemknoppen worden
aangetroffen; alleen bij zeer oude planten kunnen deze in dejongste bladoksels
ontbreken.
Tot besluit moet er hier nog op worden gewezen dat PREVOT (86) en een aantal andere onderzoekers (45) een onderscheid maken tussen vegetatieve en
reproduktieve takken. De laatstgenoemde zouden zeer dunne takken zijn, waaraan de bloemknoppen geplaatst staan in de oksels van zeer rudimentaire blaadjes. Tussen deze reproduktieve en vegetatieve takken zouden alle overgangsvormen voorkomen, waardoor een herkenning moeilijk is (45). Naar onze mening heeft het maken van een dergelijk onderscheid niet de minste zin en is dit
morfologisch gezien ook volkomen onjuist. In hoofdstuk 5 van deel III zal
hierop uitvoerig worden ingegaan. Volgens onze inzichten is de „bloeiwijze"
van de aardnoot een niet uitgegroeide zijStengel, waarvan alleen de bloemen tot
volledige ontwikkeling zijn gekomen.
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4 . DE BLADVORMING EN DE BLOEI

De bloemen worden in debladoksels gevormd en ook hier geldttheoretisch
dathetaantalbloemengroterkanzijn naarmate deplant meerbladeren draagt.
Eendergelijke opmerkingwerdookinhetvoorgaandehoofdstuk gemaakt naar
aanleidingvan desamenhangtussendevertakkingendebloei.Hierbij werd op
verschillende manieren getracht over planten met een verschillend aantal zijstengels te beschikken en dit aantal te vergelijken met de bloei. De resultateri"
waren echtermoeilijk teinterpreteren, doordat nietalleenhet aantal zijStengels
varieerde, maar ook het aantal bladeren en bladoksels. Ook bij het onderzoek
naar de invloed van de bladvorming op de bloei kan een vergelijking van de
bloei bij planten met een verschillend aantal bladeren zeer dienstig zijn. Het
aantal bladeren kan door verwijdering gemakkelijk worden gevarieerd zonder
dat daarbij het aantal bladoksels of het aantal zijStengels eveneens behoeft te
worden veranderd. Zoals in deelII werd aangetoond, kan het aantal bladeren
ook op andere wijze worden geregeld. Uit dat deel kan een voldoend aantal
voorbeelden worden gehaald, waarbij het aantal gevormde bloemen groter is
naarmate ermeerbladerenzijn. Daartegenover staatdatmetminstensevenveel
anderevoorbeelden hettegendeelkan worden aangetoond. Wij stuiten dus ook
hier opdezelfde moeilijkheden alsinhetvoorgaandehoofdstuk. Hetisnueenmaalnietmogelijk planten optekweken met eenverschillend aantal bladeren,
zonder dat ook het aantal bloemknoppen, het aantal zijstengels en dergelijke
varieren. Ontbladering lijkt ons de aangewezen weg omgegevens te verkrijgen
over deinvloed van het blad op deblosi.
4.1. De ontbladering
Er werd getracht door middel van ontbladering een inzicht te krijgen in de
invloed van het blad op debloeivan deaardnoot. Hierbij werd tevens een onderzoekingesteld naar deinvloedvan decotylen, deouderdomvanhetbladen
deplaatsvanhetblad,hetgeeneenzeerruimeproefopzet noodzakelijk maakte.
4.1.1. Proefopzet en uitvoering
Tijdstip van bladverwijdering
Om de invloed van het tijdstip van bladverwijdering te onderzoeken, werd
een aantal proefplanten in 5hoofdgroepen verdeeld. Groep 1en 5dienden als
controles.Bijdezeplanten werddus geenbladverwijderd. Bijdetweedegroep
werdmet debladverwijdering eenaanvang gemaakt, zodra deplantenvoorhet
eerstbloeiden,dusna4weken.Bijdederde groepvonddeeerste bladverwijdering ongeveer 2weken eerder plaats. Bij groep4werd met deverwijdering een
aanvanggemaakt, zodra ditmogelijk was,dusenkeledagenna dekieming.De
symbolen voor deze 5 groepen zullen resp. zijn: Contr.; 4W; 2W; OW en
Contr.
Plaats van bladverwijdering
Alstweedewerd aandacht geschonken aan deinvloed van deplaatsvan het
blad aan deplant. Daartoe werden degroepen 4Wen2W,resp.bloeibare en
jongeplanten, in drie groepen onderverdeeld, waarbij het blad resp.werd verwijderd aan:dehoofdstengel (H),de4zijstengels (Z)ofaandegeheleplant(P).
Om deaanvangsdatum van debladverwijdering bij de „bloeibare" planten, de
„jonge" planten ende„kiemplanten" nietteveruiteen telatenvallen,werdde
laatste groep ongeveer een halvemaand later uitgezaaid.
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Invloed van het topblad
In de derde plaats werd aandacht geschonken aan de invloed van de bladouderdom. Daartoe werden de groepen 4W.Ht/mOW.Pverder onderverdeeld
in 2 sub-groepen. Bij de eerste sub-groep werd alleen „oud blad" verwijderd.
Dit gebeurde zodra de bladeren volledig waren uitgegroeid. De hoofdstengels
behielden hierdoor steeds 3en de zijstengels 2topblaadjes. Bij de tweede subgroep werd alleen „jong blad" verwijderd. Dit gebeurde zodra zich een nieuw
bladhadontplooid.DetoppenvandebehandeldeStengelswarenhierdussteeds
bladerloos. De symbolenvoor deze2sub-groepen zullenresp. -f Ten- T zijn.
Invloed van het basisblad
Naastdeinvloedvanhetlaatstgevormdebladwerdookaandacht geschonken
aan de invloed van het eerstgevormde blad. Daartoe werden de sub-groepen
4W.H. + Tt/m 0W.P.- Tnogeensvoorhet laatst onderverdeeld. Bij deene
helft van het aantal planten werdendebladeren, dieophet moment van eerste
bladverwijdering aan de betrokken Stengels reeds aanwezig waren, niet mede
verwijderd. Ditkwamneerop6basisbladeren aandehoofdstengel, de4onderstebladeren aan deeerste2zijstengels ende3onderste bladeren aan delaatste
2zijstengels (6.4.4.3.3.).Bijdeandere helft werden deze bladeren op het moment van eerste bladverwijdering medeverwijderd. De symbolen hiervoor zijn
resp. + Ben- B.
Invloed van de zaadlobben
In de vijfde en laatste plaats werd ook de invloed van de zaadlobben op de
bloei onderzocht. Daartoe werd van eendeelder planten uit de hoofdgroepen
P en Contr., de zaadlobben verwijderd, zodra de kiemplantjes een tweetal
bladerenhaddengevormd.Desymbolenzijnresp.+ Cen- C.Intotaalwerden
dus 24kleinere groepen metieder 8planten gevormd. Tabel38geeft een overzichtvandeverschillendebehandelingen diewerdentoegepast.
Op 19maart werdeendeelder potteningezaaid. Op27maart wasnagenoeg
90% gekiemd,enwerden depottenoverdehoofdgroepen Contr., 4W, 2Wen
Contr.verdeeldenopeentabletinhetwarenhuisgeplaatst.Depottenvangroep
0Wwerden op 31maartingezaaid. Op8 aprilwashier hetmerendeelgekiemd
en kon met de bladverwijdering een aanvang worden gemaakt. Na 2 augustus
werden nergens meer bladeren verwijderd. Op 19September werden de toen
ongeveer 6maandenoudeplanten geoogst.Regelmatigwerdenbloem-enbladtellingen en lengtemetingen verricht. Bovendien werden nog uitvoerige oogstwaarnemingen gedaan. Tabel39geeft een overzicht van het bloeiverloop.
4.1.2. Invloed van hetbladop de bloei
Een vergelijking van dein tabel39opgenomen getallen toont aan:
1° De drie controle groepen 1,22en23verschillen nietveelin het bloeiverloop enin het totaal aantal gevormdebloemen.Op2augustus bedroegen deze
aantallen resp. 146, 134 en 147. Op 19 September was het gemiddelde aantal
bloemen perplant resp. 188,177en 177.Deplantenvangroep22bloeiden iets
later, terwijl het gehele verdere bloeiverloopietsachter was bij dat van de anderetweegroepen.Ditisookbegrijpelijk wanneerwordtbedachtdatdezeplanten ongeveer 2weken later werden gezaaid.
2° Het verwijderen van het blad isnadeliger naarmate dit vroeger geschiedt.
Dit bhjkt in de eerste plaats bij eenvergelijking van de overeenkomstigegroepen4W,2Wen0W,waarbij metdebladverwijdering na4weken 2wekenen
direct werd begonnen; in detweedeplaats bij eenvergelijking van'de overeenkomstige groepen,waarbij het bladwerd verwijderd nadat dit volledigwas uit-
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gegroeid (-f T) en waarbij net blad direct na de ontplooiing werd afgeknipt
(-T).
3° Debladverwijderingisschadelijkernaarmateermeer bladeren worden verwijderd. Dit blijkt bij eenvergelijking van dedrie groepen H, Z en P, waarbij
het blad resp. alleen aan dehoofdstengel, alleen aan de4zijstengels of aan de
geheleplantwerdverwijderd enbijeenvergelijkingvandegroepen + Ben- B,
waarbij hetbasisbladnietofwelmedewerdafgeknipt ophetmomentvaneerste
bladverwijdering.
4° Planten, waarbij alhetbladwerdverwijderd, vormden geenbloemen.Dit
blijkt bij eenvergelijking vandegroepen 13,19en20. Groep 13 kon inhetbeTABEL 38. Schema van de ontbladeringsproef.
Scheme ofdefoliation experiment.
Aantal niet verwijderde bladeren
Numberof leavespresent

Wijze van ontbladering
Method ofdefoliation

Groepno.
Group nr.

