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1. INLEIDING
Deteeltvandeseringalssnijbloem, zoalsdezeindepraktijk beoefend wordt
enb.v.beschrevenisdoor VAN RAALTE(50),verloopt alsvolgt.Nahet forceren
in de winter worden de struiken vorstvrij bewaard en in het voorjaar buiten
uitgeplant. In het eerstejaar ontwikkelen zich op deze,juist geplante, struiken
vrij korte takken met weinig bloemknoppen. In de volgende winter worden
dezetakkenafgesnoeid. Inhettweedejaar ontwikkelenzichdanlangeretakken.
Omstreeks half juni worden de struiken rondgestoken en soms ook opgezet.
Hierbij wordt duseendeelvandewortelsvandeplantverwijderd terbevorderingvandebloemknopaanleg.Indeherfst enwintervanhettweedejaarworden
destruiken indekasgebracht. Dewinterrust vandeknoppen wordt verbroken
door de temperatuur enkele dagen zeer hoog te houden (43°C in oktober,
dalend tot 16°C in maart) en daarna langzaam te laten zakken tot ongeveer
16 °C.Debloeibegint dan na ongeveer vierweken.
De slechte rentabiliteit van deze teelt was de aanleiding tot dit onderzoek.
Volgens L.E.I.-RAPPORTEN (3,4)en KAPTEYNDEN BOUWMEESTER(33)steeghet
netto overschot per f 100,—kosten weliswaar van 1951tot 1956met ongeveer
f25,—tot f 10,—,wasin 1957weerietslagerensteegdaarnaverdertot f 15,—
a f20,— in 1958 tot 1960. Het bleef echter ongeveer f 10,—beneden het gemiddeldenetto overschot perf 100,—kostenin 1960inhet bloementeeltgebied
vanAalsmeer. Derhalvewas er alle reden om onderzoek ter hand te nemen
over verhoging van de rentabiliteit. Door de sering als afgesneden tak te forceren zou bespaard kunnen worden op de produktiekosten voor arbeid en
brandstof,dieeenbelangrijk deelvandezetotalekosten uitmaken.
DOORENBOS (23) en ongeveer gelijktijdig BROERTJES(8, 9, 10, 11), die het in
detail en voor praktische toepassing heeft uitgewerkt, vonden datForsythia,
eventueel na een rustverbrekende behandeling, als tak in water geforceerd kan
worden. Dit laatste blijkt bij de sering onmogelijk. Het onderzoek van AARTS
(1, 2) opende echter perspectieven voor het forceren van afgesneden seringetakken.
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Inzijn algemeenheidomvatdevraagstellingeenmethodiek- ofmethodieken om de sering het gehelejaar in bloei te hebben. Forceren is hiervan een belangrijk onderdeel. Dit forceren kan echter alleen geschieden, wanneer de
knoppen niet (meer)in rust verkeren. Vanbelangkunnen zijn dezomer-ende
winterrust. Het verbreken van deze rusttoestanden is een eerste vereiste. In
verband met het tijdstip, waarop verbreking van dezomerrust tot goede bloei
Ieidt,is het noodzakelijk vooraf het ontwikkelingsstadiumvan de bloemknopaanleg te kennen. Wanneer tenslotte de rust is verbroken en tot het forceren
van afgesneden takken kan worden overgegaan, dient naar een geschiktevoedingsoplossingtewordengezocht.
Samenvattend zijn dus de aan de orde komende problemen, in chronologischevolgorde:
1. Bepaling van het tijdstip van debloemknopaanleg.
2. Rustverbreking.
3. Forceren in degeschikte voedingsoplossing.
Debij het onderzoek gevolgdemethoden en het gebruikte materiaal worden
in de aparte hoofdstukken vermeld.
De namen van dec.v. 'Madame Florent Stepman' en 'Andenken an Ludwig
Spath'zijn verkorttot 'Mad. Stepman'en'LudwigSpath'.
2. DE MORFOLOGISCHE AANLEG VAN DE BLOEMKNOP
2.1. INLEIDING

De bloemknopaanleg van de sering, c.v. 'Marie Legraye', is uitvoerig beschreven door LUYTEN en VERSLUYS(1922, 36).Zij vonden dat in de bovenste
zijknoppen het eindvegetatiepunt tot ongeveer 21juni bladen afsplitst. Dan
verheft het eindvegetatiepunt zichen ontstaan indeokselvan dehoogstebladvormingenzijvegetatiepunten le orde. Het eindvegetatiepunt gaat door met de
vorming van bladen (bracteeen le orde),in de oksels waarvan zijvegetatiepunten le orde ontstaan. De zijvegetatiepunten le orde vertakken zich, onder
vorming van bracteeen en zijvegetatiepunten 2e en 3e orde. LUYTEN en VERSLUYShebben de door hen beschreven bloemknopaanleg niet in verschillende
stadia ingedeeld. Meer recent heeft TRAYLOR (55) in Amerika de bloemknopaanleg beschreven voor de c.v. 'Charles Joly', echter slechts tot aan het begin
van dedifferentiatie van detopbloem van detros.Dit gedeelte verdeelde hij in
de stadia 1tot en met 8, welke indeling gebaseerd is op het aantal zichtbare
zijvegetatiepunten. TRAYLOR werkte met sterkere vergrotingen dan in LUYTEN
en VERSLUYS'enmijn onderzoek gebruikt werden. Hij kon daardoor aantonen,
dat als eerste aanwijzing van het begin van de generatieve ontwikkeling in het
centrum van het vegetatiepunt de cellen in verticale richting langer worden.
Kort daarna verandert devorm van het vegetatiepunt.
2.2. MATERIAAL ENMETHODEN

De voor het knoponderzoek gebruikte struiken werden in Aalsmeer geteeld
eninbeginjuniverplant naardetuinvanrespectievelijk hetLaboratoriumvoor
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misterij inAalsmeer (1960).Hetverplanten geschieddeindeperiode,waarinde
seringen, ter bevordering van hun bloemknopaanleg, worden rondgestoken en
somstevensopgezet (verg. VAN RAALTE50, p.355).
Voor het bloemknoponderzoek werden van 3 rassen n.l. 'Marie Legraye',
'Mad. Stepman' en'LudwigSpath' opdeintabel 1aangegeven data 10bovenstezijknoppen, afkomstig van 10struiken, gefixeerd in alcohol96%. Deknoppen werden later overgebracht in alcohol 50% om het weefsel buigzaam te
maken, en bekeken onder een binoculair mikroskoop Zeiss Opton met vergrotingsmogelijkheid tot 80X. Omhet contrast tevergroten, werden deknoppen na het open prepareren gekleurd met joodjoodkatium, waarmee ook de
gefotografeerde knoppen gekleurd zijn.
Voor de aanduiding van de stadia van de bloemknopaanleg zijn de door
BEYER (5) voorgestelde symbolen gebruikt, daar deze gemakkelijk te begrijpen
zijn en vergelijking met de bloemknopontwikkeling in andere rassen en gewasseneenvoudigmaken. Dit zijn:
I: Knopinvegetatievestadium (budin vegetativestage).
II: Knopjuistingeneratievestadium (budjust ingenerativestage).
Pr: Bloemprimordium zichtbaar (flowerprimordium visible).
K: Kelk zichtbaar (calyxvisible).
C: Kroon (corolla) zichtbaar (corolla visible).
A: Meeldraden (androecium) zichtbaar (stamens(androecium) visible).
G: Vruchtbladen (gynoecium)zichtbaar (ovaries(gynoecium) visible).
2.3. RESULTATEN

2.3.1. Destadia vande bloemknopaanleg
De eindknop van een seringetak sterft af in mei tot beginjuni. De hoogste
zijknoppen, die verder vervolgd zullen worden, zijn dan nog geheelvegetatief;
hetvegetatiepunt isvlak,stadiumI.Ziefoto la. Alseerstezichtbare symptoom
van de overgang naar de generatieve fase begint omstreeks 21juni het eindvegetatiepunt der zijknoppen omhoog te komen en enigszins bolvormig te
worden, stadium II. Zie foto lb. Kort daarna ontstaan de eerste zijvegetatiepunten indeokselvaneendeelvandereedsaanwezigeknopschubben, diedan
dus tot bracteeen worden. Deze zijvegetatiepunten groeien later uit tot dezijassen van de bloemtros. Intussen gaat het eindvegetatiepunt door met de vorming van bracteeen, in de oksels waarvan nieuwe zijvegetatiepunten ontstaan.
Het stadium, waarin de zijvegetatiepunten alsprimordia zichtbaar zijn, terwijl
het eindvegetatiepunt nogniet met dedifferentiatie van detopbloem begonnen
is, is stadium Pr genoemd. Stadium Pr kan verdeeld worden in de stadia Prl
en Pr2. Tijdens stadium Prl zijn maximaal 4 zijvegetatiepunten le orde gevormd;slechtszeldenzijn deoudste vandezezijvegetatiepunten begonnen met
het vormen van bracteeen 2e orde. Zie foto lc. Tijdens stadium Pr2 worden
nieuwe bracteeen en zijvegetatiepunten le orde gevormd, terwijl de oudste
zijvegetatiepunten le orde zich verder ontwikkelen, waarbij bracteeen en zijvegetatiepunten van hogere orde ontstaan, op de manier, zoals dat uitvoerig
beschreven is door LUYTEN en VERSLUYS (36, p. 41-43). Aan het eindevan
stadium Pr2zijn meestal ongeveer 8paar zijvegetatiepunten aanwezig, hetgeen
dus overeenkomt met stadium 8 van TRAYLOR(55).Zie foto Id. Dan begintde
verst ontwikkelde zijas met dedifferentiatie van zijn topbloem, waarin dekelk4
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aanleg zichtbaar wordt, stadium K. Zie foto le. Wordt in die bloem ook de
kroonaanlegzichtbaar, danisstadium Cbereikt.Ziefoto If.Bijhet verschijnen
van de meeldraden spreken we van stadium A. Tijdens stadium Al zijn de
meeldraden juist zichtbaar en nog klein, in stadium A2 zijn ze verder uitgegroeidenvullenzehetinwendigevandebloemgeheel.Dekroonslippenzijndan
afzonderlijk zichtbaar en vrij groot, terwijl de kelkslippen zich over de bloem
buigenendezebeginnen aftesluiten. Ziefoto's lg enh. Isdebloemdoor kelk
enkroon geheelgesloten,danbegint,alstweepuntjes, deaanlegvandevruchtbladen zichtbaar te worden in de opengesneden bloem. Dit is stadium G. Zie
foto's li en j .
Nu is het stadium, waarin de verst ontwikkelde topbloem van een van de
zijassen verkeert, niet eenvoldoend criteriumvoor devordering van debloemaanlegvan degeheletros.Tijdens dedifferentiatie vandeverste zijas-topbloem
gaat het eindvegetatiepunt namelijk nog door met deafsplitsing van bracteeen
leorde,indeokselswaarvannieuwezijvegetatiepunten leordeontstaan,totdat
het eindvegetatiepunt begint met de aanleg van de topbloem van de tros. In
diezelfde tijd gaan ook dezijvegetatiepunten le orde door met devormingvan
bracteeen en zijvegetatiepunten van hogere orde en begint de aanleg van nog
velebloemprimordia en bloemdelen. De topbloem van de tros maakt dezelfde
ontwikkelingsstadia door als beschreven zijn voor de zijas-topbloem, die het
verst in ontwikkeling is. De ontwikkeling van topbloem en zijas-topbloem,
samen beschouwd, geven een goedeindruk van de ontwikkeling van de gehele
tros.DaaromzijndegenoemdestadiaKtotenmetGonderverdeeld inverband
met dedifferentiatie van detopbloem van detros. In stadium K/Pr isdezijastopbloem in stadium K, terwijl de tros-topbloem nog niet gedifferentieerd is.
In stadium K/K is de zijas-topbloem in stadium K, evenals de tros-topbloem,
enz.Allegevonden stadia zijn terug te vinden in tabel 1.
De stadia G/G- en G/G vereisen nog toelichting. Als de topbloem gesloten
isendusinstadiumGisgekomen,zijn dichtbijdezebloemenkelebloemenvan
de tros nog niet geheel klaar; deze zijn steeds ongeveer een stadium in ontwikkelingachter geweestbij detopbloem. Hetzijn debloemen van het hoogste
paar(denbloemige)zijassen endebloemen leof2eordevanhetdaaropvolgende paar een- tot driebloemige zijassen. In stadium G/G- is de topbloem dus
klaar, maar zijn de juist genoemde bloempjes nog in een vroeger stadium,
meestal A2. Stadium G/G geeft aan dat ook deze bloempjes gesloten zijn,
waarmeedeaanlegvandegeheletrosvoltooid is.Ziefoto's lien j .
2.3.2. Tijdstip enverloop van debloemknopaanleg.
In tabel 1zijn tijdstip en verloop van de bloemknopaanleg in resp. 1959en
1960vandedrieonderzochte seringerassen weergegeven.
De bloemknopaanleg van c.v. 'Marie Legraye' begon in beide jaren omstreeks 21 juni, wat overeenstemt met hetgeen LUYTENen VERSLUYS(36,p.41
en 53)hebben gevonden. De c.v. 'Mad. Stepman' begint iets later en is gedurende de verdere ontwikkeling iets later dan, of ongeveer even ver als c.v.
'Marie Legraye'. Deze verschillen lijken me niet van betekenis, gezien de ververschillen in ontwikkeling binnen een ras op een bepaalde datum. De c.v.
'Ludwig Spath' begint echter met de bloemknopaanleg duidelijk later, en voltooit deze ook later dan dejuist genoemde rassen.
Het opmerkelijke bij vergelijking van dedrie rassen isdat devroeg trekbare
c.v. 'Marie Legraye' eenweinig eerder begint met debloemknopaanleg dan de
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TABEL 1. Aantallen bovenste bloemknoppen, van telkens (8a) 10knoppen, van drieseringerassen, waarvan de aanleg op de gegeven data is gevorderd tot de gegeven stadia.
Symbolen, ziep. 4.
Pr

'Marie Legraye'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Mad. Stepman'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Ludwig Spath'
18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59
'Marie Legraye'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60
'Mad. Stepman'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60
'Ludwig Spath'
22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

I

II

7

3

Prl

1

K
Pr2

K/Pr

Al

C
K/K

C/Pr

C/K

C/G

Al/Pr Al/K Al/G

1
2

1
2

7
3

4

3

2

4

2

1

1

9
2

1

10
3

10
2
1

8

3

1

1
7
3

7

4
3

3
7
10
3

10
6
2

1

2
8

3
1

1
2
2

3
7
8

1
1
1
1
2

5

1
6

1
2

1
10
4
1

10
6
4
1

2

4
2
1

1
7
2

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
3
2

1
4

1

TABLE1. Numbersofuppermostflowerbuds, ofeverytime(8to) 10buds,ofthreelilacvarieties,
of which the initiation hasprogressedto thegivenstagesat thegivendates. Symbols,
see p. 4.
G

A2
A2/K A2/C A2/A1 A2/A2

G/K

G/G 1 G/Al

G/A2 G/G-

G/G

'Marie Legraye'

2

7
2
4

4
3

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

4
2
10
'Mad. Stepman'

1

1

1
1

7

1
1

6
7
4

1
1
1

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

4
10
'Ludwig Spath'

1
5

7

18/6/59
2/7/59
16/7/59
30/7/59
5/8/59
19/8/59
2/9/59
30/9/59

2

2

1

4
1

1
7

1
10
'Marie Legraye'

1

2
7

1

1
2

6
1

2
6

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

3
10
'Mad. Stepman'

1

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

5
3

3

4
1

6
1

3
8
'Ludwig Spath'

2

1
1

1

2
3

2
4
6

2

22/6/60
30/6/60
6/7/60
13/7/60
20/7/60
27/7/60
3/8/60
17/8/60
31/8/60
28/9/60

watlatertrekbarec.v.'Mad. Stepman',terwijl depaslaattrekbarec.v.'Ludwig
Spath' duidelijk later zijn bloemknoppen aanlegt. Er bestaat dus een verband
tussen het tijdstip waarop een ras getrokken kan worden enwaarop debloemknop wordt aangelegd. Vergelijking van dejaren 1959 en 1960toont aan dat
in een warme, droge zomer (1959) de bloemknopaanleg wat eerder begint en
iets sneller verloopt dan in een koele, natte zomer (1960). Weliswaar zou het
verschilinstandplaatsvandestruikenindebeidejareneenrolgespeeldkunnen
hebben, doch deze kan niet groot geweest zijn, daar de struiken pas verplant
werdenvlakvoordebloemknopaanleg begonenvoordietijd steedsin dezelfde
omstandigheden in Aalsmeer gestaan hebben.
2.3.3. Verdere waarnemingen aan de bloemknop
2.3.3.1. Inleiding. - Tijdens hetopenprepareren van debloemknoppen werd
het totaal aantal, dan aanwezige bladparen, bestaande uit knopschubben en
bracteee'n, geteld. Omonderlinge vergelijking tussen dedrie rassen mogelijk te
maken,werd alleen gebruik gemaakt vandewaarnemingen vanaf het moment,
dat het ras met de minst ver ontwikkelde bloemknop, 'Ludwig Spath', begint
met de differentiatie van de topbloem. Dit washet gevalop 30/7/59 en 3/8/60.
Om te bepalen welk bladpaar het eerste (onderste) paar bracteeen vormt, zijn
alleendewaarnemingen gebruikt vanaf hetmoment, waaropbij dit rasinmeer
dan 50%van de knoppen het primordium van deeerste zijas van de tros aanwezig was, 2/7/59 resp. 13/7/60. Uit het totaal aantal bladparen en de plaats
van de onderste bractee konden het aantal gevormde bracteeen endus zijassen
le ordevandetros,benevenshet aantal knopschubben, berekend worden.
2.3.3.2. Het totaal aantal bladparen. - Tijdens de bloemknopaanleg
neemt het aantal bladparen, dat in het begin van de generatieve fase 6-7 bedraagt, nogtoe door devormingvan bracteee'n le orde door heteindvegetatiepunt. Deze toename duurt tot het eindvegetatiepunt begint met de differentiatie van detopbloem van de tros. Dan is het definitieve aantal bladparen
gevormd.
Intabel2blijkt, dat dec.v.'Ludwig Spath' gemiddeld meerbladparen vormt
in zijn bloemknop dan de beide andere rassen, terwijl de c.v. 'Marie Legraye'
slechtsin 1959eenietsgroter aantal bladenvormt dan dec.v.'Mad. Stepman'.
Voordat het eindvegetatiepunt het afsplitsen van bladen beeindigd heeft, zijn
betrouwbare verschillen in het aantal bladparen in deop deverschillende data
gefixeerde knoppen van de drie rassen meestal niet aantoonbaar. Dit is te verklaren door het betrekkelijk kleine aantal van tien per datum gefixeerde knoppen en debinnen elk rasaanwezige,vaak vrij grote verschillen in de voortgang
van de bloemknopaanleg. .
2.3.3.3. Het eerste paar bracteeen. - In tabel 3is te zien welk bladpaar
deeerste (onderste) zijassen le orde in zijn okseldraagt en dus het eerste paar
bracteeen vormt. Door het nummer van dit bladpaar te verminderen met 6en,
vindt men het aantal knopschubben. De onderste bracteeen zitten bij de c.v.
'Ludwig Spath' zowelin 1959als 1960hogerindeknopdan bijdetweeandere
rassen. De c.v. 'Ludwig Spath' vormt dus steeds de meeste knopschubben. In
1960zit de onderste bractee bij de rassen 'Marie Legraye' en 'Mad. Stepman'
op dezelfde hoogte, in 1959bij 'Marie Legraye' ietshoger dan bij 'Mad. Stepman'. Deze twee rassen vormen dus evenveel knopschubben in 1960, maar in
8
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TABEL2. De tijdens de bloemknopaanleg in de bovenste zijknoppen van drie seringerassen
op deaangegeven data aangelegdeaantallen bladparen en detotaleaantallen indeze
knoppen aangelegde bladparen, in 1959en 1960;n = aantal onderzochte knoppen.
TABLE2. Thenumbersof pairs of leaves,initiatedat the given dates in the uppermost lateral
budsof threelilacvarieties andtheirtotal numbers,in 1959 and I960; n = number
ofbudsinvestigated.

1959

1.'Marie
Legraye'

n

2. 'Mad.
Stepman'

n

3. 'Ludwig
Spath'

n

18/6
2/7
16/7

6,9
9,7
11,9

9
10
9

5,9
8,9
12,2

10
10
9

6,3
8,7
12,4

10
10
10

30/7
5/8
19/8
2/9
30/9

15,0
12,1
12,1
12,1
12,2

10
9
10
8
10

12,2
12,1
11,5
11,4
12,3

10
9
9
8
9

11,4
14,9
14,7
14,5
13,6

10
9
9
8
8

45

13,8
± A/0,06

44

30/7-30/9

12,7
i-v/0,02

47

12,2
±V0,03

Verschillen1
Differences1
1-2

1-3

2-3

+

++

++

-

++

++

1960
22/6
30/6
6/7
13/7
20/7
27/7

6,4
8,3
9,1
10,8
12,0
11,1

10
10
10
10
10
10

6,3
7,1
7,8
9,7
11,3
11,9

10
10
10
10
10
10

6,7
7,8
9,0
10,3
12,0
13,7

10
10
10
10
10
10

3/8
17/8
31/8
28/9

12,2
11,9
12,5
12,0

10
10
10
8

14,3
12,4
12,4
12,0

9
10
10
9

14,7
15,4
15,1
15,3

10
8
9
8

12,0
38
12,5
38
15,1
±\/0,02
±V0,02
±\/0,03
1
- Verschil niet betrouwbaar (difference not reliable)
+ Verschil betrouwbaar (difference reliable), P = 0,05
+ + Verschil zeer betrouwbaar (differenceveryreliable),P = 0,01
3/8-28/9

35

1959ishetaantal knopschubben vanhetras'Mad. Stepman'kleiner.Tussende
jaren 1959en 1960zijn eralleenverschillentezieninderassen 'Mad. Stepman'
en 'Ludwig Spath'. Bij beide zit de onderste bractee lager en begint debloemknopvormingduslagerin 1959,waarschijnlijk doordemooiezomerindatjaar.
Het ras 'Marie Legraye' blijkt in dit opzicht dus niet te reageren op de verschillen inweersomstandigheden in 1959en 1960.Over deandere factoren, die
indiejaren verschillen,kan hetzelfde gezegdworden,alsaan het slotvan2.3.2.
2.3.3.4. Het aantal bracteeen. - Uit detabellen 2en 3ishet totaal aantal
gevormdebracteeen, enduszijassen le ordevan detros,teberekenen door het
totaalaantalgevormdebladparenteverminderenmethetaantal knopschubben.
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TABEL 3. Het bladpaar van de bovenste zijknoppen van drie seringerassen dat het eerste
(laagste) paar bracteeen vormt en het aantal knopschubben in deze knoppen, in
1959en1960.
TABLE 3. Thepair of leavesof the uppermostlateralbudsof threelilacvarieties,forming the
first (lowest) pair of brads andthe numberof budscalesinthesebuds,in 1959 and
1960.
Bladpaar dat onderste
paar bracteeen vormt
Pairofleaves,forming
lowestpair ofbracts

Aantal knopschubben
Number of bud scales

1959
1. 'Marie Legraye'
2. 'Mad. Stepman'
3. 'Ludwig Spath'

3,96 ±V0,006
3,19 ±VO,005
4,26 i-y/0,007

2,96
2,19
3,26

1960
1. 'Marie Legraye'
2. 'Mad. Stepman'
3. 'Ludwig Spath'

3,81 ±\/0,008
3,81 ±^0,013
4,70 ±\/0,004

2,81
2,81
3,70

Ras

Verschillen1
Differences1
1-2

1-3

2-3

++

+

++

++

++

1

+ Verschil betrouwbaar (differencereliable),P = 0,02.
+ + Verschil zeer betrouwbaar (differenceveryreliable),P = 0,01.

TABEL4. Totaal aantal bracteeen in de bovenste zijknoppen van drie seringerassen in 1959
en 1960.
TABLE4. Totalnumberof bractsin the uppermostlateralbudsof threelilacvarieties in1959
and 1960.
Ras (Cultivar)

1959

1960

'Marie Legraye'
'Mad. Stepman'
'Ludwig Spath'

9,7
10,0
10,5

9,4
9,7
10,4

Het blijkt uit tabel 4, dat slechts de c.v. 'Ludwig Spath' meer bracteeen, dus
meer zijassen le orde en een langere bloemtros vormt dan de twee andere
rassen, diein dit opzichtnietverschillen.
In 2.3.2 bleek het verband tussen de late bloemknopaanleg van de c.v.
'LudwigSpath' enhetfeit dat dit raspaslaat geforceerd kan worden. Hetlate
beginvan debloemknopaanleghangt ongetwijfeld samen met devormingvan
het grotere aantal knopschubben, terwijl de late voltooiing ervan zowel hiermedealsmethetgrotereaantalbracteeensamenhangt.
3. DE RUSTPERIODE
3.1. INLEIDING

Een seringetak groeit uit een,in het vorigejaar aangelegde bladknop.Deze
groei gaat door tot ongeveer eind mei. Dan sterft de eindknop af (LUYTENen
VERSLUYS,36,p.32).Opdatmomentzijn dezijknoppen, geplaatstindeoksels
vandebladen,inrust, d.w.z.zelopennietuit.Zenemenechterwelinomvang
10
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toe, terwijl indelagere knoppen bladen enin dehogere bloemtrossen worden
aangelegd, zoals in hoofdstuk 2is besproken. Deze toestand vanrust noemen
we, in navolging van DOORENBOS (22), zomerrust. SAMISH (52) wilhier nietvan
rust spreken, daar het uitlopen van de knoppen verhinderd wordt door een
correlatieve remming door hetblad enniet door eenfactor, gelegen inde knop
zelf. Vanaf begin September tothalf oktober verandert deaard vanderust. Na
half oktober wordt het uitlopen van deknoppen verhinderd door oorzaken,die
in de knop zelf zijn gelegen. Ook in gunstige omstandigheden kunnen de
knoppen nu niet uitlopen; ze zijn in winterrust (DOORENBOS, 22). Dit is de
toestand, die SAMISH (52) rust noemt.
3.2. LlTERATUUR

De literatuur over zomer-enwinterrust van houtige gewassen is samengevat
door DOORENBOS (22) en SAMISH (52).
Reedsin 1909 schrijft MOLISCH (47) dat naontbladering van desering tussen
eind meien 1 juli dezijknoppen nieuw blad vormen. Hetzelfde nam KLEBS (34)
waar, toen indedroge zomer van 1911veel bomen, waaronder desering, hun
blad hadden verloren. SPATH (1912, gee. door KLEBS, 34) verkrijgt nieuw blad
aan de sering na ontbladering tussen 23meien eind augustus. Ook JESENKO
(32) heeft dit waargenomen. Wanneer vanaf begin juni tot eind augustus
seringestruiken, waaraan, eventueel toekomstige, bloemknoppen zitten, ontbladerd worden, kan de sering in de zomer bloeien. Voordat de bloemknop
volledigisaangelegd, ontstaan naontbladering morfologische overgangsvormen
tussen het vegetatieve en generatieve stadium (WASSCHER, 58). CHAMPAGNAT

(15) vond datbladen, dielanger dan 10-12 mmzijn, hetuitlopen vandelager
gelegen zijknoppen verhinderen. Debovenste knoppen worden geremd doorde
werking van alle bladen gezamenlijk. Deze remming wordt veroorzaakt door
een hoog gehalte remstof in het blad (VON GUTTENBERG en LEIKE, 27).
Na ongeveer half oktober wordt het uitlopen van de knop niet meer verhinderd door het blad,doch door inde knopzelfgelegen oorzaken. De knoppen
zijn daninwinterrust, dieindenatuur verbroken wordt door delage temperatuur in herfst en winter. De invloed van koude op de winterrustverbreking
schijnt volgens PFEFFER (1904, gee. door DOORENBOS, 22) reeds in 1801 door
KNIGHT te zijn ontdekt. De koudewerking is duidelijk aangetoond door
HOWARD (29), WEBER (59)en COVILLE (19). WEBER en COVILLE konden de
winterrust bij normale temperatuur wel een jaar of langer laten duren. De
koubehoefte blijkt ook uitvele,recentere publikaties, besproken in3.8opp. 25.
Rustverbreking isook mogelijk door de knoppen onder tedompelen inwarm
water. MOLISCH (47)vond dat water van 30-35 °Cdewinterrust van sering goed
kon verbreken, terwijl ook na ontbladering tijdens de zomerrust een warmwaterbad het uitlopen vande knoppen versnelde. Volgens JESENKO (31) heeft
ook water van 14°C nog een rustverbrekende werking. Volgens MARCHAL (43)
is bijForsythia water van 16-18 °C al werkzaam. DOORENBOS (23) en CATHEY
(14)konden dediepste winterrust van Forsythia met water van 30 °C, gedurende
12 uren, verbreken. Tijdens de zomerrust is een warmwaterbad van 30 °C
echter schadelijk voor Forsythia (DOORENBOS,23).
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3.3. MATERIAAL EN ALGEMENEMETHODIEK

Deproeven overzomer-enwinterrustzijn uitgevoerd met takken vandec.v.
'Mad. Stepman'. De gebruikte takken zijn geteeld in Aalsmeer, uitgezonderd
een groep, genoemd in 3.7.1. Per behandeling werden 5 takken gebruikt in
1959en 10in1960.
De warmwaterbehandelingen van afgesneden takken vonden plaats in een
bak water met elektrische kabelverwarming op de bodem (30°C) of in glazen
cylindersmetwater,geplaatst in thermostaten (20°en25 °C).
Tijdens de koubehandelingen waren de takken met wat vochtig sphagnum
ingepakt in plastic doek om uitdroging te voorkomen. Deze behandelingen
vonden plaats in koelcellen van resp.-1°, +2°, +5° en + 8 °Cen in een thermostaat van 6°C, geplaatst in dekoelcel van 2°C.
Na derustverbrekende behandelingen werdvan debasisvan detakken circa
2 cm afgesneden; daarna werden de takken ontsmet door ze circa 35cm diep
gedurende 6uren te plaatsen in scabex 0,02%, een organisch kwik bevattend
middel, en vervolgens in de kas geplaatst bij een temperatuur die gemiddeld
22°C bedroeg en varieerde van 21°-23°C, en een relatieve luchtvochtigheid
van meer dan 65%. Elke tak werd in een jampot gezet in oplossing 5 (zie
hoofdstuk 4).
De bloemtrosontwikkeling werd bepaald door aan het begin van en periodiektijdens deontwikkeling,omstreekshetbereikenvanhetmaximumgewicht
eenkeer pertweedagen, het gewicht van detakken tebepalen.
De speciale methoden van de verschillende proeven worden ter plaatse beschreven.
3.4. BEPALING VAN DE DIEPTE VAN DE RUST EN VAN HET EFFECT VAN EEN RUST-

VERBREKENDE BEHANDELING

De diepte van de rust op het moment, waarop een tak in de warme kasgeplaatst wordt, bepaalt de mate en de snelheid van ontwikkeling van de uit de
bloemknop groeiende bloemtros. De matevan ontwikkeling van de bloemtros
werd bepaald door het maximum gewicht van de tak met de bloemtros te bepalen. In verband met de verschillen in gewicht van de gebruikte takken is dit
maximumuitgedrukt inprocentenvanhetaanvangsgewicht vandetak metnog
geslotenknoppen.Desnelheid'vanontwikkelingvandebloemtroskangevonden
worden door het aantal dagen tot het bereiken van het maximum gewicht of
het aantal dagen tot bloeitebepalen. Van dezetweemogelijkheden werd,voor
bepaling van de diepte van de rust, het aantal dagen tot bereiken van het
maximum gewicht gebruikt, daar dit objectiever, en dus nauwkeuriger, is te
bepalen dan het aantal dagen tot bloeivan detros.
Nu is gebleken dat het maximum gewicht, uitgedrukt in procenten van het
aanvangsgewicht (A) en het aantal dagen tot bereiken van dit maximum gewicht (B) niet in alle omstandigheden even sterk reageren op verschillen in
dieptevan derust. Hierom,enomdathet nauwkeuriger isvoordebepalingvan
dediepte van derust beidematen A enBtegebruiken, isdedieptevan derust
uitgedrukt in het quotient A/B. Dit stelt dus eigenlijk de gemiddelde gewichtstoename + 100%per daggedurende deperiodevan inzet tot het bereiken van
het maximum gewichtvoor. Wordt derust minder diep,dan wordt A groteren
Bkleiner,dusA/B groter,en omgekeerd.
12
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Een rustverbrekende behandeling verandert de diepte van de rust, of heft
deze op. Bepaling van het effect van zo'n behandeling komt dus neer op het
bepalen van de diepte van de rust na afloop van de behandeling en kan dus
eveneens geschieden met behulp van het quotient A/B.
Conclusie. - Als ontbladerde takken, al of niet na een rustverbrekende behandeling, indewarmekasgeplaatst worden,iseengoedemaatvoor dediepte
van de rust of het effect van een rustverbrekende behandeling: het quotient
van het maximum gewicht van de tak met de uitgegroeide bloemtros, uitgedrukt in procenten van het aanvangsgewichtvan detak met gesloten knoppen,
enhetaantaldagen tot het bereiken van hetmaximum gewicht.
3.5. OORZAAKVANHETINTREDEN VANDEW1NTERRUST

Methoden. - O p 29/7/59 werden 2 groepen van 3struiken in de warme kas
bij natuurlijke dag (groep NDW) resp. lange dag (groep LDW) geplant. Een
andere groep van drie struiken bleef buiten, dus kouder, staan in natuurlijke
dag (groep NDK). De lange dag bestond uit een natuurlijke dag, tot 16 uur
per dag verlengd met 3 gloeilampen van 75 Watt, Sen op 50 cm boven elke
struik. De gebruikte struiken behoorden tot de c.v. 'Mad. Stepman'. Vanaf
7/10/59 tot en met 25/11/59 werden wekelijks van elke groep 5 takken ontbladerd enindewarmekasbij22°Cgeplaatst.
Resultaten. - Het verloop van de rust in deze drie groepen takken wordt
weergegeven in grafiek 1.
Daar in degroepen NDW en LDW in het aantal dagen tot het bereiken van
het maximum gewicht vrij onregelmatige verschillen werden gevonden tussen
de op verschillende data gesneden takken, bleek het quotient A/B ongeschikt
voor debepaling van het rustverloop. Dit werd beter, enmeerin overeenstemming met de waargenomen trosontwikkeling, weergegeven door het verloop
van het maximum gewicht, dat in grafiek 1 isgetekend. Het isduidelijk dat op
elkedatum derust indegroepen NDW en LDW ongeveer even diep is, terwijl
de diepste rust gevonden wordt op 18-25 november, dus veel later dan in de
groep NDK, waarin de rust reeds ongeveer eind oktober het diepst is. Deze
kleine, orienterende proef maakt het waarschijnlijk, dat de intrede van de
winterrust niet door de daglengte, maar door de temperatuur wordt bepaald.
Dit komt overeen met de waarnemingen van CHOUARD (17, 18)dat het einde
van delengtegroei en debladval van seringzowelin korte alslange dag plaats
vinden, alleen in lange dag op een iets later tijdstip, terwijl daarna voor hernieuwde groei kou nodigis.
Omdeinvloed van detemperatuur ophet in winterrust gaan duidelijker aan
te tonen, werden in 1960de in 3.7.3 beschreven koubehandelingen bij -1° en
+ 2 °Cuitgevoerd.Ookhieruitzalduidelijk blijken,datinSeptemberenoktober
eenlagetemperatuur deknoppen snellerinwinterrustdoetgaandaneenhogere
temperatuur.
Conclusie. - D e temperatuur in September en oktober bepaalt het tijdstip en
ook dediepte van dediepste winterrust.
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GRAF. 1. De intrede van de winterrust bij natuurlijke dag,koud (NDK) of warm (NDW) en
bij lange dag, warm (LDW) in 1959. Abscis: data van snijden van de takken.
Ordinaat: A = maximum gewicht in %van het aanvangsgewicht.
GRAPH 1.Theentranceof winterrest ina naturalday, cold(NDK) or warm(ND W) andina
longday, warm (LDW) in1959. Abscis: dates of cutting of the branches. Ordinate:
A = maximum weightin % of the initialweight.
3.6. HET VERLOOPVANZOMER-EN WINTERRUST