Basisblad | Topblad
Basicleaf] Top leaf

Totaal
Total

+

+

xxxxx

P

+

xxxxx

Contr.

xxxxx

1
2
3
4
5

4W
4W
4W
4W

H
H
H
H

+
+

+

+
+
+
+

6xxxx
Oxxxx
6xxxx
Oxxxx

3xxxx
3xxxx
Oxxxx
Oxxxx

9xxxx
3xxxx
6xxxx
Oxxxx

6
7
8
9

4W
4W
4W
4W

Z
Z
Z
Z

+
+

+

+
+
+

X4433
xOOOO
X4433
xOOOO

x2222
x2222
xOOOO
xOOOO

x6655
x2222
X4433
xOOOO

10
11
12
13

4W
4W
4W
4W

P
P
P
P

+
+

64433
00000
64433
00000

32222
32222
00000
00000

96655
32222
64433
00000

14
15

2W
2W

H
H

+

—

+
+

Oxxxx
Oxxxx

3xxxx
Oxxxx

3xxxx
Oxxxx

16
17

2W
2W

Z
Z

+

—

+
+

xOOOO
xOOOO

x2222
xOOOO

x2222
xOOOO

2W
2W

P
P

+

—

+
+

00000
000C0

32222

18
19

ocooo

32222
00000

0w

+

20
21
22

P
P
Contr.

00000
00000
xxxxx

00000
00000
xxxxx

00000
00000
xxxxx

23
24

Contr.

xxxxx
xxxxx

j xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

ow
ow
ow

dering aan 4weken_ouuev

P
P

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
..«.! \/prwi

erminatlon)

H- ™_D"

4W = bladverwij6
h

j

lant

(defoliationof
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TABEL 39. Invloed van de ontbladering op het totale aantal gevormde bloemen. Gemiddelden van 8 planten. Bladverwijdering bij 4 weken oude planten startte 28/4;
laatste ontbladering 2/8; oogst 19/9; zie tabel 38.
Effect ofdefoliationonthetotalnumberofflowers.Averagesof8plants.Defoliation
of4 weeksoldplantsstarted28j4; lastdefoliation 2j8;harvest19/9;see table38.
Totaal aantal gevormde bloemen
Totalnumber offlowersformed

Behandeling
Treatment

Groepno.
Groupnr.

T

1

Contr.

2
3
4
5

4W
4W
4W
4W

H
H
H
H

+
+
—
—

6
7
8
9

4W
4W
4W
4W

•Z
Z

+
+

10
11
12
13

4W
4W
4W
4W

p
p
p
p

+
+
—
—

14
15

2W
2W

H
H

+
—

16
17

2W
2W

z +
z —

18
19

2W
2W

p
p

20
21
22

ow
ow

23
24

Contr.
OW

0w

z —
z —

+
—

p
—
p
—
Contr. +
P
P

+
+

B

+
+

C

+
+
+
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
— +
+
— +
+
— +
+
+
+ +
+ +
+

4/5

3/6

3/7

2/8

17/8

19/9

13

59

113

146

157

188

17
15
20
18

62
63
58
58

111
119
102
107

140
161
148
155

148
172
175
184

158
178
180
200

22
19
20
20

63
47
58
59

92
63
75
76

118
92
88
87

138
127
126
108

153
158
139
120

15
21
20
6

60
46
50
6

84
65
60
6

107
77
61
6

118
77
61
6

122
81
62
8

18
15

57
44

76
75

154
121

183
140

192
143

22
17

49
50

65
68

89
80

107
102

121
112

19
0

41
0

54
0

64
0

71
1

80
27

0
0
1

0
0
58

0
0
0
0
115. 134

2
1
161

21
20
177

16
16

62
47

111
94

167
122

177
133

147
114

ginnogeenzestalbloemen vormen,dank zijdeomstandigheid,dat bijdeplanten uit deze groeppas metdebladverwijdering werd begonnen toen de planten
gingen bloeien. De planten van groep 12,waarbij eveneens het blad aan alle
Stengels werd verwijderd, vormden aanzienlijk meer bloemen, omdat hier de
onderstebladeren(6.4.4.3.3.)aanhoofd-en4zijstengels werden aangehouden.
Dit wijst er op, dat ook het oudste blad nog bijdraagt aan de bloemvorming.
Eerst na het op2augustus staken van debladverwijdering, konden devolledig
ontbladerde planten weer bloemen vormen.
5° Planten met basisblad vormen meerbloemen dan diezonder basisblad.
6° Het verwijderen van „oud blad" is minder nadelig voor de bloei dan de
verwijdering van „jong blad" of met andere woorden: planten met topblad
vormen meer bloemen dan die zonder topblad.
4.1.3. Verbandtussen hetaantalbladeren enhetaantal bloemen
Wij merktenreeds op dat hetaantal gevormde bloemen kleineris, naarmate
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er meer bladeren worden verwijderd. In het algemeen zal net aantal bloemen
echter niet afhangen van het aantal verwijderde bladeren, maar meer van het
aantal nog aanwezige bladeren. Aan de hand van de regelmatige bladtellingen
en de gegevens in het ontbladeringsschema op bladzijde 89 kan gemakkelijk
worden berekend hoeveelbladeren op2augustus gemiddeldaan deplanten uit
deverschillende groepen aanwezigwaren. Tabel40geeft hiervan een overzicht
methetbijbehorend aantalbloemen.Aandehandvandezegetallen iseencorrelatiecoefficient (78) van 0,93 te berekenen. Het verband tussen het aantal
bladeren en het aantal bloemen is dus zeer betrouwbaar, ondankshetfeitdat
hierbij sprakeisvanbladerenvanzeerverschillendeouderdomenplaats.
4.1.4. Invloedvande bladverwijdering opde verdeling vande bloemen over
hoofd- en zijstengels
Onder normale omstandigheden wordthet merendeel der bloemen aan de4
zijstengels gevormd.Wijkunnenonsechterafvragen ofeenverwijderingvande
bladeren aan dezijstengelstotgevolgheeft datermeerbloemen aan de hoofdTABEL 40. Invloed van de bladverwijdering op de groei, bloei en vruchtvorming. Gemiddelden van 8planten.
Effect ofdefoliationongrowth,floweringandfruitformation.Averagesof8plants.
See table38.
Groep
Group

T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

B

c

Contr.

+
+
+
+
+
4W Z + +
+
4W Z + —
+
4W Z — +
+
4W Z — —
+
4W P + +
+
4W P + —
+
4W P — +
+
4W P — —
+
2W H + —
+
2W H — —
+
2W Z + —
+
2W Z — —
+
2W P + —
+
2W P — —
ow P — — +
ow P — —
+
Contr. + +
+
Contr. + +
4W
4W
4W
4W