Methoden. - Voor de bepaling van het verloop van zomer- en winterrust
werdeninzomerenherfst van 1959en 1960periodiektakken ontbladerd ofna
de bladval zonder rustverbrekende behandeling in de kas gezet. De in 1959
gebruikte takken werden gesneden van struiken, die begin juni van dat jaar
opgeplant waren in Wageningen. Ook werden regelmatig warmwaterbehande14
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lingen uitgevoerd omna te gaan of deze duidelijker dan de ontbladeringsproeven het rustverloop weergeven. Van alle behandelingen werd het quotient
A/B bepaald.
Resultaten. - Het verloop van zomer-en winterrust blijkt uit de grafieken 2
en 3entabel5.
Zoals nader besproken wordt in 3.7.1, kan tijdens de zomerrust de bloemknop uitlopen, nadat detak isontbladerd. Ontbladeren wetevroeg,dan loopt
de bloemknop niet goed uit, doordat deze nog niet volledig is aangelegd. Het
slechte uitlopen is dan niet een gevolg van een diepere rust dan enkele weken
later, wanneer de bloemknop welver genoeg is aangelegd om goed te kunnen
gaan bloeien na ontbladering. Dit is het geval op ongeveer 5/8/59 (grafiek 2).
Debloei na ontbladering blijft goedtot delaatsteweekvan augustus. Danbeginnendebloemknoppen naontbladering slechteruittelopen,eentekendatde
invloedvanhetbladophetuitlopenvandebloemknopkleinerbegintteworden.
Tegelijkertijd wordt het uitlopen van de bloemknop in toenemende mate geremd door factoren, die in die knop zijn gelegen. Dezomerrust gaat dusgeleidelijk overindewinterrust. Dezeovergangstijd duurtvanafdelaatsteweekvan
augustus tot ongeveer half oktober. Dewinterrust heeft zijn dieptepunt bereikt
op 15/10/59;deinvloedvanhetbladisdangeheelverdwenen,daardeknoppen,
ookzonder blad,nietofnauwelijks opengaan. Ditdieptepuntvandewinterrust
valt niet samen met het tijdstip van de bladval, die pas in begin november begint.Op21/10en28/10/59lopen deknoppen vandegroepCw( = onbehandelde,inWageningengesnedentakken)inhetgeheelnietuit.Danisdewaardevan
A/B dus oneindigklein,zodat metbehulpvan degroep Cwhet dieptepunt van
de winterrust niet gevonden kan worden.Na dit dieptepunt lopen, tengevolge
van de winterrustverbreking door natuurlijke kou (zie tabel 6), de knoppen
steedsbeteruit.
De rust wordt steeds minder diep, te zien aan de stijging van de lijn Cw in
grafiek 2. De onbehandelde takken, die in Aalsmeer zijn gesneden, lopen ook
tijdens dediepste rust nogenigszinsuitin dewarmekas.Hun winterrust isiets
minderdiep,watblijkt uitdehogerewaardenvanA/B oplijn 0, vergeleken met
lijn Cw. Hierdoor kan de waarde van A/B ook tijdens de diepste winterrust
bepaald worden. Uit lijn 0 volgt dan dat op 14-28/10/59 de winterrust het
diepst is.
Bekijken we nu het verloop van de winterrust door het effect van de warmwaterbehandelingen nategaan,danblijkt hetdieptepuntvandewinterrustveel
duidelijker te vinden te zijn. De waarden van A/B op de lijnen 3, 6en 12vertonen een duidelijk dieptepunt. Tijdens dit dieptepunt isde winterrust dus het
diepst, terwijl het effect van de rustverbrekende behandelingen het kleinstis.
De grafieken 3 geven het verloop weer van zomer- en winterrust in 1960.
Tijdens dezomerrust isvanaf ongeveer 11augustus goede bloei mogelijk door
ontbladering. Alswelijn 0volgen, blijkt dat in begin September de zomerrust
weer geleidelijk overgaat in de winterrust, die nu het diepst is op 6/10/60. In
1960lopendetakkenooktijdensdediepsterustzonderbehandelingzogoeduit,
dat met lijn 0 het dieptepunt van de rust goed te bepalen is. De lijnen der
warmwaterbehandelingen vertonen in 1960over het algemeen een veelvlakker
verlooptot aan ongeveerhalf oktober dan ingrafiek 2in 1959enzijn daardoor
minder geschikt om het dieptepunt van de rust te bepalen, dan de lijn der onbehandelde takken. Dewinterrust wordt buiten verbroken door de natuurlijke
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62 (2), 1-57 (1962)
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GRAF. 2. Invloed van een warmwaterbad van 30°C gedurende 0, 3, 6 of 12uur op de rustverbreking van bloemknoppen aan afgesneden, ontbladerde takken in 1959.
Cw = onbehandelde takken, in Wageningen gesneden.
Abscis: data van behandeling van de takken. Ordinaat: A/B = Maximum gewicht
in % van het aanvangsgewicht/het aantal dagen tot bereiken van het maximum
gewicht.
GRAPH 2.Influenceofawarm waterbathof30"Cduring0,3,6or 12 hoursontherest breaking
of the flower buds on cut, defoliated branches in 1959. Cw = untreatedbranches,
cut in Wageningen.
Abscis: dates of treatment of the branches.Ordinate: AjB — maximum weightin
% of the initial weightInumberof daystillthemaximum weight hasbeen reached.

koude. De zwaarste warmwaterbehandelingen (12 uur 25°-30°C) worden al
schadelijk voor de rustverbreking buiten voltooid is, te zien aan de relatieve
achteruitgangvan dewaarden van A/B van behandelde in vergelijking met onbehandelde takken. De lichtere warmwaterbehandelingen (24uur 20°C,6uur
25°-30°C) worden pas schadelijk op het moment, dat de rust verbroken is,
of korte tijd daarna. De lichtste warmwaterbehandelingen (6-12 uur 20°C,
3 uur 25°-30°C) worden dan ook schadelijk of hebben geen invloed meer.
Ophetmoment datderustbuitenverbroken is,zienwedan ook indegrafieken
2en 3,dat de lijnen der lichte warmwaterbehandelingen die der onbehandelde
takken snijden of zeer dicht naderen, t.w. op 25/11/59en 30/11/60.
Uitvergelijking vandelijnen 0deronbehandeldetakken in grafieken 2en3a
blijkt dat in 1960dewinterrust minder diepisdan in 1959.In 1959kan hetverloop van de rust het best worden bepaald met de resultaten der warmwaterbehandelingen. Met de onbehandelde takken is het dieptepunt van de winterrust dan niet erg nauwkeurig (lijn 0) of bij diepere rust in het geheel niet
(lijn Cw) te vinden.
16
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GRAF. 3. Invloed van een warmwaterbad op de rustverbreking van bloemknoppen aan afgesneden, ontbladerde takken in 1960. Abscis: data van behandeling. Ordinaat:
A/B = Maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht/het aantal dagen tot
bereiken van het maximum gewicht.
a. Bad van0,3,6ofl2 uurinwatervan30°C.
b. Bad van 0,3,6of 12uur inwater van 25°C.
c. Badvan0,6,12of24uur inwatervan 20°C.
GRAPH 3.Influenceofawarm waterbathontherestbreakingoftheflowerbudson cutdefoliated
branchesinI960.Abscis:datesoftreatment.Ordinate: A/B = Maximum weightin %
of theinitialweight/numberofdaystillthemaximum weight hasbeen reached.
a. Bathduring0,3, 6or 12 hoursinwaterof30"C.
b. Bathduring0,3,6 or 12hoursinwaterof25°C.
c. Bathduring0, 6, 12 or 24 hoursinwaterof20°C.
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TABEL6. Aantal dagen (d) + uren (u) meteen temperatuur lager dan resp.5, 6, 7of 8°Cin
de herfst van 1959en 1960.
TABLE6. Numberofdays(d) + hours(u) withatemperaturebelow5,6,7or
8 °C,respectively,
inautumnof 1959 and1960.
Vanaf
tot
14/10/59
From
to
28/10/59
12/11/59
25/11/59

<5°C

0 d. + 10u.
5 d. + 6,5 u.
10d. + 7,5 u.

<6°C

<7°C

<8°C

0 d. + 16,5 u.
7 d. + 14u.
14d. + 1,5 u.

1 d. + 3,5 u.
9 d. + 15,5u.
17d. + 14u.

2d. + 5u.
12d. + 8,5 u.
21 d. + 11,5u.

0 d. + 17u.
I d . + 13u.
8 d. + 8 u.
10d. + 6,5u.

1 d. + 9,5 u.
3 d. + 8,5 u.
12d. + 18 u.
15d. + 23u.

2 d. +
4 d. +
15d. +
20d. +

Vanaf
tot
13/10/60
From
to
27/10/60
9/11/60
23/11/60
30/11/60

0 d. + 0,5 u.
0 d. + 8,5 u.
4 d. + 17,5 u.
6 d. + 0,5 u.

8 u.
16,5u.
15,5 u.
17,5 u.

In 1960evenwelblijkt dat het rustverloophetbesteistezienuithetverloop
vanderustderonbehandeldetakken(lijn0ingrafieken 3).Bovendien zijn dan
deresultatenvandewarmwaterbehandelingengedurende6-12uurinwatervan
30°C onbetrouwbaar wegensde schade,die dezeverschillende keren, door de
vrijondieperust,veroorzaken.Vooreendoeltreffende bepalingvanhetverloop
vanderustishetdusnodigomregelmatig,inoktoberzekereenkeerperweek,
ontbladerde, onbehandelde takken, en takken die na ontbladering een lichte
warmwaterbehandeling (b.v. 3 uur 30°C, 3-6 uur 25°C, of 6-12 uur 20°C)
hebben ondergaan,indewarmekasteplaatsen. Dan kunnenzowelineenjaar
metondiepewinterrust- aan delijn der onbehandeldetakken- alsineenjaar
met een diepewinterrust - aan de resultaten van de warmwaterbehandeling hetrustverloopenhetdieptepuntvandewinterrustgevondenworden.
Conclusies. - De zomerrust, veroorzaakt door het blad en reeds aanwezig
als vanaf begin augustus ontbladering resulteert in goedebloei, duurt tot eind
augustus. Vanaf begin Septembertot ongeveer half oktober gaat dezomerrust
geleidelijk over in dewinterrust, een rusttoestand die veroorzaakt wordt door
indeknopzelfgelegenfactoren. Omhetverloopvanderustzowelinjarenmet
een diepealseen ondiepewinterrust te kunnen bepalen,moeten regelmatig,in
oktober zeker een keer per week, takken ontbladerd worden en ontbladerde
takken aan eenlichte warmwaterbehandeling,b.v.3uur 30°C, 3-6 uur 25°C
of 6-12 uur 20°C,blootgesteldworden.

3.7. VERBREKING VAN ZOMER- EN WINTERRUST

3.7.1. Ontbladering
Hetis,zoalsfoto 4toont,geblekendattijdens dezomerrusteenseringetakin
bloei gebracht kan worden door detak te ontbladeren. Blijkbaar remt dustijMeded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62(2), 1-57 (1962)
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dens de zomerrust het blad het uitlopen van de zijknoppen. De resultaten van
dein dezomersvan 1959en 1960wekelijks uitgevoerde ontbladeringen zijn te
vinden ingrafiek 2(lijn Cwen lijn0)en grafiek 3 (lijn 0), benevens in tabel5.
Ontbladeren wetevroeg,b.v. op 29/7/59 of 4/8/60,dan blijken debloemknoppenzichnogniettotvolledigetrossenteontwikkelenenontstaan morfologische
overgangen tussen hetvegetatieveengeneratieve stadium,zoalsook WASSCHER
(58) heeft gevonden na ontbladering van gehele struiken. Blijkbaar is dan de
bloemknop nog niet vergenoeg aangelegd omtot eenvolledige tros te kunnen
uitgroeien. Eerst op 5/8/59resp. 11/8/60zijn de uitgroeiende trossen geheel,of
vrijwel geheel,volledig.
Op 5/8/59 was de bloemknopontwikkeling van 9 knoppen gevorderd tot de
stadia A2/A1 (1 x), G/Al (1 x), G/A2 (6x) en G/G- (1 x), op 3/8/60tot de
stadia K/Pr ( l x ) , C/C ( l x ) , Al/K (2x) en A2/C (5x), op 17/8/60 van 10
knoppentot de stadia A2/C(3x), A2/A1 (3x) enG/A2 (4x). Debloemknopaanlegmoet dustenminste ongeveer tot stadium A2/Czijn gevorderd, wilmen
van eengoedebloei,na ontbladering,verzekerd zijn.
Goede bloeidoor ontbladering ismogelijk tot eind augustus- beginSeptember. Daarna vermindert het resultaat van de ontbladering regelmatig door het
begin van de intrede van de winterrust. Hierbij wordt de rust steeds meergelocaliseerd indeknopzelf.Hetblad heeft dan ookvanaf het dieptepuntvande
winterrustgeenenkeleinvloedmeerophetuitlopenvandebloemknoppen.
3.7.2. Warm water
In augustus, tijdens de zomerrust, verbetert een niet te sterke warmwaterbehandeling (12uur 20°C, 6uur 25°C, 3uur 30°C)de kwaliteit van de trosontwikkeling van ontbladerde takken niet. Wei wordt deze ontwikkeling versneld. Zie tabel 5 en foto 2a. Sterkere warmwaterbehandelingen in augustus
beschadigen de knoppen..
Wanneer echter omstreeks eind augustus tot begin September de zomerrust
geleidelijk indewinterrustbegintovertegaanendoor ontbladering geengoede
bloeimeerteverkrijgen is,blijkt eenwarmwaterbehandelingzeernuttig.Goede
bloeivan ontbladerde takken isdanmogelijk dooreen warmwaterbehandeling,
die iets sterker moet en ook kan zijn voor een goede trosontwikkeling, dan
tijdens dezomerrust,b.v. 12uur20°,6-12uur25°of6uur30°C.Ziefoto2b.
Als de winterrust omstreeks half oktober het diepste punt bereikt heeft,
lopendeknoppen naontbladeringinhetgeheelnietofnauwelijks uit, afhankelijk van de diepte van de winterrust in een bepaald jaar. Op dat moment verbetert een warmwaterbehandeling de trosontwikkeling sterk. Zie foto 2c. Het
is dan echter niet mogelijk een warmwaterbehandeling te vinden die, zonder
schadelijk te zijn, een goede trosontwikkeling tot gevolgheeft. In 1959was na
dewarmwaterbehandeling van 12uur 30°Cop 14/10/59detros nogniet groot
genoeg. In 1960 werd op 13/10/60 daarom ook de behandeling 24 uur 30°C
uitgevoerd. Toen wasechter de winterrust zoveel minder diepdan in 1959,dat
een bad van 30CCgedurende 12uur of langer schadelijk was,terwijl na 6uur
30°C de trosontwikkeling onvoldoende was. Ook de behandelingen in water
van20°en25°Cverbreken indezeperiodedewinterrustnietvoldoende,zonder
deknoppentebeschadigen. Debestebijdezetemperaturen verkregen resultaten
zijn slechterdan dienaeenwaterbad van 6uur 30 °C.
Niet schadelijke, goede resultaten geven de warmwaterbehandelingen pas
weer op 12/11/59 (6 uur 30°C) en op 9/11/60(6 uur 25-30°C,24uur 20 °C).
20
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Ziefoto 2d. Hierbij moet opgemerkt worden, dat weliswaar de diepste winterrust in 1959dieper wasdan in 1960,doch dat veelkoudenachten in 1959deze
diepere rust al in begin november vrij snel voor een deel verbroken hebben.
Zietabel6.
Tot het tijdstip, waarop de winterrust buiten verbroken is (25/11/59 resp.
30/11/60), worden de resultaten van alle warmwaterbehandelingen beter. Tot
dan zijn delichtewarmwaterbehandelingen niet schadelijk; zeverbeteren vaak
niet de trosontwikkeling, doch versnellen wel de bloei (6-12 uur 20°, 3-6 uur
25°of 30°C). Gedurende enige tijd daarna versnellen lichte warmwaterbehandelingen soms (in 1960) de bloei ook nog, doch zeworden gauw schadelijk of
hebben geeninvloed meer.Begin december kan eenlichte warmwaterbehandeling(3 uur25-30°C,6uur20°C)nognuttigzijn.Daarna ishetgevaarvoorbeschadiging groot,uitgezonderdna eenzeerlichtebehandelingvan 6uur 20°C,
diedanechtergeenenkelvoordeelmeerbiedt.
3.7.3.Koude
Methoden. - Vanaf 18/8, 15/9, 13/10,27/10,9/11en 23/11/60werden takken
gekoeld bij -1° of +2°C, gedurende 1,2, 3of 4 weken;vanaf 13/10en 27/10
ook bij 5°,6°of 8 °Cgedurende 2of 4 weken.Heteffect der koubehandelingen
werd uitgedrukt in het quotient A/B, omschreven op p. 12.
Resultaten. - Uit grafiek 4blijkt dat kou (-1° tot + 2 °C)vanaf 18/8/60,dus
tijdens dezomerrust,gegeven,geeninvloed opderustheeft, indiendeduur van
dekou 1-2 weken bedraagt.
Langere koubehandelingen verbeteren debloei iets.Het isopvallend, dat de
kou aan de niet afgerijpte takken geen schade toebrengt; misschien wordt dit
veroorzaakt doordatdetakkenvoordekouzijn ontbladerd.
23/11/60

1 2
3 4
WEKENKOU
WEEKS COLD

GRAF.4. Invloed van koudebehandelingen bij -1°C of + 2 °C gedurende 0, 1, 2, 3 of 4
weken opderustverbreking van bloemknoppen vanafgesneden, ontbladerde takken
in 1960. Ordinaat: A/B = Maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht/het
aantal dagen tot bereiken van het maximum gewicht.
GRAPH 4.Influence of coldtreatments at -I°C or +2 °C during0, 1,2, 3 or 4 weeksonrest
breakingofflowerbudsoncut,defoliatedbranches in 1960.Ordinate:A/B = Maximum weightin % of the initialweight/number of days till the maximum weighthas
beenreached.
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Dezelfde koubehandelingen, gegeven in de overgangstijd van zomer- naar
winterrust vanaf 15/9/60,laten een geheelander resultaat zien. Na 1 week kou
van-1°of + 2 °Cblijken deknoppen nogdieperinrust tezijn danzonder kou.
Na 2wekenisde(verdiepte)rustweerenigszinsverbroken. Nameerkouwordt
de rust beter verbroken, zodat de takken, die 4 weken bij -1 CCbewaard zijn,
goed bloeien. Na 4weken 2°C is de bloei welgoed, doch later dan na 4weken-1°C.
Omstreekshet dieptepunt van dewinterrust isweerte zien,dat de lagetemperaturen van -1° en -)-2°C eerst de winterrust van de knoppen iets, doch
minder sterk dan op 15/9/60 verdiepen. Dit zelfde proces is ook op 27/10/60,
althans bij -1°C, nog te vinden, doch in latere koubehandelingen afwezig.
Bijallebehandelingen valthet opdat-1°Csteedsbeterderustverbreekt dan
+ 2 °C.Ziefoto 3.Ditlijktnietzotezijnna 1 week-1°Cvanaf27/10en9/11/60.
Waarschijnlijk echterspeelthierhetrustverdiependeprocesnogeenrol,waarbij
-1°Cderust nogwelevenverdiept,maar + 2 °Cnietmeer.
Discussie. - Omderesultaten vandekoubehandelingen tekunnen begrijpen,
moet aangenomen worden, dat hierbij twee processen een rol spelen:
I: Een proces dat de winterrust verdiept.
II: Een proces dat dewinterrust verbreekt.
Proces I vindt vanaf begin September buiten plaats (zie 3.6). Op 15/9/60
blijkt dit proces sneller en effectiever te verlopen, als we de knoppen aan een
korte periode kou (-1° of 2°C)blootstellen. De rust wordt dan sterk verdiept,
ongeveertot aan oftot ietsbeneden het niveauvandediepstewinterrust buiten
op6/10/60.Ziegrafieken 3en4.HiernabegintprocesII,zodatnatotaal4weken
kou, bij diezelfde lagetemperatuur, dewinterrust verbroken is.Wekunnenuit
grafiek 3aaannemen, dat buiten op6/10/60procesI isbeeindigd endat daarna
proces II begint onder invloed van de,dan nog vrij korte, periodes van lage
temperatuur (tabel 6). Echter op 13/10/60 blijkt proces II buiten nog niet zo
sterk teverlopen, dat proces I niet meer door een hoeveelheid kou van -1° tot
+ 2 °Cweerop gangtebrengen is.Op27/10/60verloopt procesIIbuiten, door
de natuurlijke koude op gang gebracht, al sterker en kan proces I alleen door
een krachtige impuls (-1°C) nog verlopen, doch bij 2°C al vrijwel niet meer.
Noglater (9/11/60)verloopt procesII buiten alzosterk, dat procesI nietmeer
op gang gebracht kan worden, dan werkt koude al direct rustverbrekend.
Uit grafiek 5blijkt nu het volgende.
Na 2 weken + 2 °C is dewinterrust dieper dan na 2weken-1°C, gegeven
tijdens, of kort na het dieptepunt van de winterrust, doordat gedurende de
eerste week bij beide temperaturen de rust verdiept is, doch daarna bij -1°C
sneller verbroken is. De winterrust is na 2 weken 5°-8°C echter ook minder
diep dan na 2 weken 2°C. Voorts is buiten op 9/11/60 proces I niet meer op
gang te brengen na 4J dag met temperaturen tussen 5°en 8°C en J dag met
temperaturen beneden 5°C.Aangezien dus na 2weken2CCof ook 5°-8CCde
rust niet meer verdiept kan worden, en 2°C in de derde en vierde week meer
rust verbreekt dan 5°-8°C, verloopt proces II bij 5°-8°C dus langzamer dan
bij 2°C en bij de laatste temperatuur weer langzamer dan bij -1°C, zoals al
eerder werd gevonden (grafiek 4). Na 2weken 2°Cisderust dieper (en na een
week2°nogdieper)dan na2weken 5°-8°C.Zou nu gedurende deeersteweek
5°-8°C de rust meer verdiept hebben dan 2°C, dan zou de ondiepere rust na
2 weken 5°-8CC in vergelijking met 2 weken 2°C alleen verklaard kunnen
22
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27/10/60 .4W

I3/IO/60 4W

27/IO/60 2W
13/10/60 2W

3-l°C

+2°C

+5°C +6°C

+8°C Co

GRAF. 5. Verband tussen de temperatuur tijdens de kou en de rustverbreking van bloemknoppen op afgesneden, ontbladerde takken. Koudebehandelingen gedurende 2of
4 weken vanaf 13/10of 27/10/60bij -1°,2°,5°,6°of 8 °C.Ordinaat: A/B = Maximum gewicht in %van het aanvangsgewicht/het aantal dagen tot bereiken van het
maximum gewicht. Co = controle.
GRAPH 5.Relation between temperature during the cold treatment and the rest breaking of
flower budson cut, defoliated branches.Cold treatments during2 or 4 weeks from
13/10 or27/10/60 at -1", 2°,5°,6°or8 °C.Ordinate: A/B = Maximum weight in %
of the initial weight/numberof days till the maximum weight has been reached.
Co = control.

wordenuiteensnellererustverbreking bij 5°-8°C.Ditlaatstenu is, zoalsboven
is aangetoond, onmogelijk. Dus verloopt proces I bij 5°-8°C geheel niet, of
zeer kort en met weinig effect. Dus ook proces I verloopt sneller als de temperatuur van 5°-8°C verlaagd wordt tot 2°C. Hieruit, en uit het feit dat op
27/10/60 -1°C de rust nog wel verdiept en 2°C niet meer, wordt het waarschijnlijk dat proces I bij -1°C weer sneller verloopt dan bij 2CC. Het dieptepunt van de rust in de koubehandelingen van 15/9 en 13/10/60 moet dan bij
-1°C eerder dan bij 2°Cenbinnen eenweekbereikt zijn; deminder diepe rust
na een week-1°C,vergeleken met een week 2°C,is dan het gevolgvan de bij
-1°Ceerderbegonnenensnellererustverbreking.
3.7.4. Gibberellazuur (GA)
Methoden. - Indeproeven overrustverbreking metGAwerd hetkaliumzout
van gibberellazuur van Merck en Co., Inc. gebruikt. Voor het dopen van de
knoppen werd aan de GA-oplossing 1 d.p.m. uitvloeier (sintal van de Aseptafabriek) toegevoegd. Denahetdopen langsdetakken naar beneden stromende
vloeistof werd met watten opgevangen, om de voedingsoplossing niet te verontreinigen. Het opzuigen geschieddedoorelketak24uurineenbekerglasvan
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100 cc, gevuld met een GA-oplossing, te plaatsen bij kamertemperatuur.
Daarna werden detakken met water afgespoeld.
Op 6/12/58 werden takken gedoopt in 0, 50, 500 of 1000d.p.m. GA en in
dewarmekasgezet. Op 17/10/59werden indewarmekastakken geplaatst,die
gedoopt werden op 17/10, 21/10, 24/10 en 28/10/59 in 0, 100, 1000 of 5000
d.p.m. GA. Op 12/11/59werdenin dewarmekastakkengeplaatst, diegedoopt
werden op 12/11, 16/11, 19/11en 23/11/59in0, 50,500of 5000d.p.m. GAen
takken, die deze concentraties van GA gedurende 24 uur hadden opgezogen.
Per behandeling werden 5takken gebruikt.
Resultaten. - In devoorlopigeproef, begonnen op6/12/58,bleekGA naeen
keer dopen geen enkele gunstige invloed te hebben op de snelheid van de
trosontwikkeling. Het trosgewicht werd zelfs iets lager dan bij de controletakken,dietoen algoeduitliependoordenatuurlijke verbrekingvandewinterrust. Na dopen in 500-1000d.p.m. GA werd de bloemtros echter wellanggerekt, terwijl de bloempjes klein bleven.
Tijdens dediepste winterrust op 17/10/59werden deknoppen vaker gedoopt
en ook in een hogere concentratie van GA. Enkele van de gebruikte knoppen
waren niet goed gesloten, waardoor een deel van de onbehandelde knoppen
zich tot, weliswaarzeer kleine,bloemtrossen ontwikkelde. Een even groot deel
van de behandelde knoppen reageerde op GA; degoed gesloten knoppen reageerden niet. Van de op GA reagerende knoppen groeiden de onderste 3-4
internodien van dehoofdas van detros sterk indelengte uit. Dezijassen ende
rest van de hoofdas groeiden niet uit, terwijl de knopjes van de afzonderlijke
bloempjes geenenkeleontwikkelingvertoonden. Slechtsnadopen in 100d.p.m.
GA kwamen enkele bloempjes open, doch niet meer dan in de onbehandelde
knoppen. GA doet dus, alshet de knop kan binnendringen, het onderste deel
vandehoofdas vandetrossterkstrekken,maarverbreektderustvandebloempjesvan detros niet.
Op 12/11/59isal een deel van de winterrust verbroken. In de op die datum
begonnen proevenzijn deknoppen betergesloten dan op 17/10/59.Zereageren
dan ook minder sterk op dopen in GA. Geen enkel effect heeft 50d.p.m. Na
dopen in 500d.p.m. isaan eenvan devijf takken debloemtros sterk verlengd,
zonder dodeofnietuitlopende bloemknopjes. Deanderetrossenzijn gelijk aan
die der onbehandelde takken, die door een kleine hoeveelheid natuurlijke kou
ook al enigszins uitlopen. Na dopen in 5000 d.p.m. zijn alle internodien van
detroslang;debloemknopjes lopenechtermeestalnietuit ofzijn dood.
Door GAtelatenopzuigenwordtdoor 50d.p.m. eendeelvandetrossenwat
langer, terwijl slechts weinig bloempjes niet uitlopen of dood gaan. Het trosgewichtisechterevenhoogalsdatvandecontroletakken. Na het opzuigenvan
500of 5000d.p.m. zienweweerdesterkeverlengingvan deonderste 3-4internodienvandehoofdas vandetros,terwijl dehogereinternodien nietuitgroeien.
Na het opzuigen van 5000d.p.m. gaan vrijwel alle bloemknopjes dood, na het
opzuigenvan500d.p.m.zijnindrievandevijftakkenietsminder bloemknopjes
dood. Het effect van 5000d.p.m. blijkt dus hetzelfde als na hetdopenin5000
d.p.m. in de proef van 17/10/59.
Discussie. - D e negatieve resultaten met winterrustverbreking door GA zijn
begrijpelijk. Ook in de proeven van THORUP (54) werd door het opzuigen van
GA het uitlopen van de sering alleen versneld vanafjanuari, dus na deverbre24
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king van de winterrust. Tijdens de winterrust had GA geen effect, evenals in
mijn proeven. Tot nu toe is voorts bij voor rustverbreking koubehoeftige,
houtige gewassen slechts bij perzik een rustverbrekende werking van GA aangetoond (DONOHOen WALKER, 21, 57).Bij appel (WALKERen DONOHO, 57)en
peer (BROWN et ah,13)kan GA dewinterrust niet verbreken.
3.7.5. Conclusies
Indezomerkunnen seringetakken bloeien,indien zegesneden en ontbladerd
worden in de tweede week van of later in augustus en de bloemknopaanleg
tenminstegevorderd istot stadiumA2/C.
Eenlichtewarmwaterbehandelingna deontbladering versneltinaugustusde
bloei; in September is een lichte warmwaterbehandeling noodzakelijk voor
goede bloei. Tijdens het dieptepunt van de winterrust (ongeveer half oktober)
is geen warmwaterbehandeling te vinden, die zonder knopbeschadiging de
bloemtrosgoeddoetuitlopen. Goede bloeidoor warmwaterispasindetweede
week van november weer mogelijk.
Koude (-1° of + 2 °C), gegeven aan ontbladerde takken in augustus heeft
geen, of na 3-4 weken een iets versnellende invloed op het uitlopen van de
bloemknop. In de overgangstijd van zomer- naar winterrust worden door kou
tweeprocessen bevorderd: (I) Eerst wordt de rust verdiept en (II) daarna verbroken. Tijdens en kort na het dieptepunt van de winterrust zien we, zij het
zwakker, weer de rustverdieping, waarna de rust verbroken wordt. Proces I
verloopt bij -1°C beter dan bij + 2 CCen niet of met weinig effect bij 5°-8°C.
Proces II verloopt langzamer als de temperatuur stijgt van —1°tot + 8 °C.
De laatste temperatuur is echter nog niet de hoogste, rustverbrekende temperatuur.
Gibberellazuur kan dewinterrust niet verbreken.
3.8. KOUDEBEHOEFTE ENRUSTVERBREKENDE TEMPERATUREN

Experimentele gegevens.- Uitgrafiek 4(p.21)isgebleken dathetseringeras 'Mad. Stepman' tijdens de overgangstijd van zomer- naar winterrust ongeveer 3-4 weken -1°C of meer dan 4 weken 2°C nodig heeft voor een goede
bloei. Op 13oktober 1960,ongeveer tijdens het dieptepunt van de winterrust,
zijn 4 weken -1° of 2°C noodzakelijk, waarbij de bloei na 4 weken 2°C niet
slechteris,maar 4-5dagen later begint.Ziefoto 3.Op27oktoberzijn 3weken
-1°C ongeveer voldoende, 4 weken echter beter; bij 2°C zijn 4 weken noodzakelijk. Op 9 november (na bijna 5 dagen met temperatuur < 8 °C) zijn 3
weken-1°of2°Cvoldoende.Op23november(naruim 15 dagenmettemperatuur <8 °C) bloeit de controle al zo goed, dat een koubehandeling geen nut
meer heeft, temeerwaar op 30novemberde winterrust buiten verbroken is,na
ruim20dagenmeteentemperatuur <8 °C,waarvan slechtsgedurende 6dagen
de temperatuur < 5 °C was. In 1959 was de vrij diepe winterrust buiten verbroken op 25 november, na ruim 21 dagen met een temperatuur < 8 °C,
waarvan echter gedurende ongeveer 10dagen detemperatuur < 5 °Cwas.Het
voor rustverbreking noodzakelijke aantal uren < 8 °C was dus in beide jaren
ongeveer gelijk, daar het grotere aantal uren < 5 °C in 1959 de diepere rust
snellerheeft verbroken. Eenperiodevan 3wekenmeteentemperatuur beneden
8°Cisvoor rustverbreking dusvoldoendeinjaren meteenondiepe winterrust,
terwijl injaren met een diepe winterrust van deze 3weken ongeveer gedurende
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anderhalve week de temperatuur lager dan 5°Cmoet zijn; deze Iagere temperaturen breken namelijk de winterrust beter dan temperaturen van 5°-8 °C, zoals
uit grafiek 5en uit 3.7.3 blijkt. De berekening van het aantal uren kou kan beginnen op 15oktober, daar voor dietijd het aantal uren beneden 8°Czeer klein
is en het dus praktisch geen verschil maakt of de berekening begint op 1 of
15oktober; bovendien is op 1oktober de sering nog niet in zijn diepste winterrust, en op 15 oktober wel.
Om te weten te komen welke temperaturen nog winterrust kunnen verbreken
en in welke mate, werden de in 3.7.3 beschreven koubehandelingen bij -1°
en + 2 C C vergeleken met die bij 5°, 6° en 8°C. Grafiek 5 toont duidelijk aan,
dat tijdens en kort na de diepste winterrust behalve -1° en +2 °C ook 5°,6° en
8 °C nog rustverbrekend werken. Echter neemt het effect van een koubehandeling af, als de temperatuur toeneemt. Daar het niet mogelijk was bij hogere,
constante temperaturen de rustverbreking te bestuderen, kon dus alleen aangetoond worden dat 8°C nog de winterrust verbreekt. De maximale rustverbrekende temperatuur is hiermede echter niet bekend geworden.
D i s c u s s i e . - Voor praktische doeleinden, in verband met het verschijnsel van
de 'vertraagde bot' in gebieden met zachte winters, is nooit de maximale rustverbrekende temperatuur exact bepaald. Veelal wordt op grond van de helaas
ongepubliceerde resultaten van HUTCHINS (1936, gee. door YARNELL, 63) de
koudebehoefte van verschillende fruitgewassen uitgedrukt in het voor rustverbreking noodzakelijke aantal uren beneden 45 °F (7,2 °C). Dit is berekend
voor b.v. perzik (YARNELL, 63, WEINBERGER, 60, 61), peer (OVERCASH en
LOOMIS,49),blauwebes(DARROW,20)enappel (EGGERT,24).Ook wordt wel het
verband berekend tussen degemiddelde wintertemperatuur en de rustverbreking
b.v. door WEINBERGER (61), OVERCASH en LOOMIS (49), D E VILLIERS (56), en
BOWEN (6). BROERTJES(11) telt het aantal uren beneden 5°C om aan te geven
wanneer de winterrust van Forsythia verbroken is. Op grond van de waarnemingen over de koubehoefte van fruitgewassen zijn de volgende, niet in exacte
proeven bepaalde, temperaturen als maximale rustverbrekende temperaturen
berekend voorperzik op9,6-9,8 °C(WELDON,62)en7,2°C(HUTCHINS,gee.door
YARNELL, 63),en voor appel op 8,9 °C, voor peer op 10°C,voor pruim, perzik
en abrikoos op 11,1°C, voor amandel op 12,2°C en voor druif op 13,3 °C
( D E VILLIERS, 56). IONOVA (30) vermeldt dat, bij abrikoos, alle temperaturen
van -6° tot 10°C winterrust kunnen verbreken.
Het effect van de rustverbrekende temperaturen blijkt in de literatuur niet
steeds gelijk te zijn. De veronderstelling van SAMISH (52), dat beneden een bepaalde drempelwaarde elketemperatuur even sterk rustverbrekend werkt, komt
hiermee en met de resultaten van mijn proeven niet overeen. Hierin blijkt een
afname van de rustverbrekende werking bij stijging van de temperatuur. Het
lijkt me daarom meer voor de hand liggend te veronderstellen dat de rustverbrekende reactie langzamer verloopt als de temperatuur verhoogd wordt, tot
zij bij een zekere maximum temperatuur in het geheel niet meer verloopt.
SAMISH grondt zijn veronderstelling trouwens ten onrechte op de resultaten van
LAMB (35) met framboos, waaruit blijkt dat na een korte periode (6 dagen)
- 3 °C de rust dieper is dan na 6 dagen + 3 °C, gegeven omstreeks het tijdstip
van de diepste winterrust, bepaald door BRIERLEY en LANDON (7). De diepere
rust bij - 3 °C komt mijns inziens overeen met een rustverdieping bij die lage
temperatuur. Volgens NIGOND(48)echter werken bij de druif temperaturen van
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1-8 CC twee keer zo effectief voor de verbreking van de winterrust, als een
temperatuur van0°Cof lager.
Meer in overeenstemming met mijn resultaten zijn die van MARCHAL,
BROERTJES, en HARTSEMAen LUYTEN. Bij-2° tot -3 °Ckan volgens MARCHAL
de winterrust goed verbroken worden bij Forsythia (37, 39, 41,42),bij sering
(37, 41) en bij Prunus triloba (37, 40,41). Bij Primus gaf ook -4 °Ceen goed
resultaat (38). Een temperatuur van -2° tot -3° verbreekt bij Forsythiade rust
beter dan +\° tot +1 C C (41),wat overeenkomtmet deresultaten van BROERTJES,dieaantoonde dat bij Forsythia-2° resp.-1°Cbeter dewinterrust verbrak
dan +2° resp. + 1°C(11, 12)enmetdedoor mijmet seringen verkregen resultaten (zie 3.7.3). Volgens HARTSEMAen LUYTEN(28) kunnen alle temperaturen
van-2°tot + 8 °Cderustvandebloeineuzen van Convallariaverbreken, waarbijechter debesteresultaten bijdelaagste temperatuur verkregen worden.
Conclusies. - Een temperatuur van iets beneden 0°C verbreekt, ook bij de
sering, de winterrust effectiever dan een iets boven 0°C gelegen temperatuur.
Omstreeks half September heeft deseringc.v. 'Mad. Stepman' voor rustverbreking3-4weken-1 °Cofmeerdan 4weken2°Cnodig.Tijdens dediepstewinterrust (ongeveer 15 oktober) is dit 4 weken -1°C of 2°C en eind oktober
3weken -1°C of 4weken 2°C. De rustverbreking buiten isvoltooid na totaal
3 weken met een temperatuur beneden 8°C, waarvan, in jaren met diepe
winterrust, \\ week de temperatuur beneden 5°C moet zijn. De maximum
temperatuur, die nog rust verbreekt, isvoor sering groter dan 8°C,maar verschiltwaarschijnlijk vangewastotgewas.
4. HET FORCEREN
4.1. INLEIDING