H
H
H
H

+
+
—
—

0W P +

+
—
+
—

+

A a n t a l op 19/9
Number on 19/9

A a n t . blad. op 2/8
Number of haves on 2/8

Behandeling
Treatment

% bevr.
%fruited

gevormd
formed

aanw.
present

bloemen
flowers

gynoph.
pegs

vruchten
fruits

84

84

188

21

31

28

81
92
90
87

71
75
78
71

158
178
180
200

21
32
30
32

30
38
38
40

32
39
38
36

87
91
82
86

42
30
38
26

153
158
139
120

17
20
26
18

30
31
27
29

31
32
38
40

92
95
98
81

31
11
20
0

122
81
62
8

20
6
7
0

25
20
13
1

37
32
32
13

87
85

71
69

192
143

26
20

36
34

32
38

90
86

30
26

121
112

18
18

30
25

40
38

92
44

11
0

80
27

9
5

20
1

36
22

45
33
83

0
0
83

21
20
177

3
2
18

1
1
34

19
15
29

89
79

79 1

89

177
133

21
14

37
31

33
34
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Stengel worden gevormd. Inderdaad bleek bladverwijdering de verdeling van
de bloemen over de plant te bei'nvloeden. In de gevallen waarbij jong blad aan
de zijStengels werd verwijderd (Z - T), werden relatief meer bloemen aan de
hoofdstengel gevormd, zelfs meer dan aan de 4 zijstengels tezamen, (groep 8, 9
en 17).Een en ander was onafhankelijk van net al of niet aanwezig zijn van de
basisbladeren. Figuur 19geeft de verdeling van de bloemen bij de planten waarbij na 2 weken met de bladverwijdering een aanvang werd gemaakt, grafisch
weer.
Bladverwijdering aan de hoofdstengel heeft tot gevolg dat relatief meer bloemen aan de zijstengels worden gevormd. Ook het omgekeerde geldt. Vooral het
verwijderen van „jong blad" heeft een aanzienlijke verschuiving tot gevolg.
Planten, waarbij al het blad van de zijstengels op de bovenste 2blaadjes na werd
verwijderd, vormden toch nog meer bloemen aan de zijstengels dan aan de
hoofdstengel. Zie hiervoor het bloeiverloop van groep 16 en 17. Hieruit blijkt
onder meer zeer duidelijk dat bij de aardnoot hetjonge blad in ieder geval geen
remmende invloed op debloei uitoefent.
>4.1.5.Invloed van debladverwijderingopde vormingvanvruchtenengynophoren
Hoewel deze paragraaf eigenlijk niet in dit hoofdstuk thuis hoort, zullen hier
toch enige opmerkingen worden gemaakt over de vruchtzetting. De bladverwijdering had, zoals welte verwachten was, ook op de vruchtvorming een grote.
invloed.
1° Bij ontbladering van de zijstengels worden de meeste gynophoren en
vruchten aan de hoofdstengel gevormd, mits ook het topblad wordt mede verwijderd. Wordt bij de zijstengels het topblad aangehouden, dan vormen deze
toch de meeste gynophoren en vruchten.
2° Bij alle behandelde Stengels hebben die, waarbij alleen ouder blad wordt
verwijderd, de meeste gynophoren en vruchten. Het aanhouden van de topblaadjes heeft dus een gunstige invloed.
3° Het aanhouden van basisblad geeft aan nagenoeg alle behandelde Stengels
meer gynophoren en vruchten dan bij het verwijderen ervan.
4° Het later verwijderen van eenzelfde aantal bladeren is minder nadelig
voor de vruchtvorming.
De bladverwijdering heeft op het aantal vruchten steeds een invloed, die vergelijkbaar ismet die op het aantal bloemen. Hoe meer blad wordt aangehouden,
hoe meer bloemen er worden gevormd en hoe meer vruchten er kunnen worden
geoogst. Tabel 40 geeft nog enige getallen en bevruchtingspercentages. Vreemd
genoeg vertonen deze percentages geen bepaalde regelmaat. In het merendeel
der gevallen is het bevruchtingspercentage groter wanneer bladeren worden
verwijderd. Het is niet mogelijk hiervoor een verklaring te geven. Het zou er
op kunnen wijzen dat de bloei van een gedeeltelijke ontbladering meer schade
ondervindt dan de vorming van gynophoren en vruchten. Alleen bij een meer
volledige ontbladering zijn de percentages aanzienlijk kleiner dan die van de
controle planten. Figuur 20 geeft het verband tussen het aantal bloemen, bevruchtingen, vruchten, gevormdebladeren enhetaantalnogaanwezigebladeren,
nog eens grafisch weer. De reedsbesproken samenhang komt hier welzeer fraai
tot uiting. De bladverwijdering had in het algemeen weinig invloed op de bladvorming zelf.
Er dient hier tot slot nog te worden vermeld dat de topblaadjes de stengelstrekking aanzienlijk bevorderden; Stengels zonder topblaadjes bleven aanzienlijk korter.
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4.2. Samenvatting en literatuur
Er bestaat eenduidelijke samenhangtussenhetaantalbladerenenhet aantal
bloemen. In het algemeen geldt: „Hoe meer bladeren, hoe meer bloemen".
Omdathet aantal bladeren alsregelgroterisnaarmatemeerzijStengelsaanwezigzijn, geldt evenzeer: „HoemeerzijStengels,hoe meerbloemen." Wij zijn er
dusingeslaagd ookdejuistheidvandezelaatsteregelaantetonen,waartoewij
in het voorgaande hoofdstuk niet slaagden.
Het aantal bloemen aanplanten metofzondertop-ofbasisblad neemtin de
onderstaandevolgorde af.
+ top + basis> + top- basis > - top + basis> - top- basis
Hetzelfde geldtmetbetrekkingtothetaantalgynophorenenvruchten.
In het algemeen kan worden gezegd dat bladverwijdering hetzelfde nadelige
effect sorteert als een vermindering van het assimilatievermogen. De belangrijkste invloed van het laatstgevormde blad bleek bij allebehandelingen in die
zin,dat er onder alleonderzochte omstandigheden geenremmendeinvloed van
hetjonge blad werd geconstateerd; integendeel, waarjong blad aanwezig was,
werden meer bladeren, bloemen, gynophoren, vruchten en langere Stengels
gevormd dan bij afwezigheid ervan.
In de literatuur is een buitengewoon groot aantal voorbeelden te vinden,
waarbij aan het blad een grote invloed op de bloei wordt toegeschreven. Het
blad neemt als regel het grootste volume, gewicht en oppervlak van de gehele
plant in. De veleinvloeden van de uitwendige omstandigheden lopen dan ook
vermoedelijk viahetblad.Hierbij kanwordengedachtaandelichtperceptie,de
inwerking van temperaturen, groeistoffen en dergelijke. Het is niet mogelijk
uitvoerig op deze gegevens in te gaan en wij zullen ons daarom slechts tot enkelepublikaties beperken.
Overdeinvloedvanhetverwijderen vandecotylen bijdeaardnoot werdeen
aantal gegevensgevonden, diereedsopbiz. 16 werdenvermeld.Deze stemmen
goed overeen met onze waamemingen. Planten zonder cotylen zijn in alle opzichten inferieur aan die met cotylen.MARCHANDENCATHERINET(66) toonden
aandateenafmaaien vanhetloof8-14dagenvoordeoogstbijdeaardnoot een
produktieverlies geeft van 10-20%.Dekiemrust-duurvan hetzaad werd door
dezebehandeling aanzienlijk verkort, terwijl deafrijping werdversneld. WEBER
(141)voerde bij sojaeen aantal ontbladeringsproeven uit,waarbij helaasgeen
bloeiwaarnemingen werden verricht. De opbrengst werd door ontbladering
steedsverlaagd, waarbij ookhet oliegehaltevandezaden ongunstigwerdbei'nvloed.
DE ZEEUW (161) onderzocht de invloed van bladverwijdering bij een aantal
andere gewassen, alsPerilla crispa, Lycopersicum esculentum enPhaseolus vulgaris. Hijvergeleekdeinvloe'dhiervanmetdievaneenverlaagdelichtintensiteit.
Zeer interessant waren deresultaten bij tomaat enboon. Ontbladering gaf hier
eenvervroeging van debloemknopaanlegenvan debloei, terwijl er bovendien
meer bloemen werden gevormd. Daarentegen had een verlaging van de lichtintensiteit een negatief effect. De versnelling van de bloei door ontbladering
werd hier toegeschreven aan het opheffen van de remmende invloed van het
jongebladopdebloei.Hetverwijderen vandecotylengafinallegevallensteeds
een slechteregroei enbloei.
DE ZEEUWgaatuitvoeriginophetookdoorhemwaargenomenantagonisme
tussen vegetatieve en generatieve activiteit. Het onderdrukken van de vegeta-
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tieve activiteit door ontbladering zou de plant een sterk generatieve tendens
geven D E ZEEUW vond bij de boon geen correlatie tussen het aantal bloemen
enerzijds en de bladoppervlakte of aantal bladeren of stengelstrekking anderzijds. Hetjonge blad onderdrukte de stengelstrekking. Het alofmetverwyderen
van een blad had weiniginvloed opdebloemproduktiein de okselvan dat blad.
Ook de bladvorming werd door ontbladering versneld.De Zeeuw zegt resumerend• Bij de niet K.D. planten ishet zich ontwikkelende blad de bloeiremmende factor, terwijl bij de K.D. planten eenfactor, diedebladafsphtsing bevordert
en dieuit het blad afkomstig is,bloeiremmend werkt.'
Weinig van hetgeen D E ZEEUW vindt, is in overeenstemm ng met wat voor
^ S werd gevonden. Alleen het verwijderen van de cotylen had eenzelfd
effect Dh wijst er op dat deverschillende gevallen geheel op zich zelf staan. By
de aardnooT een niet K.D. plant (in debetekenis die DE ZEEUW aan deze afkorfng geefS heeft Wadverwijdering in geen geval een bloeistimulerende invloed.
De 8 b oei wordt er integendeel door onderdrukt. Het
^
^
^
"
^
tatieve en generatieve activiteit is zeker met algemeen, al geeft DE ZEEUW
een grootYantal Hteratuurgegevens en
V
^
n
^
^
^
^
^
staan van een dereeliik antagomsme aannemehjk wordt gemaakt JJaartegen
over kan een g r o S aantal voorbeelden worden genoemd, waarby hetzy de

hoeven hierby slecntsaan onzevrucmuum^
dan tegelyk ook de
^ ^ ^ S ^ S
bloeivaak samenmet een^meuwoVbladvo

t ^
g,

t r o n e n valt de
S i S S S ^
^ ^ ^
. ^ ^

en Tamarindus i n d t ^ YJ ^ ^ ^
j e aardnoot. Ook hier vinden de
sante gegevens. Een ander ^}^ ZTL
bladvorming plaats en zoals werd
bloemknopaanleg en b oei g e l ^ j d g met de bladvo^ gp
^ ^
aangetoond, is debloei^

^

^

Z

Z

o

t

nfet alleen een hernieuw-

van deel III.
5. DE BLOEIWIJZE EN DE BLOEI
f ^ werd reeds
opgemerkt dat zichin elkebladoksel bloemenn of
Inparagraaf3.3.werdreeasopg
C
d
n w e r d g e m e e d dat

zijstengels k « ^ / n t * S ^ nn s^ ^ a ^ is dan een niet uitgegroeide
de bloeiwijze van de aardnootbinfeUe
f ^ e d i o n t w i k k e l i n g zijn gekomen.
zijstengel, waarvan alleerid^ i o e ^ f J n ° e n a | d e r nader worden besproken.
In de hierna volgende paragratenzai neicc
5.1. De bloemknopaanH
b l o e m k nopaanleg bij Arachis.
Er is merkwaardig w e i n i g ° f ™ * ° t e v o e ren. In de allereersteplaats vindt
Hiervoor zijn verschillende redenen aan i
w a a r d o o r h e t b i j ve rschillende
de bloemaanleg reeds zeervroeg p l a a t s *
^ a a n l e g fc ^ ^
Egn
proeven niet ^eer n oodzakehjk isJwtj
^ ^ b o u w ^ d gj o n g e W o e i .
tweede reden wordt gevormd door ae g ! £ k
moeilijk vooral voor de
wijze. Deze maakt het " ^ J ^ S e k van de bladokselknoppen en een
minder geoefende ° n d e r z 0 ^ r : * u i t g r o e i e n vandeze knoppen, stelden ons toch
nauwkeurige bestudenng vanne u &
rf
v a n d e z e bloemknopaanleg.
in staat een bepaald inzichttekrygenin
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Hettopmeristeemisinvoortdurendedeling,reproduceertdeStengelensplitst
bladprimordia af. In de oksels van deze primordia ontwikkelen zich eveneens
vegetatiepunten. Ophunbeurt reproduceren dezenieuwegroeipunten zichzelf,
splitsenbladprimordia afenz.,tothiereeneindeaankomtdoordevormingvan
een bloem; het laatst afgesplitste bladprimordiura ontwikkelt zich dan tot een
diep ingesneden schutblaadje of bracteola. Wanneer geen bloemknop wordt
gevormd, kunnen de bladprimordia uitgroeien tot „bladeren", die kunnen varieren van een normaal samengesteld blad tot een niet of weinig ingesneden
bladschub. De okselknop van deze„bladeren"kan in rusttoestand zijn ofzich
(naafsplitsingvanbovengenoemdebracteola)ontwikkeldhebbentoteenbloem,
of kan eendeelvan eenbloeiwijze ofzelfseentak metbladeren enbloemengevormd hebben.In dezelaatste 3gevallenwordthet bijbehorend „blad" respectievelijk schutblad of bractea, draagblad of folium florale en knopschub of
tigmentum genoemd (92, biz. 184-189; 500-507). In zekere zin zijn het schutbladendraagbladookspathaenspathillaomdatzijaanvankelijk dejongebloem
of dejonge inflorescentie geheel omgeven.Naarmate deinflorescentie zich verder ontwikkelt, kan dus blijken, dat de spatha het schutblad, het schutblad de
spathilla en de spathilla het draagblad is.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, isdebracteola het laatste blaadje dat kan
worden gevormd. Het bij deze bracteola behorende groeipunt splitst eerst nog
enige bloembladen, stuifmeelbladen en vruchtbladen af en vormt daarna de
zaadknop. Het groeipunt is generatief geworden. Meer gepreciseerd houdt het
groeipunt, morfologisch gezien, op te bestaan door deafsplitsing van de bracteola en, cytologisch bekeken, door de overgang van de somatische deling in
een tetrade deling, tevens reductiedeling. Het generatief worden van het groeipunt betekent duszijn eindeendeafsluiting vanverderevertakking. Dit houdt
naar onze mening tevens in dat het groeipunt niet meer vegetatief kan
worden.
5.2. Vegetatiefofgeneratief
De vraag rijst nu hoe wij het moment, waarop het vegetatiepuntgeneratief
wordt, kunnen bepalen. Uiteraard is hiervoor een uitprepareren en microscopisch onderzoek van de okselknop noodzakelijk. Het blijkt dan dat de eindknoppen vandeStengelssteedseenvegetatief groeipuntverbergen.Veelgrotere
moeilijkheden levert het onderzoek van de uit de bladoksels geprepareerde
knoppen. Ookhierisdeeindknopvaakdoorbladprimordia omgeven,diereeds
duidelijk samengesteld zijn, waardoor hetzichgemakkelijk alszuivervegetatief
laat herkennen. Wanneer de bladprimordia echternognietverder zijn ontwikkeld, treden de moeilijkheden op. Deze primordia kunnen dan het zeerjonge
stadium zijn van een normaal blad, een knopschub, een draagblad, een schutbladofvaneenschutblaadje, enomdereekstecompleterenzelfsvaneenbloemblad, een stuifmeelblad of een vruchtblad. Het is dus niet eerder mogelijk, het
vegetatiepunt als zuiver generatief te herkennen, dan wanneer de blbemaanleg
reedsin een tamelijk vergevorderd stadiumvan ontwikkelingverkeert. Dit stadium komt goed overeen methetdoor VAN ROSSUMENBOLHUIS(100)beschrevene en in hun figuur 2 afgebeelde. SMITH (118) bespreekt op zeer uitvoerige
wijze de verdere ontwikkeling tot en met de vorming der zaadknoppen. Hij
gaat hierbij uit van een iets verder gevorderd ontwikkelingsstadium dan het
door ons-bedoelde (118,fig.1).
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5 3 Inflorescentie of tak met bloemen
Het laatste blaadje dat kan worden gevormd voor devormingvande bloem,
kan aleen een bracteola zijn. Het eerste bladprimordium van een knop kan
zfch echter tot tal van bladvormen ontwikkelen. Wij noemden reeds het draagS f d Het kan echter ook eennormaal samengesteld blad zyn ofelke overgangsblad. Het kan ecmer OOK
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f
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rende bladprimordia zijn dan niet tot samengestelde bladeren, doch tot bladschubben uitgegroeid. Wanneer bijvoorbeeld ook de cotylstengel op dezelfde
wyze met uitgroeit, ontstaat in decotyloksel een uiterst gecompliceerdebloeiwijze dienaarmate deplant ouderwordt, steedsmeerbloemenvormt enmeer
vertakt is. Wanneer nu nogniet allevegetatiepunten generatief zijn geworden
kan op een zeker moment, bijvoorbeeld door hoge temperaturen, een van
dezevegetatiepunten uitgroeien tot een Stengelmetbladeren. Hierdoor valt de
oorspronkelyke bloeiwijze in meerdere uiteen en krijgen wij dus een tak met
bloeiwyzen. Ook deeenvoudigstebloeiwijze van deaardnoot is steedsvertakt.
Naar onzememngkandebloeiwijzevandeaardnootnoghetbestwordenvergeleken met een pluim ofwanneer wij dezeer korte bloemsteeltjes buiten bescnouwinglaten, meteen samengesteldeaar.
Ongetwijfeld zouden stekproeven onze inzichten omtrent het vorenstaande nop VPrHPr
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5.5. Devertakking ah determinatiekenmerk
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ernogeensmetnadruk op,datdevertakkingdoordeuitwendigeomstandighedenkanworden
beinvloed.