De problemen, optredende bij het forceren van afgesneden takken, zijn voor
een groot deel dezelfde als gevonden worden bij een poging de houdbaarheid
van snijbloemen te verlengen. Immers,,in beide gevallen hebben we te maken
meteenafgesneden Stengel,diewater,metdehieraantoegevoegdestoffen, moet
kunnen opnemen.
Uit het onderzoek van AARTS(2)isnu het volgende gebleken. De houdbaarheidvan snijbloemen wordt slechter alsdevaten van deStengelverstopt raken.
Dezevatverstopping wordt veroorzaakt door:
1. Bacterien, dieeerstfiltreerbareenlater ook nietfiltreerbarestoffen vormen,
welke verwelking induceren. Zowel de filtreerbare als de niet filtreerbare
stoffen bevorderen de vatverstopping.
2. Schimmels. In het vaaswater treedt vaak schimmelontwikkeling op. Indien
hierdoor de Stengelwordt aangetast, heeft dit bacterieontwikkeling en verwelking tot gevolg.
3. Reactie van de Stengel op celbeschadiging door het afsnijden. Hierbij is de
aanwezigheidvanlevendecellenvereist,terwijlvandebeschadigdecelleneen
prikkel uitgaat, die de levende cellen stimuleert om de vaten te verstoppen.
Deze, door de plant bevorderde, actieve vatverstopping is een aeroob
proces.
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Afgezien van de vatverstopping is het meestal noodzakelijk de afgesneden
bloem te voorzien van suiker (saccharose) als ademhalingssubstraat, om de
houdbaarheid teverlengen. Daarnaast kunnen ook boorzuur encitroenzuur bij
sommigebloemen dehoudbaarheid gunstigbei'nvloeden.
Op grond van het bovenstaande moet bij het forceren van afgesneden seringetakken gezorgd worden voor een voedingsoplossing, die vrij blijft van
bacterien en schimmels. Dus dient zoweldeinvloed van takontsmetting, voor
de tak in de warme kas komt, als van toevoeging van bactericide en fungicide
stoffen aandevoedingsoplossingonderzochtteworden.Vervolgensmoetdeuitgroeiende bloemtros voorzien worden van voedingsstoffen, die een goedetrosontwikkelingnaast eenbehoorlijkehoudbaarheid garanderen.
4.2. MATERIAAL EN ALGEMENEMETHODIEK

In alle beschreven proeven zijn takken van de c.v. 'Mad. Stepman' gebruikt.
De takken, gebruikt in de van half februari tot aan de zomer uitgevoerde
proeven, werden half februari gesneden. Opdat moment waren de takken nog
nietbegonnennittelopen.Detakkenwerden,metwatvochtigsphagnumingepakt in plastic doek, bewaard bij -1°C, waardoor de knoppen niet gingen uitlopenenuitdroging vandetakken voorkomen werd.
Alvorens de takken in dewarme kaste plaatsen,werden zeontsmet doorze
gedurende 6uren met debasis in een 35cmdiepe oplossing van 0,02%scabex
(eenphenylmercurichloridebevattend middel)teplaatsen.
Tijdens ontwikkeling enbloeivan detrossen stonden detakken in dewarme
kas,bij een temperatuur, die,tenzij andersvermeld,varieerde van 21-23°Cen
gemiddeld 22°Cbedroeg, terwijl de relatieveluchtvochtigheid groter dan 65%
was.
Er werd uitgegaan van een op grond van de resultaten van AARTS(1,2)en
van eigen orienterende proeven samengestelde voedingsoplossing, aangeduid
als oplossing S. Deze bevat: Bactericiden (0,003% AgN0 3 + 0,003%streptomycinesulfaat), eenfungicide (5%vaneenverzadigde oplossingvan hetfiltraat
van cladox, dat als werkzame stof 2:4-dinitrorhodaanbenzeen bevat) en 0,1%
Ca(N03)2.4H20, 3%suiker (saccharose), 0,01%boorzuur, 0,02% citroenzuur
en0,1%glycerol.
De trosontwikkeling werd bepaald door aan het begin van en periodiek
tijdens deproef het gewichttebepalen van detakken. Ishetmaximum gewicht
door een zekere behandeling hoger dan dat van decontrole takken, dan isde
behandeling gunstig voor de trosontwikkeling. Het maximum gewicht wordt
tijdens de bloei bereikt. De houdbaarheid van de trossen van de behandelde
is beter dan van decontroletakken,als de gewichtsafname van de behandelde
takken, na het bereiken van het maximum gewicht, het kleinst is, of als de
bloempjes aan de behandelde takken het langst wit en turgescent blijven.
Allegewichtenzijn uitgedruktinprocenten vanhetaanvangsgewichtvandetak
met gesloten knoppen. Per behandeling werden, tenzij anders vermeld, 10takken gebruikt.
De speciale methoden van de besproken proeven worden ter plaatse beschreven.

28

Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62 (2), 1-57 (1962)

4.3. HETVOORKOMENVAN BACTERIEONTWIKKELING

4.3.1.Takontsmetting
Methoden. - Na 2 weken bij 2°C gekoeld te zijn, werden op 31/10/58, per
behandeling 5, takken gedurende 6 uren ontsmet met resp. thirasept.(bevat
tetramethylthiuramdisulfide), orthocide (bevat N-trichloormethylthiotetrahydroftaalimide), zilvernitraat of de (organisch kwik bevattende) middelen
uspulunofscabexvloeibaar extra kwikpreparaat (proefI).Op 12/2/60werden,
per behandeling 10takken, ontsmet in scabexofAgN0 3 , waarbij concentratie
van het ontstnettingsmiddel en duur van de ontsmetting gevarieerd werden
(proef II).
Resultaten. - De tabellen 7 en 8 tonen aan, dat zonder takontsmetting de
trosontwikkelingslechtis.Voordatdebloempjes gaankleuren,gaanzedanook
al verwelken.
Uittabel7blijkt, datthirasept enorthocidedeontwikkelingvanbacterienen
schimmels niet verhinderen, waardoor de trosontwikkeling, te zien in het bereikte maximum gewicht, slechtis.
Zilvernitraat en de twee gebruikte organische kwikmiddelen bestrijden, alTABEL7. Invloedvaneenzesuurdurendetakontsmettingnahetkoelen(2°Cvan17-31/10/58,
met de basis van de takken in water) op ontwikkeling (maximum gewicht) en de
houdbaarheid van de trossen en op de groei van schimmels en bacterien bij 22°C
in oplossing S (proef I).
TABLE7. Influence of disinfection, during six hours,of the branches after the cold(2 "Cfrom
17-311JO/58, baseof thebranches in water) ondevelopment (maximum weight) and
keeping quality of the racemesandon the growth offungi andbacteriain solution
S at 22 °C.

Ontsmettingmet
Disinfection with

water(controle)

Maximumgewicht in
% van aanvangsgewicht
Maximumweight as
% ofinitialweight

Houdbaarheid in
dagen, bij 22°C
Keeping qualityin
days, at22°C

+ = schimmel-en/of
bacteriegroeina
21dagen
+ = growthoffungi
andlor bacteria
after 21 days

+
+
+
+
+
+
+

114,0

thirasept
(TMTD)

0,01%
0,1%
1%

112,6
116,8
111,7

orthocide
(captan)

0,01 %
0,1%
1%

116,0
116,4
115,8

AgNO,

0,01%
0,1%

151,9
155,0

6,3
6,4

uspulun
0,01%
(organisch kwik) 0,02%
(organicmercury)0,04%

126,1
117,2
134,5

4,6
4,6
6,2

scabex
0,01%
(organisch kwik) 0,02%
(organicmercury)0,04%
0,1%

137,8
147,6
141,1
148,8

6,5
6,0
6,9
7,0
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thans in de goede concentratie, de verontreiniging van de voedingsoplossing
beter. Ontsmetting met £en van deze drie middelen resulteert dan ook in een
veel betere bloemtrosontwikkeling en houdbaarheid. Van deze drie middelen
werkt uspulun het slechtst. Scabex, in een concentratie van 0,02% of hoger,
werkt goed en garandeert ook een goede houdbaarheid evenals, tenminste in
deze proef, AgN0 3 0,01-0,1%.
Tabel 8toont echteraan,datheteffect vanAgN0 3bijdetakontsmettingniet
herhaald kon worden.
TABEL 8. Invloed van de concentratie van het ontsmettingsmiddel en van de duur der takontsmetting opontwikkeling (A = maximum gewicht)en houdbaarheid (A + 5 =
gewicht, 5 dagen na het bereiken van het maximum gewicht) van de bloemtrossen
en op de groei van schimmels en bacterien in oplossing S (proef II).
TABLE8. Influence of theconcentration of thedisinfectantandthe duration of the disinfection
of thebranches ondevelopment (A = maximum weight)andkeepingquality(A + 5
= weight,5 days after the maximum weighthadbeenreached)of the racemes and
on thegrowth offungi andbacteria insolutionS. Brancheswereplacedat 22°Con
12/2160.
Ontsmetting
Disinfection
met
with

gedurendc (uren)
during (hours)

Gewichtin%van
aanvangsgewicht
Weight as% of
initialweight
A

A +5

150,4
161,9
160.6
157,0
156.7
165,0
158,4

129,1
151,8
141,0
144,6
143,4
152,0
144,4

1
3
6
12
24

158,9
156,5
161.4
150.5
156.6
162,6

132,5
134,8
140,7
124,2
128,8
143,5

6

145,0

113,1

scabex 0,01 %
„ 0,02%
„ 0,04%

6
6
6

152,9
162,7
156,7

138,1
149,8
140,0

AgNO30,01%
0,1 %

6
6

155,2
170,1

136,1
148,0

scabex 0,02%

0
i
1
3
6
12
24

AgNO.0,01%

water

i

Houdbaarheid
(dagen,22°C)
Keeping quality
(days, 22°Q)

5
5,2
5,6
5,6
5,2

•+- *= groeivanbacterienen/ofschimmel
na23dagen
+ = growthofbacteria
andlorfungi after
23 days

+
+

+
+
+
+
+
+
+
5,6
5,8
5,6

+
+

Weiwasna takontsmetting met AgN0 3 detrosontwikkeling nog goed,maar
de houdbaarheid was vrij slecht, te zien aan het vrij snel afnemen van het gewicht na het bereiken van het maximum gewicht. Zoals ook uit tabel 8 blijkt,
onderdrukt AgN0 3 de bacterie- en schimmelontwikkeling blijkbaar minder
lang dan scabex. Na 23 dagen is, ook na ontsmetting met 0,1%AgN0 3 , nog
een lichte verontreiniging van devoedingsoplossing opgetreden, waardoor niet
detrosontwikkeling maar weldehoudbaarheid ongunstig beinvloedwerd.
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Voorts is het duidelijk dat ontsmetting met scabex tenminste een uur moet
duren ombacterie-enschimmelgroei tevoorkomen eneengoedetrosontwikkeling te verkrijgen. De houdbaarheid wordt nog iets verbeterd als de takken
6uren ontsmet worden. Een langer, b.v.24uur,durendeontsmettingverandert
detrosontwikkeling nogniet,doch lijkt enigszinsschadelijk voor de houdbaarheid. Uit detabellen 7en 8blijkt tevensdat bij een 6uur durende ontsmetting
metscabexin het concentratietraject van 0,01-^0,1 %deresultaten vrijwel gelijk
zijn.
Discussie. - Scabex werkt gunstig door een goede bestrijding van bacterien
en schimmels. CHARDENON en TARIS(16, 53)vonden echter dat het organische
kwikmiddel methoxyaethylmercurichloride, gebruikt bij ontsmetting van
stekken van Populus, niet alleen schimmels bestrijdt, maar ook de cambiumactiviteit stimuleert. Misschien bevordert scabex ook nog door een zodanige
werking de trosontwikkeling.
Conclusie. - Voor het tegengaan van bacterie- en schimmelgroei in de voedingsoplossing en verkrijgen van een goede trosontwikkeling en houdbaarheid
is takontsmetting, voor de takken in de voedingsoplossing geplaatst worden,
noodzakelijk. Als ontsmettingsmiddel voldoet scabex in een concentratie van
0,02%bijeen6uur durendeontsmetting, goed.
4.3.2. Bactericiden
Methoden. - I n vierproeven werddeinvloedvanbactericiden in oplossing S
optrosontwikkelingenhoudbaarheid onderzocht.
Proef m , begonnen op 27/2/59. Aan oplossing S werden als bactericiden
toegevoegd 0,003% streptomycinesulfaat en resp. 0-0,001-0,003-0,0060,009% AgN0 3 of 0,003% AgNOa en resp. 0-0,001-0,003-0,006-0,009%
streptomycinesulfaat.
Proeven IV, Ven VI, begonnen op resp. 20/2/60, 20/1/61 en 29/3/61. Aan
oplossing S, waaruit de bactericide stoffen waren weggelaten, werden toegevoegd:
In proef IV 0-0,009% AgN0 3 of streptomycinesulfaat, in dezelfde concentrates als in proef III, 0,003% AgN0 3 + resp. 0-0,001-0,003-0,006-0,009%
streptomycinesulfaat of0,02%scabex.
In proef V0-0,009% AgNOs of streptomycinesulfaat, zoals in proef IV, of
resp. 0-0,02-0,04% scabex.
In proef VI resp. 0-0,003-0,006%AgN0 3 of streptomycinesulfaat of resp.
0-0,01-0,02-0,03-0,04% scabex of dein tabel9genoemde combinaties van de
hier genoemde drie bactericiden.
Resultaten. - Uit tabel9blijkt, dat in proef III van enigeinvloed van zilvernitraat en streptomycinesulfaat in oplossing S geen sprakeis.
Zoweltrosontwikkeling (ziemaximum gewicht A) als houdbaarheid (tezien
in de gewichtsafname in 5dagen na het bereiken van het maximum gewicht,
verg.A+5) verschillen niet alsdeconcentratie vaneenvandezestoffen varieert
van 0-0,009%,terwijl deandereineenconcentratievan0,003%aanwezigis.
In de volgende proeven werd daarom uitgegaan van een oplossing, die geen
bactericiden bevat. Werd hieraan, zoalsin proef IV,AgN0 3 of streptomycinesulfaat toegevoegd,danbleekalleendelaatstestofeenzwakgunstigeinvloedte
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 62 (2), 1-57 (1962)

31

TABEL9. De invloed van enkele bactericiden in oplossing S op bloemtrosontwikkeling
(A = maximum gewicht)en houdbaarheid (A + 5 = gewicht,5dagen na bereiken
van het maximum gewicht). De gewichten zijn uitgedrukt in %van het aanvangsgewicht.
TABLE9. Theinfluence of somebactericides insolution S on thedevelopment (A — maximum
weight)andthekeepingquality(A + 5 = weight 5 daysafter the maximumweight
hadbeenreached) oftheracemes. Theweightsare expressedas % oftheinitialweight.
Proef en gebruikte oplossing
Experimentandusedsolution
Bactericide

III
S-AgNO,1
A

AgNO,

0%
0,001%
0,003%
0,006%
0,009%

streptomycinesulfaat 0%
0,001%
0,003%
0,006%
0,009%
AgNO, 0,003% + 0 %
streptomycinesulfaat 0,001%
• .0,003%
0,006%
0,009%
scabex .

0%
0,01%
0,02%
0,03%
0,04%

165.2
159,5
166.3
165,5
167,0

A+5

IV
S-streptomycinesulfaat1
A
A+5

164,4
153,9
160,7
159,9
163,5
165,3
169,3
164,0
159,9
167,5

162,3
162,2
153,3
156,4
160,5

| V | VI

S-AgNO,en streptomycinesulfaat l
A

A+5'

A

153,9
153,7
150.4
145,2
150.5

139,5
145,2
138,7
122,9
133,2

156,2
163,1
171,8
173,1
172,7

143.0
149,6
153.1
146,5
144,9

132,9
141,9
142,6
133,8
137,5

158,5
163,3
166,9
156,2
165,4

150,9
156.4
156.5
162,1
163,3

141,0
141,2
141,0
151,9
154,1
164,4

161,9 149,0

170,1
153,1

AgNO,0,003% + streptomycin* sulfaat 0,003^
AgNO,0,003% + scabex 0,02%
streptomycinesulfaat 0,003% + scabex 0,02%
AgNO, 0,003% + streptomycin* :sulfaat 0,003^ ; + scabex 0,0 2%
1
S-AgNO, etc. = oplossing (solution) S zonder (without) AgNO,etc.

A
138,8
152,7
156,6
148,6
150,8
158,7

148,6
156,3
147,3
145,6
155,3
146,2
147,4
145,4
151,4

hebben. Degunstigeinvloedblijkt duidelijker als0,006-0,009% streptomycinesulfaat samen met 0,003% AgN0 3 wordt toegevoegd.
InproefVhebbenAgNOsenstreptomycinesulfaat, aparttoegediend,weleen
gunstigeffect, evenalsinproef VI enAgN0 3indestrakstebespreken grafiek6
(ziep.35).
Scabexverbetert somsdetrosontwikkeling (proeven IVenV,in concentratie
0,02%), soms niet. Scabex 0,04% isin proef V schadelijk. Combinaties van de
driebesproken bactericiden hadden in proef VI geen resultaat.
Discussie. - D e gevonden resultaten tonen aan,datdebeproefde bactericiden
nu eensniet,dan weerweldetrosontwikkelingbevorderen, doch, uitgezonderd
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0,04% scabex in proef V, nooit schadelijk werken. Ook werden nooit bloembeschadigingen gevonden, die door deze bactericiden veroorzaakt werden. Het
is derhalve verantwoord aan de voedingsoplossing enkele bactericiden b.v.
0,003% AgN0 3en0,003% streptomycinesulfaat toetevoegen.
Het is moeilijk voor de wisselende resultaten met de beproefde bactericiden
een afdoende verklaring tegeven.Waar deresultaten gunstigzijn, moetaangenomenworden, dat na detakontsmetting nogbacterien opdetakken aanwezig
waren, die de voedingsoplossing zonder bactericiden konden verontreinigen
en in de oplossing met bactericiden gedood werden. In de proeven, waarin de
bactericiden geen invloed hadden, zijn waarschijnlijk alle bacterien op de tak
door de ontsmetting gedood. Echter, in alle proeven werd dezelfde takontsmetting toegepast. Daarom moet de verklaring van de wisselende resultaten
gezocht worden in een wisselende hoeveelheid bacterien, aanwezig op de tak
voor de ontsmetting. De ontsmetting kan dan alleen volledig effectief zijn, als
het aantal bacterien klein is; in dit geval kunnen bactericiden in devoedingsoplossing geen invloed hebben. Zijn er veel bacterien op de tak, dan worden
deze niet alle gedood door de ontsmetting en werken de bactericiden in de
voedingsoplossing dusgunstig.
Conclusie. - Het toevoegen van 0,003% AgN0 3 en 0,003% streptomycinesulfaat aan oplossing S is noodzakelijk om steeds verzekerd te zijn van een
goede trosontwikkeling en houdbaarheid.
4.4. HET VOORKOMEN VANSCHIMMELONTWIKKELING

Methoden. - Het door AARTS (2) als fungicide gebruikte cladox (werkzame
stof2:4-dinitrorhodaanbenzeen)werdbeproefd intweeproeven,beginnendeop
27/2/59(proefVII)resp.7/4/60(proefVIII)inconcentratiesvan0-7,5%vaneen
verzadigdeoplossingvanhetfiltraat vanditfungicide. Dehoudbaarheid vande
bloemtrossen werd bepaald in de beproefde concentraties (proef VII) of in
oplossing S (proef VIII).
Resultaten. - Zonder cladox ontwikkelden zich schimmels op de takken en
in de voedingsoplossing, terwijl een deel van de bloempjes niet open ging. In
TABEL 10. Invloed van cladox op ontwikkeling(maximum gewicht) en houdbaarheid van de
trossen in proeven VII en VIII. De houdbaarheid werd bepaald in de gegeven
cladox concentratie (proef VII) of in oplossing S (proef VIII).
TABLE 10. Influence of cladox (dinitrothiocyanobenzene) on development (maximum weight)
andkeepingqualityof theracemes.Thekeepingquality was determinedinthegiven
concentration of cladox(experiment VII) orinsolutionS (experiment VIII).
Concentratie
v. cladox in%
Concentration
ofcladoxin %
0
2,5
5
7

Maximum gewichtin%
vanaanvangsgewicht
Maximum weightas %
ofinitialweight
VII
VIII
161,1
161.8
170,5
165,6

150,2
153,1
161,8
156,3

Aantal dagentotbloei
Number of days
tillflowering

Houdbaarheid indagen
Keepingqualityin days

VII

VIII

VII

VIII

16,4
16,4
15,5
16,7

16,0
16,3
16,0
16,7

7,5
8,0
9,3
8,6

3,9
4,7
4,3
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2,5% cladox werd de schimmelgroei vrij goed, in 5% en 7,5% geheel voork6men,waardoor allebloempjes open kwamen.
Uittabel 10blijkt dat debestetrosontwikkelingplaatsvindtin 5%cladox.
In dezeconcentratiebloeien detrossen ietseerder enisdehoudbaarheid iets
beterdanindeandereconcentraties.Devrij slechtehoudbaarheid inproefVIII
iseengevolgvanenkeledagenmethogemiddagtemperaturentijdensdebloei.
Conclusie. - Een oplossing van 5% van een verzadigde oplossing van het
filtraatvan cladox voldoet goed alsfungicide in oplossing S enisnoodzakelijk
vooreengoedeontwikkelingenhoudbaarheid vandebloemtros.
4.5. HET VOORK6MENVANDEACTIEVE VATVERSTOPPING

4 5.1. Inleiding
De actieve, door de plant veroorzaakte vatverstopping kan volgens AARTS
(2, p. 18)worden voorkomen door Ca(N03)2. Daarnaast bevordert Ca(N03)2
ookhetbezinkenvandedoorAgN0 3gevormdetroebeling.
Daar de actieve vatverstopping een aeroob proces is, zou ook een vacuumbehandeling van detak kurmen dienen om, door verwijdering van delucht uit
devaten, deactieve vatverstopping tegen te gaan. Tevens ishet misschienmogelijk onder vacuumvoedingsstoffen indetak tebrengen. AARTS(2,p. 17)kon
door eenvacuumbehandeling metwaterofAgN0 3devatverstoppingweltegen
gaan bij Amelanchier spicata, doch niet bij Alnus glutinosa.
4.5.2. Calciumnitraat
Methoden. - In4proeven,begonnenop 17/4/59(proefIX),28/4/60(proefX),
20/1/61 (proef XI) of 3/3/61(proef XII), werd de invloed van Ca(N03)2.4H20
in de concentraties 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25% in oplossing S op trosontwikkeling enhoudbaarheid onderzocht. In proef X was in oplossing S niet (proef
Xa)ofwel(proefXb)0,003%AgN0 3aanwezig.
Resultaten. - D e eerste proef gaf onduidelijke resultaten, vooral de houdbaarheid was niet goed te bepalen wegens de hoge temperatuur op 8/5/59
(34°Cin dekas).
De volgende proeven waren duidelijker. In 0-0,05% Ca(N03)2 kwamen de
bloempjes meestal niet goed open, evenals soms in 0,25%. Voorts bleek in
proefXIduidelijk, dateennecrosevandekroonslippen,dieweleenseerderwas
opgemerkt,maarwaarvandeoorzaaknognietbekendwas,dooreengebrekaan
Ca(N03)2 veroorzaakt wordt. Als deconcentratie van Ca(N03)2 toeneemt van
0-0,1%, neemt de omvang van de necrose af. In 0,1% Ca(N03)2 treedt de
necrose nog op bij ongeveer 50% van de bloemtrossen. In een hogere concentratieblijven debloemenwit.Ziefoto 5.InproefXIIkondendezeresultaten
worden bevestigd.
De beste trosontwikkeling wordt, althans in proef X, verkregen in 0,2%
Ca(N03)2, ongeacht ofAgN0 3 al of niet in de oplossing aanwezig is.In proef
XI vinden we de beste trosontwikkeling in 0,1%, in proef XII zelfs in 0,05%
Ca(NOs)2. Zie grafiek 6.
Debestetrosontwikkeling,waarbijdekroonbladengeenbruineverkleuringen
krijgen en de bloempjes goed opengaan, vindt dus plaats in 0,15-0,2% Ca(NO&.
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GRAF. 6. Het maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht (A, ordinaat), bereikt in
verschillende concentraties van Ca(NOj)t (abscis) in oplossing S, met (proeven Xb,
XI, XII) ofzonderAgNO,(proef Xa).
GRAPH6. Themaximum weight as %of the initialweight(A, ordinate) reachedin different
concentrations ofCa(NOJt insolution S (abscis), with(experimentsXb, XI, XII)
or without AgNO, (experiment Xa).

De beste houdbaarheid wordt verkregen in 0,2% CaN0 3 , zoals tabel 11
toont.
TABEL 11. De houdbaarheid van de bloemtrossen in dagen, onder invloed van verschillende
concentraties van Ca(NOs)t in oplossing S of S- ( = S zonder AgNO,), gedurende
trosontwikkeling en bloei.
TABLE 11. The keeping qualityof the racemesindays, as influenced by different concentrationsof Ca(NO,), insolution S or S- (=S without AgNOJ, during development
andfloweringof the racemes.
Proef
Experiment

Oplossing
Solution

Xa

SS

Xb
XI
XII

s
s

0,15
2,6
3,8
5,7
5,6

Ca(N0 8 ), in ' <
0,2
0,25
4,5
4,0
6,6
6,8

3,2
3,5
5,7

Discussie. - Blijkbaar speelt ook bij de sering de actievevatverstoppingeen
rol,gezienhetgunstigeeffect vanCa(NOs)2.Dezestofbevordertvolgens AARTS
(2)ookhetbezinkenvandedoorAgNOagevormdetroebeling.Proef X (aenb)
toont echter aan, dat het geen invloed op de optimale Ca(NOs)2-concentratie
heeft alsAgN0 3alofnietinoplossing5aanwezigis.
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Conclusie. - In oplossing S is 0,2% Ca(N03)2 noodzakelijk voor een goede
trosontwikkelingen houdbaarheid.
4.5.3.Vacuum
Methoden. - Op 18/3/60(proefXIII) werden,gedurendeeenhalf uur bijeen
luchtdruk van 10mmkwik,takken geheelondergedompeldofmetdeonderste
15cm geplaatst in water of 0,003%AgNOs. Op 12/5/60(proef XIV)werden,
gedurende een half uur bij een luchtdruk van 40 mm kwik, takken met de
onderste 15cm geplaatst in water, 6-12% suiker of 0,04-0,08% citroenzuur.
Detrosontwikkelingvonddaarna plaatsin oplossing S bij 22°C.
Resultaten. - De knoppen van de geheel ondergedompelde takken uit
proef XIIIblevengeslotenenblijven verder buitenbeschouwing.
Uittabel 12blijkt datdetrosontwikkelingnaeenvacuumbehandelingmetde
basisvan detak inwater ofAgN0 3nietverbetert.
TABEL 12. Maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht onder invloed van vacuumbehandelingen op 18/3/60 (XIII) of 12/5/60 (XIV) bij een luchtdruk van 10 mm
(XIII) of 40 mm (XIV) kwik, waarbij de onderste 15cm van de takken in de gegeven oplossingen stonden.
TABLE 12. Maximum weight as %of the initialweight, asinfluencedby vacuum treatmentson
18/3/60(XIII) or 12/5/60(XIV) withan air-pressure of 10mm (XIII) or 40 mm
Hg (XIV), whilethe lowest 15 cm of the brancheshad beenplaced in the given
solutions.
Basisvan detak in (Baseofthebranch in)
Luchtdruk
Air-pressure
(XIII) 10mm Hg
(XIV)40mm Hg

HaO
156,4
152,6

AgNO, Suiker (Sucrose)
0,003%
6%
12%

Citroenzuur (Citricacid)
0,04% 0,06% 0,08%

Geen
(No)
vacuum,
controle

163,2
146,6

138,6

145,8

153,1

143,9

163,1
154,5

Eenvacuumbehandelingin 6-12% suiker maakt de trosontwikkelingduidelijk slechter.Staatdetak tijdens hetvacuumincitroenzuur,danwordtdetrosontwikkelingsomsongunstigbei'nvloed.
Discussie. - Blijkbaar ishet bij deseringnietmogelijk deactievevatverstoppingtegentegaan door eenvacuumbehandeling.Dit was(ziep.34)wel mogelijk bijAmelanchierspicata, doch nietbij Alnusglutinosa. Alleplantenreageren
dus niet gelijk op eenvacuumbehandeling.
Conclusie. - Een vacuumbehandeling verbetert de trosontwikkeling niet of
maakt deze nog slechter, als de tak tijdens het vacuum in 6-12% suiker of
0,04-0,08%citroenzuur staat.
4.6. SUIKER, BOORZUUR ENCITROENZUUR

4.6.1. Suiker
Methoden. - De invloed van suiker, saccharose, in oplossing 5 op trosontwikkelingenhoudbaarheidwerdonderzochtindevolgendeproeven:
Proef XV, begonnen op 27/2/59. Takken werden geplaatst in oplossing S
met 0,2, 3,4of 6% suiker.
36
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Proef XVI,begonnen op 8/1/60. Indezeproef kregen27groepenvan 10takken in onderling verschillende opeenvolging 0, 3 of 6% suiker gedurende de
eerste,tweedeofderdeweekvandetrosontwikkeling,volgenshet schema:
Suikerconcentratie in %
week 1

3

0

6

week 2

0

3

6

0

3

6

0

3

6

week 3

03 6

036

03 6

03 6

03 6

03 6

03 6

03 6

036

Deze behandelingen worden aangehaald als b.v. de behandeling 0-3-6, d.i.
de behandeling, waarbij de takken 0% in week 1, 3% in week 2 en 6% in
week 3 krijgen.
Proef XVII,begonnen op 3/2/61.Aanvankelijk stonden de takken in 4,5 of
6%suiker,welkeconcentratieperiodiekna3-15dagenverlaagdwerdtot3%.
Resultaten. - Zondersuikergroeidendetrossen slechtuitenblevenzegroen.
In2%suikerwasdeontwikkelingbeter,dochomgoedinbloeitekomen,moest
de suikerconcentratie hoger zijn. In 3-6% suiker werd de ontwikkeling beter,
naarmate de suikerconcentratie toenam; tegelijkertijd werden dan echter de
bloempjes sneller bruin. Zie foto 6.
Grafiek 7toontduidelijkaan,datinhetinproefXVonderzochteconcentratietraject, in6%suiker deontwikkeling het best verloopt.
Uittabel 13 blijkt, datin6%suikerdebloemkroon hetgrootst wordt, terwijl
hetaantaldagentotbloeiindezesuikerconcentratiehetkleinstis.
TABEL 13. Invloed van de suikerconcentratie in oplossing S op het aantal dagen tot bloei,
op dehoudbaarheid van detrossenen opdegroottevandebloempjes inproef XV.
TABLE 13. Influenceof the concentration of sucrosein solutionS on the numberof days till
flowering, on the keeping quality of the racemesand on the size of the florets in
experiment XV.
Suikerconcentratie
in%
Concentration of
sucrose in %
0
2
3
4
6

Aantal dagen
tot bloei
Numberofdays
till flowering
18,7
15,5
15,8
14,3

Houdbaarheid
in dagen
Keepingquality
indays

Kroondiameterinmm,
gem.van 50 bloempjes
Diameterofthecorollain
mm,meansof50 florets

6,5
9,3
7,0
2,7

12,9
15,6
17,9
20,3

De houdbaarheid van de trossen neemt echter sterk af, als de suikerconcentratie toeneemt van 3%tot 6%. De beste trosontwikkeling gaat dus gepaard
metdeslechtste houdbaarheid.
Dit feit en de gedachte, dat in het begin van de ontwikkeling en tijdens het
opengaanvandeknoppendeoptimalesuikerconcentratiemisschienlagerzouzijn
dan tijdens het snelleuitgroeien van detros, leidden tot het opzetten van proef
XVI. Hierin werd de ontwikkelingstijd verdeeld in drie weken. In de eerste
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62 (2), 1-57 (1962)
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GRAF. 7. De invloed van verschillende suikerconcentraties in oplossing S op het yerloop van
de trosontwikkeling (ordinaat: G = gewicht in % van het aanvangsgewicht) in
proef XV.
GRAPH 7.Theinfluence of differentconcentrations of sucrose insolutionS onthecourse of the
developmentof the raceme (ordinate: G = weightas % of the initial weight) in
experiment XV.

weekgaatdeknopopenenbegintdetrosalwattestrekken,indetweedeweek
groeit de tros sterk uit, in de derde week begint de bloei. Het bleek, dat de
invloedvansuiker opdetrosontwikkeling indeeersteweekzwakenwiskundig
niet betrouwbaar was. Was de eerste periode enkele dagen korter geweest,
zodatindieperiodealleenhet openenvan deknoppen plaatsgevonden haden
niet ook het begin van de strekking, dan was waarschijnUjk de invloed van
suikerindieperiodegeheelafweziggebleken.Indetweedeweekwasdeinvloed
van suiker zeer sterk en voor meer dan 99 % betrouwbaar. Voor de trosontwikkelingbleekin dieweek 6% suiker beter dan 3%. In dederdeweekwasde
invloed van suiker minder sterk, maar eveneens voor meer dan 99 % betrouwbaar,waarbij 3% en6% suikerongeveerevengoederesultatengaven.
We concluderen hieruit dus dat, wat betreft de trosontwikkeling, alleen ge38
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durende het openen van de knop suiker niet noodzakelijk is; tijdens het uitgroeien van de tros moet suiker in een concentratie van 6%gegeven worden
voor een goede trosontwikkeling, terwijl tijdens het kleuren van de bloempjes
endebloeimet3% suikerkanwordenvolstaan.
Tabel14laatdetrosontwikkelingendehoudbaarheidzien,inproefXVIverkregen door diebehandelingen, diegeleidhebben tot volledigebloei.
TABEL14. Invloed van verschillende suikerconcentraties in oplossing S op trosontwikkeling
(maximum gewicht)enhoudbaarheid in proef XVI.
TABLE 14. Influence of differentconcentrations of sucrose insolutionS ondevelopment (maximumweight) andkeepingqualityinexperiment XVI.
Suikerconcentratie
in %in deweken . .
Concentrationofsucrose
in %intheweeks . .
1
2
3

Maximumgewichtin %
van aanvangsgewicht
Maximum weightas %
of theinitialweight

Houdbaarheid indagen
Keepingqualityindays

0
0
0
0

3
3
6
6

3
6
3
6

132,6
140,5
140,8
142,3

4,8
1,8
4,7
3,9

3
3
3
3

3
3
6
6

3
6
3
6

142,4
142,8
167,1
152,3

>6
3,2
5,4
3,6

6
6
6
6

3
3
6
6

3
6
3
6

143,9
146,0
149,0
152,0

6,0
1,6
5,2
1,5

Kreegdetak deeersteweekgeensuiker,danwasdetrosontwikkeling slechts
ongeveereven goedalsin de3-3-3-behandeling, wanneer gedurendedetweede
en/of derde week 6%suiker gegeven werd. Een suikerconcentratie van 6%in
dederdeweekverlaagdeechtersterkdehoudbaarheid, dieindezegroepentoch
allaagwas.
De ontwikkeling werd verbeterd, als in de eerste week 3%en in de tweede
ofdetweedeendederdeweek6%suikerwerdgegeven.Dehoudbaarheid werd
echter weer door 6%suiker, vooral indien dit werd gegeven in dederde week,
verlaagd.
In de laatste vier behandelingen blijkt dat 6% suiker in de eerste week de
ontwikkeling in vergelijking met 3%nietverbeterde; werd tevensin detweede
of de tweede en de derde week 6%suiker gegeven, dan werd de ontwikkeling
beter, doch de houdbaarheid slechter. In de derde week gegeven, werd door
6% suikerdehoudbaarheid sterkverlaagd,terwijlindetweedeweek6%suiker
dezeook,zijhetmindersterk,verlaagde.
Samenvattend heeft deze proef dus aangetoond dat in de eerste week, behalvemisschiengedurende deeerstehelft vandieweek,3%suikeroptimaalis;
indetweedeweek isdit 6%,waarbij invergelijking met de 3-3-3-behandeling
de houdbaarheid echter slechter is; in de derde week is 3%suiker nodig voor
een goede houdbaarheid. De beste houdbaarheid wordt echter verkregen als
steeds 3%suiker wordt gegeven.
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OmdatinproefXVIinde6-3-3-behandelingdehoudbaarheid ookvrijgoed
was,werdinproef XVII onderzocht,hoelanginhetbeginvandeontwikkeling
6% of 4,5% suiker kan worden gegeven om de ontwikkeling te verbeteren,
zonder de houdbaarheid sterk teverlagen. Tabel 15toont aandat4,5%suiker,
gegeven gedurende de eerste 6 dagen en 6% suiker, gegeven gedurende de
eerste 3dagen of langer detrosontwikkeling verbeterden.
TABEL 15. De ontwikkeling (A = maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht) en de
houdbaarheid van de bloemtrossen in dagen (H) onder invloed van een verlaging
van de suikerconcentratie in oplossing S, periodiek tijdens de trosontwikkeling,
van 4,5%resp.6% tot 3%, in proef XVII.
TABLE 15. Thedevelopment (A = maximum weight as %of the initialweight)andthe keeping
quality of the racemesindays (H), as influenced by lowering the concentration of
sucrose insolution Sfrom 4,5% or6%, respectively, to3%,periodicallyduring the
development, inexperiment XVII.
~~-~~-^^^
Aanvangsconcentratie
^~~^^-^^^ Initialconcentration
3%na . . dagen ^~~~~~^^^^^
3% after . . days
^~~~~~^.
0 subs. >-w
3
6
9
12
15