Helaas gaat BUNTING niet verder in op de vertakking der bloeiwijzen. In de
voorgaande paragraaf hebben wij aangetoond dat dezevertakkingveel overeenkomst vertoont met dievan de Stengels.Wij kunnen ons daarom afvragen of de
bouw van de bloeiwijze mogelijk ook kenmerkende verschillen vertoont voor
de drie groepen Virginia,Spanishen Valencia. De gegevensvan GREGORY ET AL.
(45) wijzen in deze richting. Voor de praktijk zullen deze eventuele verschillen
als determinatiekenmerk van weinig belang zijn, omdat het onderzoek naar de
bouw van de bloeiwijze te tijdrovend is. Vast staat dat de bloeiwijze van de
varieteit Schwarz 21 als regel vertakt is. Deze vertakking is van hogere orde,
naarmate de bloeiwijze ouder isenzichaan een Stengelvan lagereorde bevindt.
5.6. De bouw vande bloem
Debouw vandebloem endeontwikkelingvandezaadknoppenworden in een
tweetal uitvoerige publikaties op uitnemende wijze door SMITH (116, 118) behandeld. Het is hier niet deplaats om dit werk uitvoerig te bespreken. Er wordt
daarom slechtsvolstaan met optemerkendat SMITHhelpteengroot aantal misverstanden uit de weg te ruimen, diehet gevolgzijn van onjuiste beschrijvingen.
Zo gaat SMITH uitvoerig in op het al of niet bestaan van twee geheel verschillende soorten bloemen, ondergrondse (cleistogaam) en bovengrondse (chasmogaam). Deze ondergrondse bloemen werden o.a. door BOUFFIL (18) uitvoerig
beschreven. Zij zouden vooral bij devroegrijpe varieteitenworden aangetroffen
en bij de laatrijpe zeldzamer zijn. Deze ondergrondse bloemen zouden slechts
weinig van de normale verschillen. „Ellessedifferencientdesfleurs aeriennespar
leurssepalesquirestent blancaulieud'etre verts.Lespetales sontdememecouteur
que ceux des fleurs aeriennes; Us sont souventfripes. Le tube calicinal est tres
court ou replie sur lui-mime. L'androcee et le gynecee ont la meme constitution
quedans lesfleurs aeriennes." Zeer terecht merkt SMITH op: „Such subterranean
flowers are commonly observedoncultivatedpeanutplants. They do not represent
an inherent evolutionary trend toward cleistogamy but merely a response to the
environment created by thefarmer's plow. - There isno cleistogamous- chasmogamous dimorphism other thana man-made onein Arachis."
5.7. Samenvatting
In devoorgaande 6paragrafen werd aan dehand van eigen waarnemingen en
literatuur een beschrijving gegeven van devorming van bloem en „bloeiwijze".
Hierbij kwam duidelijk tot uiting dat de aardnoot eigenlijk geen zuivere bloeiwijze heeft en dat wat alszodanigwordt beschouwd, in feite de niet uitgegroeide
zijtak is, waarvan alleen de bloemen tot volledige ontwikkeling zijn gekomen.
Hetligttot op zekerehoogtein onsvermogendit al ofniet uitgroeien te regelen,
zodat in een bepaalde bladoksel een tak met bladeren (b.v. door hogere temperaturen) of een „bloeiwijze" (b.v. door aanaarding) tot ontwikkeling komt.
Ook onder natuurlijke omstandigheden komt het veelvuldig voor dat wat aanvankelijk een „bloeiwijze" zou worden genoemd, zich tot een tak met bloemen
ontwikkelt.
De „bloeiwijze" van devarieteit Schwarz 21issteedsvertakt en gecomphceerder van bouw naarmate deze ouder en dus lager aan de plant is geplaatst. Het
aantal gevormde bloemknoppen kan meer dan 50 bedragen. Hiervan opent
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zich slechtseenzeerkleindeelennooitmeerdan4opeendag.De „bloeiwijze"
kan zich zowel in de oksel van een normaal blad als in die van een cataphyll
ontwikkelen,doch staatnooittegelijk meteenzijstengel opdezelfde knoop. Zij
kan meer of minder gestrekt zijn envertoont demeeste overeenkomst met een
tros of een samengestelde aar.
Deaanlegvanbloemknoppenvindtzeervroegplaats zodatdezereedsinhet
zaad kan worden aangetroffen. Met de vorming van nieuwe bladeren komen
steeds nieuwe bloemknoppen tot ontwikkeling. Het is niet mogelijk het vegetatiepunt als generatief te herkennen, voordat debloemknop reeds in een vergevorderd stadium van aanleg verkeert. De bloemknoppen staan steeds in de
okselvan eencataphyll enkunnenintegenstellingtot de„bloeiwijze" weleindstandig zijn, waardoor devertakking ter plaatse wordt afgesloten.
Het isteverwachten dat stekken, genomenvan Stengelsinverschillende stadia van ontwikkeling envanverschillende orde,onsoverhet bovenstaande nadere interessante inlichtingen kunnen geven.
6. DE VRUCHTVORMING EN DE BLOEI

De opbrengst aan aardnoten iso.a.afhankelijk vandevegetatieve ontwikkeling en van het bloeiverloop. De invloed van de uitwendige omstandigheden
hierop werd in de voorgaande hoofdstukken besproken. Daarbij werd opgemerkt dat het aantal gevormde vruchten in geen enkele verhouding staat tot
hetaantalgevormdebloemen.Hetvoorbeeldvan SMITH(117)voorde„Virginia
JumboRunner"isin dit opzicht sprekend. Van dehonderd eicellen zouden er
onder natuurlijke omstandigheden gemiddeld 93 worden bevrucht, 63 tot het
stadium in de gynophoor en 21 tot het stadium in de peul komen, terwijl er
11 als zaad worden geoogst. Ongetwijfeld bestaat er een verband tussen het
aantal gevormde bloemen envruchten, allaat datzichniet eenvoudigbeschrijven of door een vast percentage weergeven. In dit verband is de vraag of de
bloei mogelijk door de aanwezigheid van vruchten wordt bei'nvloed, van veel
belang. Op dit laatste werd in de voorgaande hoofdstukken reeds meermalen
gezinspeeld. De waarneming, dat de planten die de minstevruchten vormden
meestalhetlangstenhetmeestbloeiden,weesindezerichting.Hierdoorzouhet
bevruchtingspercentage ongetwijfeld ook kunnen worden beiinvloed. Een en
ander zou naar onze mening het beste kunnen worden onderzocht door een
vergehjking van het bloeiverloop, bij een verschillende mate van verwijdering
van bloemen, gynophoren of vruchten.
6.1. Gynophoor- en vruchtverwijdering
Op25juni 1955werd eengrootaantalpotten ingezaaid.Vijf dagenlater was
98% der zaden gekiemdenomstreeks 24julinamdeeerstebloeieen aanvang.
Op 18augustus, dus na ongeveer 3wekenvan bloei,werden 8groepen van elk
8 planten gevormd. Alle aanwezige gynophoren en vruchten werden op deze
datum bij degroepen 1 t/m 8 verwijderd op resp.0, 1,2,4,6,8, 12enxjonge
vruchten per plant na. Deplanten van groep 8werden dus ongemoeid gelaten,
ook bij latere verwijderingen van gynophoren. Op geregelde tijden werden bij
de groepen 1 t/m 7allenieuwgevormde gynophoren geteld enverwijderd. Het
aantal gevormde bloemen werd dagelijks genoteefd. Na 1 november werden
geen gynophoren meer verwijderd. Alleplanten werden op 12januari 1956ge-