4,5%

3%
A
152,5

H
4,2

A
162,9
141,6
162,8
159,0
165,6
163,5

H
2,4
3,8
3,9
3,7
3,0
1,9

6%
A
157,2
162,0
160,0
168,9
162,8
165,4

H
1,2
3,8
4,1
2,9
2,7
1,4

Om de houdbaarheid niet te sterk te verlagen, moet echter de concentratie
van suiker weer op 3%gebracht worden, na 9 dagen 4,5%of 6dagen6%geweest te zijn.
Conclusies. - Een suikerconcentratie van 3%gedurende degeheleontwikkeling resulteert in een vrij goede bloemtros met een goede houdbaarheid. Verhogingvandeconcentratietot 6% indetweedeweekverbetert deontwikkeling
sterk, doch verlaagt de houdbaarheid. De verbetering van de ontwikkeling is
minder duidelijk, dochdeverlagingvandehoudbaarheid sterker,als6%suiker
in dederde weekwordt gegeven.
Steeds weer blijkt dus dat door meer dan 3%suiker, vooral gedurende het
uitgroeien van detros,detrosontwikkeling bevorderd wordt, wat echter steeds
gepaard gaat met een slechter worden van de houdbaarheid. Voor verbetering
van de in 3% suiker verkregen trosontwikkeling zullen dus andere middelen
gevonden moeten worden.
4.6.2. Boorzuur-suiker
Methoden. - De invloed van borium, gegeven als boorzuur in oplossing S
met verschillende suikerconcentraties, op detrosontwikkeling en de houdbaarheid werd onderzocht in devolgende proeven:
Proef XVIII, begonnen op 17/4/59. De beproefde concentraties waren van
boorzuur 0-0,01-0,02-0,03%en van suiker 3-4,5-6%.
Proef XIX begonnen op 2/6/59. Debeproefde concentraties warenvanboorzuur 0-0,005-0,01-0,015-0,02-0,025%envan suiker 0-3-6%.
Proef XX, begonnen op 13/11/59. De beproefde concentraties waren van
boorzuur 0-0,005-0,01-0,15-0,02-0,025-0,03% en van suiker 0-3-6%.
40
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Resultaten. - InproefXVIIIkwamenin3% of4,5% suikerzonder boorzuur
de bloempjes niet open en was de kroon bruin gekleurd. In 0,01% boorzuur
ontwikkelden de bloempjes zich goed, maar in 0,02% was de kelkrand bruin
gekleurd, welke bruine rand nog breder was in 0,03% boorzuur. In 0,02%
kwamen de bloempjes nog ongeveer geheel open, maar ze bleven in 0,03%
boorzuur gesloten. Ziefoto 7.
In 4,5%suiker waren de nagels van de kroonbladen wat grover dan in 3%
suiker. In 6% suiker zonder boorzuur kwamen verscheidene bloempjes wel
open, maar vertoonden dan op de grens van kroonbuis en nagels een bruine
rand, diezich tijdens debloeiuitbreidde. In 0,01%boorzuur waren de bloempjes goed en de nagels grover dan in 0,01%boorzuur en 3%of 4,5% suiker.
In 0,02%boorzuur waren debloempjes kleiner; een duidelijke bruine verkleuringvandekelkrand wasnupaszichtbaarin0,03%boorzuur.
Debruinerandopdegrensvankroonbuisennagelofdebruinekrooninniet
geopende bloempjes duiden dus op boriumgebrek, de bruine kelkrand is het
symptoomvan boriumovermaat.
In proef XIX bleven zonder suiker alle bloemknopjes gesloten en groen.
Daardoor waren alleen verschijnselen van boriumovermaat waar te nemen
enwelin0,015%ofmeerboorzuur.Debloempjes kwamenin3%suikerzonder
boorzuur nuwelopen,dochvertoondeneenbruinerand opdegrensvankroonbuisennagels.Verschijnselen vanboriumgebrek traden verder opin 3%suiker
en0,005%boorzuurenin6%suikeren0%of0,005%boorzuur. Verschijnselen
van boriumovermaat waren zichtbaar in 3% suiker en 0,015% of meer boorzuurenin 6%suiker pasbij0,025%boorzuur.
In 3-6%suikerkwamen dusallebloempjes openzonderverkleuringen alsde
boorzuurconcentratie 0,01% bedroeg. Het is daarom begrijpelijk dat, zoals
grafiek 8aaantoont, 0,01%boorzuur optimaal voor detrosontwikkeling is,als
oplossing 5 tevens 3-6%suiker bevat.
Uit grafiek 8b blijkt echter, dat in oplossing 5 met 6% suiker (afgezien van
bloemverkleuringen in0en0,005%boorzuur)0,005%boorzuur optimaalvoor
de trosontwikkeling is, wat, evenals de andere resultaten van proef XIX, in
proef XXbevestigd kon worden.
Zonder suiker in oplossing S had boorzuur, zoals grafiek 8b toont, geen
enkeleinvloedopde trosontwikkeling.
Voor een goede trosontwikkeling moet dus in oplossing 5 0,01%boorzuur
aanwezig zijn. De houdbaarheid in de optimale boorzuurconcentratie bedroeg
in proef XVIII, waarin door vrij hoge middagtemperaturen tijdens de bloei
de houdbaarheid vrij laagwas,in 3%,4,5%of 6%suiker resp. 5,6, 4,7 of 3,6
dagen". In proef XIX.was de houdbaarheid in 0,01%boorzuur en 3% of 6%
suiker 7,6of 1,4 dagen.
Discussie. - Het is duidelijk dat suiker pas goed zijn gunstige werking op de
trosontwikkeling kan uitoefenen als tevens boorzuur in de oplossing aanwezig
is. Voorts valt het op dat, wat betreft het bereikte maximum gewicht, de optimale boorzuurconcentratie in 6% suiker lager is dan in 3-4,5% suiker. Een
overeenkomstig resultaatverkreeg AARTS(2,p.45-46)metafgesneden bloemen
van Lathyrus odoratus.
De mening van GAUCH en DUGGER (25), ook te vinden bij MITCHELL et al.
(45), is dat borium direct het suikertransport bevordert. Volgens MCILRATH
(44) moet echter worden aangenomen dat borium indirect, via een stimulering
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 62 (2), 1-57(1962)
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GRAF. 8. Het maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht (A, ordinaat), bereikt in
verschillende concentraties van boorzuur (abscis) en suiker (0-6%) in oplossing
S, in de proeven XVIII(grafiek a)en XIX (grafiek b).
GRAPH 8.The maximum weightas % of the initial weight(A, ordinate), reachedindifferent
concentrations of boricacid (abscis) and sucrose (0-6%) in solution S, in the
experiments XVIII(grapha) andXIX (graphb).

van de activiteit van de groeipunten, verband houdt met het transport van
suiker. Uit de door mijverkregen resultaten kan echter nietgevonden worden,
welkewerkingboorzuur uitoefent.
Conclusie. - Vooreengoedetrosontwikkeling, zonder kansop verkleuringen
van de bloempjes, is in oplossing S met 3-6% suiker 0,01 % boorzuur noodzakelijk.
42
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4.6.3. Citroenzuur
Methoden. - De invloed van citroenzuur in oplossing S op de trosontwikkelingen de houdbaarheid werd onderzocht in de volgende proeven:
Proef XXI,begonnen op 27/2/59.De beproefde concentratieswaren 0-0,010,02-0,03-0,04%.
Proef XXII, begonnen op 2/6/59. De beproefde concentraties waren0-0,010,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,08%. De houdbaarheid kon in deze proef niet
nauwkeurig bepaald worden wegens tamelijk hoge middagtemperaturen tijdens debloei.
ProefXXIII,begonnen op 7/4/60. Debeproefde concentratieswaren0-0,010,02-0,03-0,04-0,06-0,08%. Tijdens de bloei stonden alle takken in oplossing
S met 0,02%citroenzuur.
Proef XXIV, begonnen op 7/5/60. Aanvankelijk stonden de takken in
0-0,02-0,04-0,08of0,16%citroenzuur. Vanafhetbeginvandekleuringvande
bloempjes, 11dagen na het begin van deproef, werden de takken geplaatst in
0, 0,01 of 0,02% citroenzuur.
Proef XXV,begonnen op 3/2/61.Aanvankelijk stonden de takken in0,08%
citroenzuur. Na 0, 3, 6,9, 12of 15dagen werd deze concentratie verlaagd tot
0,01 of0,02%.
Resultaten. - Zonder citroenzuur kwamen de bloempjes vaak niet geheel
open, terwijl zein0,01%citroenzuur meestalkleinbleven. In 0,02% waren de
bloempjes beterontwikkeld. Inhogereconcentraties nammetverhogingvande
concentratiedegroottevandebloempjestoe,maardezewerdendanooksneller
bruin.Zonder ensomsookin0,01%citroenzuur wasdehoudbaarheid slechter
dan in0,02%, niet echter omdat debloempjes bruin verkleurden, maar omdat
detrossen eerder verwelkten.
Zoals grafiek 9a toont, wordt de trosontwikkeling verbeterd, alsde citroenzuurconcentratie in oplossing S verhoogd wordt.
Deze verbetering is vrij sterk in het concentratietraject van 0% tot 0,06%
en is boven 0,06% soms niet (proeven XXII en XXIII) of zwakker (proef
XXIV,grafiek9b)aanwezig.
TABEL 16. De houdbaarheid van de bloemtrossen in dagen, na ontwikkeling in oplossing 5
met verschillende concentraties van citroenzuur, ongewijzigd (proef XXI), gewijzigdbijbeginbloei(proefXXIII),ofbijhetbeginvanhetkleuren van de bloempjes
(proef XXIV).
TABLE 16. The keeping quality of the racemesin days, after developmentin solution S with
differentconcentrations of citricacid, unchanged (experiment XXI), changedwhen
floweringstarted (experiment XXIII) or whenthefloretsstarted to colour(experiment XXIV).
Proef
Experiment

Concentratiewijziging
Change ofconcentration
0

Aanvangsconcentratie in %
Initialconcentration in %
0,01 0,02 0,03 0,04 0,060,08 0,16

XXI
XXIII

bloei(flowering) in0,02%

8.8 7,5 10,1 8,6 7,7
2.9 6,9 5,9 3,7 2,9 3,6 3,1

XXIV

na 11 dagen
after11days

2,4
3,8
3,6

0%
0,01%
0,02%
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5,2
5,7
5,3

4,3
4,7
3,5

4,1 4,1
4,2 3,9
4,0 4,1
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11dagen na het begin van proef XXIV gewijzigd werden (grafiek b).
GRAPH 9. Themaximum weightas %of the initialweight (A, ordinate),reachedinsolutionS
with different concentrations of citric acid (abscis), whichhavebeen kept constant
throughoutthe development (graph a, experimentsXXI, XXII andXXIII) orwhich
werechanged 11 daysafter thestartofexperimentXXIV (graphb).

Uit tabel 16blijkt, dat dehoudbaarheid toeneemt, alsdecitroenzuurconcentratietoeneemtvan0tot 0,02 % eninhogereconcentratiesafneemt (proef XXI).
Dit leek ook zo te zijn in proef XXII, waarin echter de houdbaarheid, door
tamelijk hogemiddagtemperaturentijdens debloei,niet nauwkeurigtebepalen
was. In proef XXIII, waarin tijdens de bloei alle takken in0,02% citroenzuur
stonden,leidt0,01 % citroenzuurvoordebloeiechtertotdebestehoudbaarheid,
terwijl deze boven 0,02% sterk afneemt. In 0,01 % citroenzuur kwamen echter
niet allebloempjes goed open.
Wordt, zoals in proef XXIV, na een ontwikkeling gedurende 11 dagen in
verschillende concentraties citroenzuur, bij het begin van het kleuren van de
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bloempjes decitroenzuurconcentratie gewijzigd in 0, 0,01 of 0,02%, dan blijkt
dat detrosontwikkeling verbeterd wordt, alsdetakken gedurende deeerste 11
dagen in een hoge concentratie van citroenzuur staan; na 11dagen hebben de
concentraties 0-0,02% ongeveer dezelfde invloed. Na de lie dag lijkt de
optimale citroenzuurconcentratie 0 of 0,01 %, uitgezonderd bij de takken die
eerst geen citroenzuur gehad hebben, waar 0,02%tijdens de nabehandeling de
beste resultaten geeft. Zie grafiek 9b. Tabel 16toont echter aan, dat een hoge
citroenzuurconcentratie, ook indien deze slechts tot aan het kleuren van de
bloempjes gegeven wordt,dehoudbaarheid slechtermaakt.Eenzwak optimum
voor de houdbaarheid ligt bij vrijwel alle groepen bij een nabehandeling in
0,01%citroenzuur. De beste resultaten worden verkregen in 0,02% tot aan de
bloemkleuring, gevolgd door 0,01%tijdens bloemkleuring en bloei.
Verlaging van een hoge citroenzuurconcentratie bij het begin van de bloemkleuring leidde dus nog niet tot een goede houdbaarheid. In proef XXV is
daarom onderzocht of bij een nog vroegere verlaging van de citroenzuurconcentratie de trosontwikkeling verbeterd zou kunnen worden, zonder de houdbaarheid te schaden. Uit tabel 17 blijkt dat een duidelijke verlaging van de
houdbaarheid gevonden wordt, als de citroenzuurconcentratie langer dan 6
dagen op 0,08%gehandhaafd blijft.
TABEL 17. De ontwikkeling (A = maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht) en de
houdbaarheid van de bloemtrossen in dagen (H) onder invloed van een verlaging
van deconcentratie van citroenzuur in oplossing S, periodiek tijdens de ontwikkeling,van0,08%tot 0,01%of0,02%, inproef XXV.
TABLE 17. Thedevelopment (A = maximum weight as %oftheinitialweight) andthekeeping
quality of the racemesin days (H) as influenced by loweringthe concentration of
citric acid, periodicallyduringthe development, from 0,08% to 0,01% or 0,02%,
inexperiment XXV.
Aanvangsconcentratie (Initialconcentration) 0,08%
0,01 o/
/o

Concentratie
Concentration
Na. .dagen
After. .days

A
0
3
6
9
12
15

154,9
148,5
151,3
159,1
166,4
167,5

0,02%
H
4,2
5,0
5,0
4,0
3,2
2,7

A
152,5
149,5
157,5
157,9
157,7
164,7

H
4,2
4,0
4,2
3,2
2,7
2,8

Gedurende die korte tijd gegeven, verbetert 0,08%citroenzuur de trosontwikkelingniet ofslechtsweinig. Evenalsinproef XXIVblijkt de houdbaarheid
iets beter te zijn als de citroenzuurconcentratie verlaagd wordt tot 0,01%in
plaats van 0,02%.
Conclusie. - Om een goede tros met een goede houdbaarheid te verkrijgen,
moet tijdens de trosontwikkeling 0,02% en tijdens bloemkleuring en bloei
0,01% citroenzuur gegeven worden. Meer citroenzuur in het begin van de
trosontwikkeling verbetert deze ontwikkeling iets, zonder de houdbaarheid te
schaden.
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4.6.4. Suiker-citroenzuur
Inleiding. - In 4.6.1en 4.6.3isgevonden (verg. tabellen 15en 17)dat suiker
en citroenzuur in hoge concentraties de trosontwikkeling bevorderen en, wanneer dezeconcentraties niet tijdig verlaagd worden, dehoudbaarheid geschaad
wordt.Het bleekdaaromgewenst deinvloedtekennenvaneen gecombineerde
verlaging van een hoge suiker- en citroenzuurconcentratie in het begin van de
trosontwikkeling.
Methoden. - Op 8/3/61 werden takken geplaatst in oplossing S met 0,08%
citroenzuur en 4,5%suiker. Na 0, 3,6of 9dagen werd de citroenzuurconcentratie verlaagd tot 0,01%, na 0, 6 of 9 dagen de suikerconcentratie tot 3%
(proefXXVl).
Resultaten. - Evenals in de tabellen 15en 17, verbeteren zowel suiker als
citroenzuur, in hoge concentraties gedurende het begin van de ontwikkeling
gegeven, de trosontwikkeling enigszins en weldes te meer, als beide stoffen in
hogeconcentratie aanwezigzijn. Zietabel18.
TABEL 18. De ontwikkeling (A = maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht) en de
houdbaarheid van debloemtrossen in dagen (H) in oplossing S, waarin periodiek
tijdens de ontwikkeling de concentraties van suiker van 4,5% tot 3 % en van
citroenzuur van0,08%tot 0,01%verlaagd worden.
TABLE 18. Thedevelopment (A = maximum weight as %of theinitialweight)andthekeeping
qualityindays (H) of theracemesinsolution S, inwhichperiodically theconcentrations of sucroseand citric acid are loweredfrom 4,5% to 3% orfrom 0,08% to
0,01%, respectively.
Citroenzuur,
0,08%-•0,01 % n a . . d .
Citricacid
0,08%-+0,01%after..d.