57(2)
oogst.Devoornaamsteproefresultaten zullenindehiernavolgende paragrafen
worden besproken.
6.1.1. Invloed van degynophoren envruchten opde bloei
Figuur22geefthetverloopindetoenamevanhetaantalbloemenenvruchten
bij de8behandelingen. Hieruit blijkt datermeerbloemen engynophoren worden gevormd naarmatezichminder vruchten aan de plant bevinden. De controleplanten (groep 8)vormden na 1September geenbloemen meer. Degehele
bloeiperiode duurde hier dus niet langer dan 5weken. Hetzelfde geldt in iets
mindere mate voor deplanten van groep7,dusvoor deplanten met 12vruchten; na 1September openden hier met tussenpozen slechts enkelebloemen. De
groepen4,5en6vormdenevenalsdegroepen7en8aanvankelijk steedsminder
bloemen,waarna omstreeks4oktoberhetdagelijks aantalbloemenechterweer
toenam.Degroepen 1, 2en3reageerdennog het snelstop deverwijderingvan
gynophoren envruchten. Debloei ging ongestoord door, waarbij met het verloop van detijd het dagelijkse aantal bloemen zelfs nogietstoenam. Na 1 november werden geen gynophoren meer verwijderd, hetgeen tot gevolg had dat
naongeveer 1 maanddebloeibijdegroepen 1 t/m7volledigtotstilstandkwam;
ook onder normale omstandigheden (groep 8) nam de bloei na ongeveer 1
maand af.
Het voorgaande toont op overtuigende wijze aan dat de bloei door de aanwezigheidvanvruchten wordtgeremd.Dezeremmingissterkernaarmate meer
vruchten tot ontwikkelingkomenennagenoegvolledigbijaanwezigheidvan12
of meer vruchten. Bij aanwezigheid van minder dan 8vruchten is de invloed
vanzelfs eenenkelevruchtmeerofminder,duidelijkwaarneembaar ineenverschillende bloei'intensiteit.
Het is nog niet mogelijk precies aan te geven wanneer de in ontwikkeling
zijnde vrucht een remmende invloed gaat uitoefenen en wanneer deze eindigt.
Vermoedelijk begintdezeremmingzodra hetvruchtbeginsel nahet binnendringen in de grond gaat uitgroeien. Met vrij grote zekerheid kan in ieder geval
worden gezegddat de„vrucht" in hetgynophoor-stadium nog geenremmende
invloed uitoefent. Tot dezeconclusieleiddeeennauwkeurig onderzoekvan het
bloeiverloop;de(periodieke)verwijdering vangrote aantallen gynophorenhad
namelijk geenenkeleffect opditbloeiverloop.Ermagwordenaangenomen dat
de remming een einde neemt wanneer devrucht is afgerijpt; het fysiologische
contact met deplant gaat dan verloren.
De vraag kan nu worden gesteld waarom de planten na het afrijpen van de
vruchten niet opnieuw gaan bloeien. Omdat de vruchten nooit gelijktijdig afrijpen, blijft de remming lange tijd bestaan. Bovendien treedt voor elke rijpe
vrucht, die het contact met deplant verliest, als het ware een nieuwe remming
in deplaats door het in degrond dringen van nogjonge gynophoren. Hieraan
kunnen ook in rust gebleven vruchtbeginsels bijdragen (biz.104).Tegendetijd
dateenhernieuwde bloeimogelijk zouworden, doorhetvolgroeidzijn vanalle
aanwezige gynophoren tot oogstrijpe vruchten, is de plant reeds aan het afsterven of geoogst. Onder bepaalde omstandigheden kan vlak voor de oogst
nogeenhernieuwde bloeioptreden. Dit moetvermoedelijk wordentoegeschrevenaaneentrageeerstebloei,diealsgevolgvaneensnellevruchtvorming(regen
na droogte) spoedigtot stilstandkomt,waardoor weinig„reservegynophoren"
aanwezig zijn.
6.1.2. Het bevruchtingspercentage
Eenvergelijking vandetoenamein detotale aantallen bloemen engynopho-

101

102

57(2)

ren(fig.22)laat zien dat deverhouding tussen deze tweevoortdurend wisselt.
Totenmet 18augustusvormdende8plantenvangroep 1 tezamen 739bloemen
en 152gynophorenenvruchten.Hetbevruchtingspercentagewasderhalve20%.
Op 15oktober bedroegen dezeaantallen resp.2477, 1216en49%.Hetpercentage „bevruchtingen" is dus aanzienlijk toegenomen. Nu is bij het berekenen
van deze percentages geen rekening gehouden met het feit dat de gynophoren
niet eerder dan na tenminste 4dagen,gerekendvanaf het openen der bloemen,
zichtbaar worden. Zoalsinparagraaf 6.2.zalworden aangetoond, kan het uitgroeienvan degynophoren zelfszeerveellaternadebevruchtingplaatsvinden,
inenkelegevallen40dagennahetopenen.Degegevenpercentageszijn dusniet
juist envooral aanvankelijk steedsaan delagekant. Wanneer debloeigaat afnemen, zijn de op deze wijze berekende percentages daarentegen aan de hoge
kant. Tabel41 geeft de percentages tot gynophoren of vruchten uitgegroeide
„bloemen".Hieruitblijkt dathetpercentagetoeneemtnaarmatedebloeilanger
duurt. Bovendienneemtditpercentagesnellertoenaarmateermindervruchten
aan de plant worden gelaten. Het is niet eenvoudighiervoor een verklaring te
geven.Dezetoename kan enerzijds eengevolgzijn van het feit dat de vorming
van gynophoren achterloopt bij de vorming van bloemen, waardoor de reeds
genoemdefouten indeberekendepercentages ontstaan;detoenamekan anderzijdsreeelzijn eneengevolgvandemogelijkheid datdelatergevormdebloemen
meer gynophoren en vruchten vormen dan deeerst gevormde bloemen. Het is
metdevoorhanden zijnde gegevensnietmogelijk statistisch tebepalen ofbij de
later gevormde bloemen inderdaad eenhoger percentage bevruchtingen plaatsvindt. Hiervoor zouden de bloemen elk afzonderlijk in hun verdere ontwikkelingmoeten worden vervolgd. Voorlopig kan slechtsworden opgemerkt dat de
snellere toename van het percentage bloemen dat gynophoren vormt, bij aanwezigheid van minder vruchtenzichgemakkelijklaat verklaren, wanneer wordt
bedachtdatinditgevalsnellerbloemenwordengevormd,enwijaannemen dat
het percentage „bevruchtingen" bij de later gevormde bloemen groter is dan
bijdeeerdergevormde.Inhoeverreverschillenindetijdsduur tussen bestuiving
enbevruchting entussenbevruchtingenhetzichtbaar wordenvandegynophoren hierbij een rol spelen, is nog niet duidelijk. Over deze 2punten zal hierna
toch noghet een en ander worden opgemerkt.
6.1.3. Het tijdsverloop tussen bestuiving en bevruchting
Om verschillende redenen, o.a. een vroegtijdige verwijdering van bloemen
omvruchtvorming teyoorkomen,kan hetvanbelangzijn tewetenhoeveel tijd
erverloopt tussenhetbestuivenendebevruchting.Debestuivingvindtmeestal
vlakvoor het openenvan debloemen plaats.In eenkleineproef werd getracht
hieroverenigealgemenegegevensteverzamelen.Bij4groepenvanelk5planten
werdendebloemenresp.3, 4J,6en24uur nahetopenen(aangaanderlampen)
verwijderd. Gehoopt werd op deze wijze ongeveer de tijd te kunnen bepalen,
gerekend vanaf het openen der bloemen, waarna het verwijderen geen invloed
meer heeft op de vorming van vruchten. Dit zou dan tevens demaximum tijd
zijn binnenwelkedebevruchtingplaatsvindt.Deplantenwerdenna4maanden
geoogst. Het aantal gynophoren + vruchten bedroeg per 5 planten resp. 56,
68,68en64,hetaantal.vruchtenresp.32,36,37en 31.Deeersteconclusiezou
kunnen zijn dat hetverwijderen van debloemen geenenkeleinvloed had opde
vormingvan vruchten, zodat debloemen nogeerderdan 3uur na het aangaan
van delampen hadden moeten worden verwijderd. Hettotaal aantal gevormde
bloemen bedroeg echter resp. 219, 265, 155en 100.De hieruit berekende „be-
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TOTAL NUMBER OF FLOWERS [8 PLANTS]

FIG. 21.

Schema voor devertakking van deplanten
vandebloeiwijze.Dezwartebolletjes stellen
vegetatiepunten of bloemenvoor,metdien
verstande dat de bloeiwijze niet eindstandig is; bladeren of bladschubben worden
weergegeven door gebogen lijntjes.

FIG. 22.
Invloed van het aantal aanwezigevruchten op
het totaal aantal gevormde bloemen en gynophoren per 8 plariten.Eersteenlaatsteverwijdering van gynophoren resp. op 18/8 en 1/11.
Groepen 1 t/m 8 vertegenwoordigen planten
met resp. 0, 1,2, 4, 6, 8, 12of x gynophoren
per plant.

Diagramof branching inplant andinflorescenceofthepeanut(var.Schwarz21).Black
spots represent growing-points or flowerbuds;however, inflorescences arenotterminal; curved lines representfoliate leaves or
cataphylls.

Effect of the number of fruits present, on the
total numberofflowersandpegs per 8 plants.

TABEL 41. Invloed vanhet aantalaanwezigevruchten ophetpercentagebloemen datgynophoren of vruchten vormt. Gemiddelden van 8planten. Ziefiguur 22.
Theeffectofthepresence offruits onthepercentage offlowersforming pegsand
fruits. Firstfloweringon 2517;firstandlast removalofpegs resp.on 18/8 and
lj11. Averagesof8plants. Seefig.22.
Aantalnietverwijderdevruchten .
Numberoffruits not removed

0

1

2

4

6

8

12

X

f 18/ 8 . . . .
13/ 9 . . . .
23/ 9 . . . .
3/10 . . . .
15/10 . . . .
12/ 1 . . . .

20
45
49
48
49
46

17
42
46
48
49
43

20
39
45
46
46
42

20
35
42
44
44
40

18
30
38
42
48
43

19
29
32
33
35
44

18
28
29
29
31
43

16
25
27
28
28
28

Percentage op
Percentage on
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vruchtingspercentages" waren resp. 26, 26, 44 en 64%. De verwijdering van
bloemenhaddustoch effect opdebevruchtingensterkernaarmatedebloemen
eerderwerdenverwijderd. Deregelingvandebloeidoor devruchtenkomthier
welheelfraai tot uiting.Wanneer debloemen 6uurna het openen wordenverwijderd, krijgt het merendeel toch nog de tijd omvruchten te vormen. Bij een
klein aantal wordt debloemverwijderd voordat depollenbuis het laaggelegen
vruchtbeginselheeftkunnenbinnendringen.Ditaantalwordtsteedsgroternaarmate de bloemen eerder worden verwijderd. Door deveellangzamere vorming
van vruchten kan de bloei echter langer voortduren, zodat uiteindelijk toch
evenveel vruchten kunnen worden gevormd, n.l. dat aantal, waarbij de bloei
sterk wordt geremd. Hiermede in overeenstemming bedroeg het aantal bloeidagen resp.29,25,21en 17.Wanneer debloemen directna het openen worden
verwijderd, zal de bloei enige maanden voortduren. Uit het voorgaande kan
worden geconcludeerd, dat detijd, verlopend tussenbestuivingen bevruchting,
sterk variabel is en gemiddeld 4-6uur bedraagt. Een en ander zal o.a. wel
afhangen van de lengte van de kelkbuis. Een microscopische bepaling van de
groeisnelheid van depollenbuis in het stijlkanaal zou eenmeerjuiste tijdsbepalingmogelijk maken.
6.1.4. Tijdsverloop tussen bevruchting enuitgroei van degynophoor
Bij de eerder beschreven vruchtverwijderingsproef bleek dat ook enige tijd
nadat geenbloemen meerwaren gevormd, aan deplant nog steeds gynophoren
tot ontwikkelingkwamen.Detijd, dieverloopt tussenhet openen van debloemen (bestuiving enbevruchting) enhetuitgroeienvan degynophoor, zalin het
hierna volgende voor het gemak „incubatie-tijd" worden genoemd. De kortste
tijd tussen devormingvandeeerstebloemenhetzichtbaar worden vandeeerstegynophoor bedroeg5 dagen.Delangstetijd tussenhetopenenvandelaatste
bloem en het zichtbaar worden van de laatste gynophoor bedroeg 41 dagen.
Hieruit moet worden geconcludeerd dat de lengte van de incubatie-tijd zeer
variabelisenkan wisselentussen 5en40dagen.Dit wijst eropdat het vruchtbeginselnadebevruchtingalshetwarenogenigetijdinrustkanblijven ompas
daarna uit te groeien. Hieruit volgt dat een betrouwbare bepaling van het percentage bloemen, dat gynophoren ofvruchten vormt, niet eerder dan 40dagen
na delaatste bloei mogelijk is.
6.1.5. Invloed van degynophoren envruchten opdegroei
De cultivar 'Schwarz2V kan na ongeveer 110dagen worden geoogst. Deze
oogst valt in de praktijk meestal samen met een periode van droogte. In de
laatste maand worden weinig of geen bladeren meer gevormd, de groei neemt
af, de bladeren vergelen en vallen af. Dit is in het algemeen het teken dat er
kan worden geoogst. Het afsterven isgeengevolgvan dedroogte, alwordt het
er ontegenzeggelijk door versneld. De aardnoot isdus een eenjarige plant, die
afsterft wanneerdevruchtenrijpzijnennoghetzelfdejaar eennakomelingschap
kan geven.
Bij de behandelde vruchtverwijderingsproef ging het karakter van eenjarige
plant steedsmeerverloren naarmate deplanten langerzonder vruchten waren.
Dit had nietalleen eenvoortduren vandebloeitotgevolg,maar ookeenvoortdurenvandestengelstrekkingenbladvorming.Op12januaribedroeghetaantal
bladeren voor de groepen 1t/m 8resp. 102, 100,96, 85,93,74, 66 en 64. De
gemiddeldetotalelengteder Stengelsbedroegresp.316,302,278,252,286,234,
228en206cm.Ookinhetaantalextrazijstengels kwamdelangerdurendegroei
totuiting.Dit aantal bedroegper 8 planten resp.39,31,26,23,20,25,22en24.
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Op de genoemde datum, dus 6 | maand na dezaai,waren decontrole planten
en een deelvan groep 7geheel afgestorven. De planten van groep 1en 2vertoonden daarentegen nog in het geheel geen afstervings-verschijnselen, terwijl
de strekking en bladvorming normaal doorgingen. Hieruit blijkt dat het afnemen van devegetatieve ontwikkeling enhet afsterven van deplanten gebondenzijnaandevormingvanvruchten.Zolangdeplantnognieteenbepaaldminimum aantal vruchten (8-12) heeft gevormd, blijven vegetatieve ontwikkeling
engroeivoortduren. Hetmoetdusmogelijk zijn opdezewijzevande eenjarige
aardnoot een meerjarige plant te „maken". Het gelukte bij proeven in de kas
planten meerdan 9maanden bloeiend tehouden. Telagetemperaturen noodzaakten ons de proef te beeindigen. Planten, die daarentegen na 3 maanden
niet meer groeiden, konden door verwijdering van de vruchten weer tot hernieuwde groei en bloei worden gebracht.
6.2. Samenvatting en literatuur
Het aantal bloemen isbij de aardnoot veelmeer afhankelijk van de vruchtvorming dan omgekeerd. Het percentage bloemen dat vruchten vormt, isgering.Degroeienbloeikomentotstilstanddoordezichontwikkelendevruchten,
waarvoor eenaantalvan 8-12vruchten reedsvoldoendekanzijn. Ongetwijfeld
zalhierbij ookdevegetatieveontwikkelingstoestandvandeplanteenrolspelen.
Verwacht kan worden dat voor het tot stilstand brengen van de bloei bij een
grote enkrachtig groeiendeplant meervruchten nodig zijn dan voor eenzelfde
reactie bij een kleine plant. In het algemeen geldt dat de bloei sterker wordt
geremd naarmate meer vruchten in ontwikkeling zijn.
De aard van de genoemde remmingisnog niet bekend. Wij zullen ons onthouden van het geven van groeistof of anti-bloeistof theorieen, waarmede het
eenenandereenvoudigzoukunnenwordenverklaard. Erkanwordenvolstaan
met op te merken dat het bestaan van een water- en ionen-transport van de
vrucht naar deplant (13, 16,151)endevormingvangroeistof door detopvan
de gynophoor (45,biz. 100),werden aangetoond. Het is echter ook zeer goed
mogelijk dat deremmingvandebloeiberust opeenvoedings-concurrentie. Dit
zou tevens kunnen verklaren waarom de plant slechts een betrekkelijk gering
aantalvruchtenvormt,datingeenverhoudingstaattothetaantalbloemen.Een
langvoortdurende bloei zal eralsregelopwijzen datdeomstandighedenvoor
devruchtvorming ongunstig zijn, bijvoorbeeld Ca gebrek. In het algemeen zal
worden gevonden datdekortstbloeiendeplantenweldeminstebloemen,maar
demeestevruchtenvormen.
Metdeinvloedvandevruchtenopdebloeizalbijvoorbeeld bijhetonderzoek
naar de invloed van deuitwendige omstandigheden op de bloei, terdege rekening moeten worden gehouden. Een gelijk aantal vruchten aan planten onder
verschillende omstandigheden behoeft niet altijd te betekenen dat deze geen
invloed hadden op devruchtvorming. Eenjuiste beoordeling isalleen mogelijk
wanneer ookhetaantalbloemenwordtvergeleken.Bloei-enoogst-waarnemingen dienen dus zoveel mogelijk naast elkaar te geschieden. Naar onzemening
ismet het bovenstaande bijhettotnutoegepubliceerde onderzoek nooitenige
rekening gehouden. Dit istemerkwaardiger daar reedsin verschillende publikaties het bestaan van eenverband tussenvruchtvorming en bloeivoor mogelijk werd gehouden enzelfshier endaarwerd aangetoond.
STOKES ENHULL(122)zijnvermoedelijk eenvan deeersten geweest, diemel-
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ding maaktenvan eenbei'nvloedingvan debloeibij deaardnoot door de vruchtvorming. De aanwezigheid van vruchten zou niet alleen de bloeiremmen, maar
bovendien de ontwikkeling van vruchten na debevruchting. Zij namen namelijk
waar dat wanneer alle vruchten werden verwijderd aan planten die nagenoeg
niet meer bloeiden, nieuwe gynophoren tot ontwikkeling kwamen, die niet
konden zijn voortgekomen uit nieuw gevormde bloemen. Een dergelijke bloeibei'nvloeding werd ook bij soja waargenomen (59). Ook BOLHUIS (17) nam omstreeks 1935bij aardnoot waar, dat het vroegtijdig verwijderen van bloemen een
toename van de bloei tot gevolg heeft. De planten zouden normaal afsterven
wanneer tenminste 8vruchten aanwezig zijn.
Een uitvoerig onderzoek naar de invloed van de vruchten op de bloei van de
aardnoot werd in 1954 door SMITH gepubliceerd (117).In het algemeen komen
zijn gegevens goed met de door ons gedane waarnemingen overeen. Ook SMITH
nam waar dat de vruchtbeginsels na bevruchting in rust kunnen blijven onder
invloed van de zich ontwikkelende vruchten: „This demonstrated that following
syngamy certain ovariesremained dormant intheirinflorescencesfor several weeks
without losing their ability to developpegs and eventually toproduce mature pods
and seeds." SMITH wijst er tevens op dat het bloeiverloop bij de aardnoot veel
overeenkomst vertoont met dat bij Gossypium hirsutum. „Although cultivated
in warm-temperate regions as annual crops, both are native to the tropics or
subtropics, are indeterminate ingrowth, andean surviveasperennials in frost-free
zones." Naar onze mening sterft de aardnoot in de tropen ook bij voldoende
water en hoge temperaturen af tegen de tijd van oogsten.
Ook enigeconclusies van SHEAR en MILLER naar aanleiding van proeven met
het verwijderen van vruchten bij „Jumbo Runner" (107, 108) dienen hier te
worden geciteerd:
1. „The removal of pegs from the beginning of peg formation until the latter
part of August did not reduce the number of largefruit at harvest, although later
formed fruit were less mature at harvest. Thus the number offruit that peanut
plants of agiven size willproduce appears to be quite definite.
2. The rate offruit growth decreasesfor later-formedfruit under field conditions, and although the presence of early-formed fruit undoubtedly affects the
growth rate of later-formed fruit, a close correlation with decreasing mean temperatures and decrease in growth rate wasfound."
Hieruit blijkt eveneens dat het produktievermogen van de plant niet in de
allereersteplaats wordt bepaald door het aantal gevormde bloemen, maar meer
nog door de assimilatiecapaciteit van de plant, dus door zijn vegetatieve massa.
Dit is ook de reden waarom het percentage gynophoren dat tot vruchten uitgroeit, afneemt met het ouder worden van de plant. De plant kan dus niet meer
dan een bepaald maximum aantal vruchten tot volledige ontwikkeling en afrijping brengen.
Voor de goede orde dient hier te worden vermeld dat volgens CAPINPIN EN
GUEVARA (28) het verwijderen van vruchten alleen een vergroting van de bloei
tot gevolg heeft bij planten van het „runner" type; Spanish White, een „bunch"
type, zou er niet op reageren. Ook MOORE (68) vermeldt dat de vorming van
vruchten bij deaardnoot geen enkelevertragende invloed heeft opde vegetatieve
ontwikkeling van deplant. „For thepeanut, their vegetation andreproduction are
not opposing tendencies, but arecomplements in the course of development." Dit
laatste komt dus meer overeen met de genoemde inzichten van SMITH.
In geendertotnu toegenoemdepublikatieswerdeenverklaringgevondenvoor
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de remmingvan de bloeibij de aardnoot door de vruchten. Het is merkwaardig
dat hierover ook voor andere planten nagenoeg geen gegevens werden gevonden. Alleen MURNEEK (70, 71, 72)heeft voor zover ons bekend is,veel aandacht
aan dit onderwerp geschonken,in het bijzonder bij de tomaat. Ook WELLENSIEK
en DOORENBOS (142, 143, 144) vermelden meer terloops dat praktijkervaringen
zouden hebben geleerd dat de vorming van vruchten de bloei ongunstig bei'nvloedt.
Wanneer een dergelijke beiinvloeding van de bloeidoor de vruchten een algemeen verschijnsel zou blijken te zijn, dan zullen vele van de beschikbare gegevens over bloeibei'nvloedinginditlichtmoetenworden herzien. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn, dat de door DE ZEEUW (161) gevonden bloeibevordering bij tomaat als gevolgvan bladverwijdering, ten dele moet worden toegeschreven aan een bemoeilijking van de vruchtvorming. Zo is bijvoorbeeld het
langer voortduren van de bloei bij aardnootplanten in droge lucht niet een gevolg van een bloeibevordering door droge lucht, maar van de aanwezigheid
van minder vruchten. Het is bijvoorbeeld ook zeer goed mogelijk dat de wisselende verhouding in mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen bij de oliepalm, een
gevolg is van het aanwezig zijn van meer of minder vruchten ennietvanveranderingen in de uitwendige omstandigheden. Het is ongetwijfeld noodzakelijk
aan de samenhang tussen vruchtvorming en bloei, ook bij andere gewassen,
meer aandacht te schenken dan tot nu toe het geval is geweest.
DEEL IV

ALGEMENE SAMENVATTING - DE BLOEIREGELING
In dit deel zal worden besproken op welke wijze de bloei van de aardnoot
kan worden geregeld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de resultaten
van de tot nu toe besproken proeven, zodat dit hoofdstuk tevens als algemene
samenvatting van het behandelde kan dienen. Tot slot zal worden nagegaan
welk nut een bloeiregeling bij de aardnoot voor de praktijk en het onderzoek
kan hebben.
1. DE BETEKENIS VAN DE BLOEIREGELING IN HET ALGEMEEN

De bloei vormt het belangrijkste stadium in de ontwikkeling en groei van de
plant. Bij de verpleging van allerlei gewassen wordt dit stadium van ontwikkeling centraal gesteld en worden de diverse cultuurmaatregelen er op afgestemd.
De oogst gaat aan de bloei vooraf, valt er mede samen of vindt na de bloei
plaats. In het eerste gevalisdebloeiveelal ongewenst, in het tweede geval is het
meestal om de bloemen zelf te doen, terwijl in het derde geval het om de resultaten van deze bloei gaat.
Het bovenstaande kan metveelvoorbeelden uit de land- en tuinbouw worden
geillustreerd. Bij de teeltvan bladgroenten wordt allesgericht op een zo snel en
goed mogelijke vegetatieve ontwikkeling van de plant. Er zal daarbij naar worden gestreefd de bloei te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. In de
sierbloementeelt komt daarentegen de bevordering van de generatieve ontwikkeling op de eerste plaats. Men stelt zich hierbij tot taak door vervroeging of
verlating van de bloei, op ieder tijdstip over bloemen te kunnen beschikken. Bij
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depeul-engraangewassenenindevruchtenteelt schenktmenzowelaan devegetatieve als aan de generatieve ontwikkeling der planten, alle aandacht. Ook
hierbij kunnen het tijdstip en de duur van de bloei en het aantal bloemen een
belangrijke rol spelen.
Het streven om de bloei binnen bepaalde grenzen naar willekeur te regelen,
heeft vooralin deintensievere tuinbouw totfrappante resultaten geleid. Het zijn
dit streven endezeresultaten geweest,diehetmeerwetenschappelijke onderzoek
onmisbaar hebben gemaakt. Het onderzoek werd hierdoor o.a. op het spoor
gebracht dat leidde tot de ontdekking van de daglengte-gevoeligheid,de koudebehoefte, de aanname van het bestaan van groei- en bloeiregelende stoffen in
de plant en de ontdekking van een groot aantal chemische verbindingen met
specifieke werkingen op de plant. Namen als die van KLEBS, SACHS, WENT,
GARNER EN ALLARD, CAJLACHJAN EN MOSKOV, LYSENKO en van vele anderen
zijn onverbrekelijk verbonden met het streven naar een regeling van de bloei.
Toch zijn het in feite niet de eigenlijke „ontdekkers" geweest van resp. de
„C/N verhouding", orgaan-vormende stoffen, bloei-engroeistof, fotoperiodiciteit en vernalisatie, maar de eersten, die deze begrippen juist formuleerden of
het bestaan er van wetenschappelijk aantoonden. Hun doel was steeds, de door
de praktijk waargenomen verschijnselen van bloeibei'nvloeding te verklaren en
te reproduceren.
Uit de aard der zaak werkte men bij het genoemde onderzoek vooral met
die planten, die de diverse verschijnselen het duidelijkst vertoonden, n.l. de
daglengte-gevoelige en koude-behoeftige planten. Dit zijn dus voor het merendeel planten, afkomstig uit gebieden met duidelijke seizoen-wisselingen voor
wat betreft de daglengte en temperatuur. Een en ander leidde tot een sterke beperking van het aantal plantensoorten waarmede werd gewerkt. De beperking
werd nog sterker, doordat men ook bij het aanverwante onderzoek meestal op
deze planten teruggreep, omdat hierover reeds meerdere gegevens ter beschikking stonden. Het ontstaan van een groep „laboratorium-planten" was het
logisch gevolg, met als groot nadeel de verdere verwaarlozing van een grote
groep andere planten, waartoe die der tropen zeker dienen te worden gerekend.
2 . HET NUT VAN EEN BLOEIREGELING BIJ DE AARDNOOT

Wanneer het mogelijk is de bloei van de aardnoot te regelen, dan ligt de
grootste betekenis hiervan in het feit zelf. Dit zou dan immers betekenen dat
een beter inzicht is verkregen in de fysiologie van de bloei van dit gewas en in
de eisen, die het met betrekking tot de bloei stelt. Het maakt het mogelijk te
beoordelen of de aardnoot onder bepaalde omstandigheden zal bloeien en
hoe het verloop van deze bloei zal zijn. Wanneer de bloei niet aan de verwachtingen voldoet, kan gemakkelijker worden nagegaan wat hiervan de mogelijke
oorzaken zijn.
Voorlopig is een regeling van de bloei nog van het grootste belang voor het
verdere onderzoek met deaardnoot. Ook bij de selectiezalmen ereen dankbaar
gebruik van kunnen maken. Het is bij dit werk namelijk vaak gewenst op een
zeer bepaald tijdstip over veelbloemen tegelijk te kunnen beschikken, b.v. voor
het verzamelen van stuifmeel en voor het uitvoeren van kruisingen. Voor de
praktijk is een regeling van de bloei, afgezien van het verkregen inzicht in de
eisen die het gewas stelt en het gemak bij veredelingswerk, nu nog van minder
groot belang. De hiervoor noodzakelijke regeling van de uitwendige omstan-
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digheden is niet mogelijk, al zal men door de keuze van dejuiste gebieden of
terreinen waar men de aardnoot zal verbouwen, en door een regeling van de
zaaidatum, reeds veel kunnen bereiken. Door bijvoorbeeld eerder of later te
zaaien, kan menbewerkstelligen dat deregens alshetware later, resp.vroeger
invallen, ten opzichte van een bepaald ontwikkelingsstadrum van de plant.
Door een indirecte regeling van de uitwendige omstandigheden, als bovenvermeld, moethet naar onzemening in daarvoor geschiktegebieden bijvoorbeeld mogelijk zijn deproduktie teverhogen. Doorvroeger tezaaien,zodrade
bodem door een eerste regenbui voldoende vochtig is om de kieming van het
zaadmogelijktemaken,valthetdoorzettenvanderegentijdineenlaterstadium
van ontwikkeling der planten; deze zijn op dat moment groter dan wanneer
men met het zaaien, het volledig doorzetten van deregens had afgewacht. De
voor de blcei gunstige omstandigheden treden in, wanneer de plant door zijn
grotere vegetatieve massa over meer bloeirijpe bloemknoppen beschikt. De
bloeiisveelmassaler, waardoor meer gynophoren tegelijk in degrond kunnen
dringen voordat hieraan een einde komt als gevolg van een remming van de
bloei door de zich ontwikkelende vruchten. Een en ander is ongetwijfeld zeer
hypothetisch, maar volgens verkregen inlichtingen zou men in de Belgische
Congo door vervroeging van de zaai reeds een verhoging van de produktie
hebben verkregen.
3. DE BLOEIREGELING BIJ DE AARDNOOT

Er zal nu aan dehand van deverkregen gegevensworden nagegaan, hoede
bloeivan de aardnoot kan worden geregeld. Er kunnen met betrekking tot de
bloemknop 3 belangrijke stadia worden onderscheiden: le de aanleg; 2e de
uitgroei en 3ede opening.
Eenbei'nvloeding enregelingvanheteerstestadiumisnaar onzemeningniet
mogelijk. De aanleg van bloemknoppen neemt reeds een aanvang met devormingvanhetembryoinhetzaadenisverdergeheelgebondenaandevegetatieve
ontwikkeling van de plant. In de oksels van nog zeer jonge blaadjes kunnen
macroscopisch bloemknoppen in verschillende stadia van aanleg en uitgroei
wordenwaargenomen.Hetafsplitsenvanbladprimordiagaatsteedssamenmet
hetaanleggenvannieuwevegetatiepunten, diezichtoteenbloeiwijze oftakmet
bloemen kunnen ontwikkelen. Ook in de bloeiwijze met geopende bloemen
gaat denieuwvormingsteedsdoor.Devegetatieveengeneratieve ontwikkeling
zijnwelzeeronverbrekelijk metelkaarverbondenenwanneerdevruchtvorming
buiten beschouwing wordt gelaten, niet antagonistisch. Hoge stikstofgiften
schijnen de bloei niet ongunstig te beinvloeden. De eerste maatregelen ter bevordering van de bloei moeten dus gericht zijn op een zo krachtig mogelijke
vegetatieve groeivan deplant. Hierbij zullenvooraldetemperatuur enhetwater een belangrijke rol spelen. Een gemiddelde temperatuur van 30°C is optimaal; een temperatuur tussen 35°en40°Czal devertakking extra bevorderen,
doch ten koste van deuitgroeivan de bloemknoppen.
Een regelingvan hettweede stadium, de ontwikkeling van debloemknop,is
zeer moeilijk enhierover staan onsnogonvoldoende gegevenster beschikking.
In ieder gevalspeelt deapicaledominantiehierbij eenrol.Hetverwijderen van
stengeltoppenheefttotgevolgdatdehogergeplaatsteknoppensnelleruitgroeien
en eerder openen. Ook een hoge luchtvochtigheid stimuleert de uitgroei van
bloemknoppen, terwijl dezedooreentemperatuurvan20°Coflager aanzienlijk
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wordt vertraagd. Zonder twijfel wordt het tweede stadium ook d6or de aanwezigheid van vruchten bei'nvloed.
De grootste mogelijkheden liggen in een beinvloeding van het derde stadium
dus in een regeling van de opening der bloemknoppen en meer algemeen in een
regeling van het aantal bloemknoppen dat tot volledige ontwikkeling komt
Hierbij spelen het hcht, de temperatuur en het water elk een zeer belangrijke
l^lVOu
\* A™ *£ l e e n ^ j ™ ^ ' w a a r b i J het aantal gevormde vruchten
echter bepalend is. De omstandigheden die deze bloei bevorderen, zijn in het
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temperatuur boven 35°C maakt hetopenen vanbloemen vrijwel onmogelijk.
Het isdusmogelijk debloeivandeaardnoot binnen bepaalde grenzen naar
willekeurteregelen, d.w.z. debloei teverlaten, tijdelijk ofblijvend teverhinderen, te versnellen, tevertragen of „onbeperkt" voortgang te doen vinden,
waardoor op ieder gewenst tijdstip over geopende bloemen kanwordenbeschikt.Erwordtgehooptdathiervanbijhetverdereonderzoekmetdeaardnoot
en ookindepraktijk kanworden geprofiteerd, al zalerongetwijfeld nog lang
worden gesproken van: "Theunpredictable legume, themost peculiar ofall
major farm crops!"
SUMMARY

Theeffect oflight(intensity,durationandspectralcomposition),temperature
(varying dayandnight temperature) andwater (varying humidities ofthe soil
and the air)onflowering ofthe peanut(Arachishypogaea L.var.Schwarz21)
was investigated (part II).Because growth andfruit formation are also influenced by these factors, therelation between growth,floweringand fruiting
wasthealliedprobleminvestigated(partIII). Defoliation suppressed flowering;
noantagonismwasfound betweengrowthandflowering.-Removalofpegsand
fruits promotedfloweringwhichissuppressedbydeveloping fruits.
The initiation offlowersis independent of photoperiodism andof thermoperiodicity andcannot beregulated. Theformation ofleaves and inflorescencesarealmostunseparable.Theopeningofflowerbudsandthetotalnumber
offlowersformed arehighly dependent onexternal conditions. Hence flower
bud initiation is lesssensitivetoexternal conditions than theactual flowering.
The experiments gaveabetter insightinthephysiology offlowering,which
canberegulated now,moreorless,atwill.Anabundant orpoorfloweringcan
be obtained; theopening offlowerscanbedelayed, prevented or continued
indefinitely"; inthiswayalmostanynumberofopenedflowerscanbeatone's
disposalatanytimeofthe yearortheday.
Het onderzoek werdmogelijk gemaaktdoor eenbijdrage uithetTegenwaardefonds van de Marshall-gelden. De schrijver is Prof.Dr.Ir.C.Coolhaas,
Prof.Dr.E.C.Wassink, Prof.Dr.Ir.S.J.Wellensiek en Ir.G.G.Bolhuis
zeerveeldankverschuldigdvooralleondervonden steunenmedewerking.
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AFB. 1. Arachis hypogaea L., var.. Schwarz 21. Zaai: 3-10-1955; aanvang behandeling:
18-10-1955;foto: 20-12-1955.
Planten van links naar rechts opgekweekt bij een dagtemperatuur van resp. 15,20,
25, 30, 35 en 40°C en bij een nachttemperatuur van 20°C (1 A) en 35°C (1B).
Planten bij 40/20 en 40/35°C zwaar vertakt en met klein blad. Planten bij 15/20,
20/20en 15/35°Cmeteenzeergeringegroeienchlorofyl arm blad.
PHOTO 1. ArachishypogaeaL., var.Schwarz 21. Sown; 3-10-1955; treatment started 18-101955;photo: 20-12-1955.
Plantsgrown with day-temperaturesofresp.15,20,25, 30,35and40°C(lefttoright)
andwithnight-temperaturesof20°C (1A)and35"C(1 B). Plantsfrom thetreatments
40120°Cand40135°Cbeingheavilybranchedwithsmallleaves.Plantsfrom thetreatments15j20°C,20j20°Cand15j35°Cshowingpoorgrowthandchloroticleaves.
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AFB. 2. Arachis hypogaea L., var. Schwarz 21. Zaai: 10-8-1955; aanvang behandeling:
20-8-1955;foto: gemaaktvlakvoordewatergift op4-11-1955.Planten opgekweekt
bijeenrelatieveluchtvochtigheidvan90% (2A)en 50% (2B)enbij eenherstelvan
de veldcapaciteit van de potgrond resp. om de 8, 6, 4 of 2 dagen (van links naar
rechts).
PHOTO 2. ArachishypogaeaL.,var.Schwarz21.Sown:10-8-1955;treatment started20-8-1955;
picture takenjust beforewatering on4-11-1955. Therelativehumidityof theairwas
maintainedat90% (2A)or50% (2B), whereasthemoisturecontentof thesoilinthe
pots wasrestoredtofieldcapacityevery8,6,4 or2days(fromleft to right).

PLAAT3
i.
ishypogaeaL., var.Schwarz21.Zaai: 3-10; aanvang behandeling: 18-10-1955; foto:
I--1955. Plant opgegroeid bij een dag- en
i:emperatuur van resp. 40 en 35°C. Beide
tengelsduidelijk zichtbaarenzeerzwaarverlir openden geen bloemen. Zie ook afb. 1
i-. 3.
Is hypogaea L., var. Schwarz 21. Sown:
_1955; treatmentstarted:18-10-1955; photo:
'-•1955. Day-temperature40°C, night-temper15°C.Laterals intheaxils of cotyledons well
?edandheavilybranched. Noflowersopened.
•• -ophoto 1.

- tSK&k2&>

AFB. 4AenB.ArachishypogaeaL.,var.Schwarz21;5-8-1955:zaaiinkweekkas;19-9-1955:
bij 32°Cin continu licht van 40.000 erg/cm2/sec.; 25-10-1955:foto 4A, plant ontbladerd om een groot aantal niet geopende bloemknoppen duidelijk zichtbaar te
maken; 10-11-1955:foto 4B,drie dagenna eenperiodevan 12uurbij 15°C, groot
aantal (57)geopende bloemknoppen.
PHOTO 4A and B. Arachis hypogaea L., var.Schwarz21; 5-8-1955: sowninhothouse; 19-91955:at32°C in continuous light40,000ergsjcm?jsec;25-10-1955:photo 4A,plant
defoliatedtoshowgreatnumberofflowerbuds;10-11-1955:photo4B,threedaysafter
aperiodof12hrsat15°C,greatnumberofflowers(57).

PLAAT4

AFB. 5. Topvan dehoofdstengel van een2maanden oudeplant. Eindvegetatiepunt groeide
nietverder, waardoor deplant totindebovenstebladokselsbloeide.Na devorming
van nieuwe zijstengels in de bovenste bladoksels werd de apicale dominantie weer
hersteld. Onder normale omstandigheden worden op deze hoogte geen bloemen en
gynophoren gevormd.
PHOTO 5. Growthofthemainstemofa2monthsoldplantarrestedwhereuponagreatnumberof
flowers openedinthehighestleafaxils. Not untiltheformation ofnewlaterals, apical
dominancy wasrestored.

6.
Arachishypogaea L. Ongeveer 2weken oude zaailing, waarvan de cotylknoppen zijn uitgegroeid.
Een voor-en achterzijde kunnen gemakkelijk van
elkaar worden onderscheiden. De 4 zichtbare
knoppenkunnentotsecundairezijstengelsuitgroeien en bevatten reeds een aantaljonge bloemknoppen.
AFB.

PHOTO 6.

Two weeksoldseedling of whichcotyledonary buds
elongated.Afront- andback-sidecanbedistinguished
clearly. Secundary laterals may develop from the
four visiblebuds, in whichseveralflower-budsare
alreadypresent.