Suiker,4,5%-*3% n a . . dagen
Sucrose,4,5%-+3% after . . days
A

0
H

6
A

Gemiddelden
Averages
9

H

A

H

0
3
6
9

149,9
154,2
153,9
163,9

6,3
5,9
4,3
3,9

153,7
157,3
163,0
173,7

5,1
5,0
4,3
3,7

157,5
149,5
159,4
168,7

4,5
5,2
4,6
3,3

Gemiddelden (Averages)

155,5

5,1

161,9

4,5

158,8

4,4

A

H

153,7 5,3
153.7 5,4
158.8 4,4
168,8 3,6

De houdbaarheid neemt hierbij echter vrij sterk af als de citroenzuurconcentratie 6dagen of langer op 0,08%en de suikerconcentratie 6dagen of
langer op 4,5% gehandhaafd blijft. Het aantal dagen, waarin de hoge concentraties alnadeligzijn voordehoudbaarheid, isdusietslager danintabellen
15 en 17.Debestehoudbaarheid wordt echterverkregen alsdecitroenzuur- en
suikerconcentratie steeds laag, dus 0,02%resp. 3%, zijn.
Conclusie. - Door aan oplossing S 0,08%citroenzuur en4,5%suikertoe te
voegen, kan de trosontwikkeling iets verbeterd worden. Om de houdbaarheid
niet te veelte schaden, dienen deze hoge concentraties binnen 6dagen na het
beginvan deontwikkeling verlaagd teworden tot 0,02%resp.3%.
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4.7. GLYCEROL

Inleiding. - GAUTHERET (26, p. 444) vermeldt dat glycerol de enige meerwaardige alcohol is, die in weefselcultures waarde als voedingsstof heeft.
AARTS(1) heeft gevonden dat de trosontwikkeling aan afgesneden takken van
seringc.v. 'Mad. Stepman' door 0,2% glycerolwordt verbeterd. Verder onderzoek over deinvloedvan glycerolop detrosontwikkeling wasdus wenselijk.
Methoden. - D e invloed van glycerol in oplossing S op trosontwikkeling en
houdbaarheid werd in de volgende proeven onderzocht:
Proef XXVII, begonnen op 17/4/59. De beproefde concentraties waren
0-0,1-0,2-0,4%.
Proef XXVIII, begonnen op 28/4/60. De beproefde concentraties waren
0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5%.
Proef XXIX, begonnen op 20/1/61. De beproefde concentraties waren
0-0,1-0,2-0,3-0,4%.
Resultaten. - De trossen konden zich in alle concentraties van glycerol en
ookzonder glycerolontwikkelen.Zonder of in 0,4 % ofmeerglycerolwarende
bloempjesechterkleinerdanin0,1-0,3% glycerol.
Hoewelhetoptimumingrafiek 10 nietsteedsevenscherpis,blijkt uitdedrie
proeven duidelijk de verbetering van de trosontwikkeling, als in oplossing S
A
I90r

ISO

170

160

150

140
XXVII
130

0.2

0.3

QA
Q5
^GLYCEROL

GRAF. 10. Het maximum gewicht in % van het aanvangsgewicht (A, ordinaat), bereikt in
verschillende concentraties van glycerol (abscis) in oplossing S, in de proeven
XXVII, XXVIII en XXIX.
GRAPH 10.Themaximum weightas % of the initial weight(A, ordinate), reachedindifferent
concentrations ofglycerol (abscis) insolutionS in theexperimentsXXVII, XXVIII
and XXIX.
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0,1-0,3% glycerol aanwezig is. De houdbaarheid is echter in 0,3% wat lager
dan in 0,1-0,2%, zoalstabel 19toont.
TABEL 19. De houdbaarheid van de bloemtrossen in dagen, onder invloed van verschillende
concentraties van glycerol in oplossing 5, gedurende trosontwikkeling en bloei.
TABLE 19. Thekeepingqualityof theracemesindays,asinfluencedby different concentrations
ofglycerolinsolutionS duringdevelopmentandfloweringoftheracemes.
Proef
Experiment
XXVIII
XXIX

0

0,1

4,9
4,6

5,0
4,9

Glycerol in y
0,2
4,9
4,9

9

0,3

0,4

4,1
4,6

4,2

In proef XXVII kon de houdbaarheid niet goed bepaald worden door de
hogetemperatuur van 34°Cindekasop 8/5/59.
Conclusie. - D e trosontwikkeling wordt verbeterd zonder de houdbaarheid
teschaden,alsin oplossing S0,1-0,2%glycerol aanwezigis.
4.8. ANDERESTOFFEN

Inleiding. - Als de voedingsoplossing alle tot nog toe besproken stoffen bevat, is de trosontwikkeling goed. De bloempjes van de tros zijn echter kleiner
dan die van de aan de struik getrokken takken. De mogelijkheid bestaat dat
toevoeging van anorganische zouten, sporenelementen of misschien groeistoffen of vitaminen aan de oplossing de trosontwikkeling nog kan verbeteren.
Daaromwerdeninverschillende proeven inhetvoorjaar van 1961 velevandeze
stoffen ophun werkzaamheid onderzocht.
Resultaten. - De trosontwikkeling werd niet beinvloed als aan oplossing S
werden toegevoegd: 0,01%-0,1%KNOs, NaN0 3 , Mg(N03)2 of KH2P04, 2,5
d.p.m. Fe2(S04)3, of gezamenlijk 0,05 d.p.m. van de zouten ZnS04, CuS04,
KJ,(NH4)6 Mo 7 (V 4H 2 0 en MnS04.
Mg(N03)2,in eenhoeveelheid dieequivalent ismetdehoeveelheid Ca(N03)2
inoplossingS,konechterwelditzoutinoplossingSvervangen.
Ook met de toevoeging aan oplossing S van verschillende vitaminen en
groeistoffen werden in orienterende proeven (nog) geen gunstige resultaten
verkregen.
4.9. TEMPERATUUR

Inleiding. - Alle tot nu toe beschreven proeven werden uitgevoerd bij een
temperatuur, die varieerde van 21-23°C en gemiddeld 22°C bedroeg. In de
praktijk worden tijdens het trekken destruiken echter in het begin van de ontwikkeling bij een hogere temperatuur gezet, ook als de natuurlijke kou de
winterrust al heeft verbroken. De begintemperatuur is namelijk 32°C in
december en daalt tot 16°C in maart. Tijdens de trosontwikkeling laat men
geleidelijk de temperatuur dalen tot 16 °C (VAN RAALTE, 50, p. 357). Het leek
daarom gewenst de invloed van de temperatuur op de trosontwikkeling te
onderzoeken.
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Methoden. - In proef XXX, begonnen op 19/3/60, werd de tijd, waarin de
trosontwikkeling plaats vindt, verdeeld in de perioden I en II, elk 5 dagen
durende, en periode III, durende tot aan de bloei. In periode IV, tijdens de
bloei, kon de gewenste temperatuur van 18°C niet goed constant gehouden
worden, vooral niet overdag, waardoor dan de temperatuur vaak 4-5°C
hogerwas.
In proef XXXI, begonnen op 20/1/61, werden de perioden ingedeeld op
grond van de voortgang van de trosontwikkeling. In periode I kwamen de
knoppen open, in periode II groeiden de trossen uit, in periode III vond het
kleuren van de bloempjes plaats. Tijdens de bloei, periode IV, varieerde de
temperatuur van 17-19° en was gemiddeld 18°C. De andere beproefde temperaturenwarengemiddeld22°of26°envarieerdenvan21-23°ofvan25-27°C
Als 50% van een groep takken van den behandeling in bloei was, werd de
gehelegroepbijdeinperiodeIVgegeventemperatuur geplaatst.
De gegeven behandelingen zijn te vinden in tabel 20.Zeworden aangehaald
alsb.v.debehandeling26-22-18,debehandelingwaarbijachtereenvolgensinde
perioden I, II en III detemperatuur 26,22of 18°Cis.
TABEL20. De invloed van de temperatuur tot aan de bloei op de trosontwikkeling (A =
maximum gewicht in %van het aanvangsgewicht), op het aantal dagen tot bloei
(B) en op de houdbaarheid in dagen (H). De ontwikkeling werd verdeeld in
4 perioden t.w.:
Proef XXX: Twee perioden van 5 dagen, gevolgd door periode III tot aan de
bloeien periodeIVtijdens debloeibijcirca18 °C.Proef XXXI:In periodeIkomen
de knoppen open, in periode II strekken de trossen, in periode III kleuren de
bloempjes, in periode IV bloeien de trossen bij 18°C.
TABLE20. Theinfluence of the temperatureuntilfloweringon the developmentof theracemes
(A = maximum weightas % of the initial weight), on the number of days till
flowering(B) andonthekeepingqualityindays(H). Thedevelopment wasdivided
into4periods,viz.:
Experiment XXX: Twoperiodsof 5 days,followed byperiodIII tillfloweringand
periodIV duringfloweringat about 18°C.Experiment XXXI: InperiodI thebuds
areopening, inperiod II the racemesaregrowingout, inperiodIII the florets are
colouring, inperiodIV the racemesarefloweringat 18 °C.

Proef
Experiment

Temperatuur in ° Cinde
perioden . .
Temperaturein °C in the
periods. .
III
I
II

Da^en tot de perioden . .
Days till theperiods . .

II

Ill

A

B

H

IV

XXX

26
26
26
26
22
22 '
22
18

26
26
22
22
22
22
18
18

26
22
22
18
22
18
18
18

5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10

12
12
13
14
15
15
16
.19

163,4
157,3
154,8
149,0
163,1
165,1
159,4
172,9

12,0
12,3
12,5
13,7
14,7
15,0
16,4
18,6

3,0
3,5
3,4
4,9
2,8
5,2
3,6
4,3

XXXI

26
26
26
26
22
22
22
18

26
26
22
22
22
22
18
18

26
22
22
18
22
18
18
18

4
4
4
4
7
7
7
10

10
10
12
12
14
14
17
19

13
14
16
17
18
19
22
24

168,1
169,8
173,2
171,1
169,5
178,0
174,0
176,4

13,6
14,1
16,1
17,7
18,5
19,1
22,3
24,4

3,9
5,0
5,4
6,5
5,0
6,0
6,4
6,2
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Resultaten. - Uitgaande van debehandeling 22-22-22 blijkt uit tabel 20dat
detrosontwikkeling niet verbeterd wordt, alsde temperatuur gedurende eenof
meervan deperiodenI,IIenIIIverhoogdwordttot26°C.
Enige verbetering lijkt aanwezig als in de perioden III of II en III in proef
XXXI de temperatuur 18 °C is. De behandeling 18-18-18 verbetert in beide
proeven de trosontwikkeling. In deze behandeling waren de bloempjes ook
watgroter dan in deandere behandelingen.
Verder toont tabel 20 duidelijk aan, dat de bloei later begint, naarmate de
temperatuur gedurende een toenemend aantal perioden lageris.
De houdbaarheid na de verschillende behandelingen verschilt vrijwel niet.
De lagere waarden hiervan na de behandelingen, waarin de temperatuur in
periodeIII 22°of26°Cwas,zijn eengevolgvanhetfeit dat 50%vandetakken
van een groep moesten bloeien, voor alle takken van die groep bij 18°Cgeplaatst werden. De takken, die het vroegst bloeiden, stonden daardoor 1-2
dagen te bloeien in 22° of 26°C, wat hun houdbaarheid verkortte. De houdbaarheid wasin proef XXX slecht en variabel, door de,overdag vrij hoge,niet
constant te houden temperatuur tijdens de bloei.
Conclusie. - D e trosontwikkeling wordt iets verbeterd, als deze plaats vindt
bij 18°Cin plaats van bij 22°C. Een temperatuur van 26°Cverbetert detrosontwikkeling, in vergelijking met die in 22°C,niet. De bloei begint eerder, als
de temperatuur in enige periode van de trosontwikkeling hoger is. De houdbaarheidisonafhankelijk vandetemperatuur tot aan debloei.
4.10. SAMENVATTENDE CONCLUSIESUIT HOOFDSTUK 4

Het ismogelijk gebleken deseringc.v. 'Mad. Stepman' alsafgesneden tak te
forceren; de trossen groeien goed uit, doch de bloempjes zijn nog wat kleiner
dan wanneer detakken aan destruik in bloeiworden getrokken.
Voor het forceren moeten de takken gedurende 6uren ontsmet worden met
scabex.
De tijdens het forceren gegeven voedingsoplossing moet bevatten: 0,003%
AgN0 3 ; 0,003% streptomycinesulfaat; 5% van een verzadigde oplossing van
het filtraat van cladox; 0,2% Ca(N03)2; 3%suiker; 0,01% boorzuur; (eventueel enkele dagen 0,08% en daarna) 0,02% citroenzuur, verlaagd tot 0,01 %
alsdebloempjes gaan kleuren; 0,1-0,2% glycerol.
Bij een temperatuur van 18 °Cisde trosontwikkeling iets beter, doch duurt
langerdanbij22°of26°C.
5. ALGEMENE DISCUSSIE
Hetisgebleken dat debloemknopaanleg vandec.v. 'Mad. Stepman' in 1959
ietseerdervoltooid wasdan in 1960(hoofdstuk 2),terwijl in 1959ook deovergangstijd van zomer-naar winterrust ietseerder begon dan in 1960 (hoofdstuk
3.6). Het begin van de overgangstijd van zomer- naar winterrust lijkt dus afhankelijk van devoortgang van debloemknopaanleg; viade bloemknopaanleg
kan dan hetweerindezomer enigeinvloeduitoefenen opde winterrust.
Dediepte,enminder sterk het tijdstip, van dediepste winterrust bleken duidelijk afhankelijk vandetemperatuur inSeptemberenoktober (hoofdstuk 3.5).
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Zijn detemperaturenindiemaanden betrekkelijk laag,danverloopt deintrede
van de winterrust wel sneller, doch gaat dit proces ook langer door dan bij
hogeretemperaturen,welkeindietijdtotgevolghebbendatdewinterrustminder
diep wordt eniets eerder het dieptepunt bereikt dan bij lagere temperaturen.
De verbreking van de zomerrust in augustus door ontbladering, eventueel
gevolgd door een lichte warmwaterbehandeling, leidde tot goede bloei. In
September wasvoor goede bloei een lichte warmwaterbehandeling van ontbladerde takken noodzakelijk. Tijdens enenigetijd voor enna het dieptepunt van
dewinterrust konderust metwarmwater niet goedverbroken worden, zonder
de knoppen te beschadigen. In die tijd is kou dus het enige middel om goede
bloei te verkrijgen. Het nadeel hiervan is echter dat een koubehandeling vier
weken moet duren, terwijl een warmwaterbehandeling slechts zeer kort duurt.
Omduseindoktober toteindnovemberbloeiendetakkentehebben,kanalleen
een koubehandeling van vier weken vanaf begin September tot begin oktober
goederesultatengeven.Voorlaterebloeikanmenderustzowelmetkoualsmet
warmwaterverbreken. Eenmoeilijkheid blijft echter, dat het resultaat vaneen
warmwaterbehandeling enookdeminimale,schadelijk werkendeduur hiervan,
afhankelijk zijn van dedieptevandewinterrust, terwijl na hetbereiken vanhet
dieptepuntvandewinterrustna3-4wekendeschadelijkegrensvandeduurvan
eenwarmwaterbehandeling enpasna 6weken dedieptevan dediepste winterrust bekend kunnen zijn met de in hoofdstuk 3.4 beschreven methode.Veiligheidshalve moet dan dus kou gegeven worden.
Alsvanaf ongeveereindnovember dewinterrust buitenverbroken is,kunnen
detakken zonder meergeforceerd worden totdat buiten deseringgaat bloeien.
Wilmenookna dietijd tot aan half Septemberbloeiendeseringen hebben, dan
kunnen,voordatdeknoppengaanwerken,vanafbeginfebruari detakkengoed
bewaard worden in plastic met wat vochtig sphagnum bij -1°C, zoals gedaan
werdvoordeindezomeruitgevoerdeproeven.Mogelijkisdezebewaarmethode
nogteverbeteren, daar hierover geennader onderzoek werd verricht.
Deproduktie vanseringalssnijbloemisdushet gehelejaar door mogelijk.
Het forceren in de in hoofdstuk 4 beproefde voedingsoplossing geeft vrij
goede resultaten, die echter de effecten van het forceren van struiken nog niet
geheelevenaren.Hetismogelijk datdenogweinigonderzochte factor temperatuur en dein het geheel niet onderzochte factor luchtvochtigheid de resultaten
nog kunnen verbeteren. Daarnaast verdient het aanbeveling nog verdere aandacht te besteden aan eventueel nieuwe stoffen, die aan de voedingsoplossing
toegevoegd zouden kunnen worden.
Van twee andere seringerassen bleekin orienterende proeven, dat de takken
vandec.v.'Marie Legraye'vrijgoedendievandec.v.'LudwigSpath*,ookwat
betreft dekleur,vrij slecht in bloei kwamenindevoor dec.v. 'Mad. Stepman'
gebruikte voedingsoplossing. RUPPRECHT(51)werktemet een overeenkomstige
voedingsoplossing, waarin echter geen boorzuur en citroenzuur voorkwamen.
Toch vermeldt hij goede resultaten, ook wat betreft de kleur, met het forceren
van takken van de c.v. 'Charles X'. De verschillende rassen stellen dus waarschijnlijk verschillende eisen aan de samenstelling van de voedingsoplossing.
Behalvevoor deseringlijkt hetvan belangdeverkregen resultaten tegebruikenomteonderzoekenofnogandereheestersalstakgeforceerdkunnenworden.
Hiervoor komen direct in aanmerking Prunus serrulata, waarvan volgens
MOHRING (46)vanaf half februari de takken zelfs in water in bloei komen, en
Viburnum opulussterile, diegedurende delaatsteweekvandeontwikkelingvan
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debloeiwijze alstakinwatergeforceerd kan worden (VAN RAALTE,50,p.371).
Mogelijk kanvan in water forceerbare takken van b.v. Forsythia en Cornus de
bloeinogverbeterd worden door aan het waterbactericide enfungicide stoffen
en suiker toe te voegen. Misschien kunnen ook verschillende A/a/wj-soorten
als tak geforceerd worden, terwijl ernatuurlijk ettelijke soorten bestaan, diein
een onderzoek zouden kunnen worden betrokken, zonder dat op dit moment
omtrent de mogelijkheden tot forceren als afgesneden tak iets vermoed kan
worden.
6. SAMENVATTING
Hoofdstuk 1.- In dit onderzoek is nagegaan of de sering als afgesneden tak
geforceerd kan worden, om aldus de produktiekosten van sering als snijbloem
te kunnen verlagen. Voor dit forceren ishet noodzakelijk dat: bloemknoppen
aanwezigzijn (hoofdstuk 2),de rust hiervan verbroken is (hoofdstuk 3),en de
tak degeschiktevoedingsoplossing krijgt (hoofdstuk 4).
Hoofdstuk2.- Debloemknopaanleg (ziefoto 1)begint, omstreeks21 juni, het
vroegst bij devroeg forceerbare c.v. 'Marie Legraye',ietslater bij dewat later
forceerbare c.v. 'Mad. Stepman' en het laatst bij de laat forceerbare c.v.
'Ludwig Spath'. Hij is omstreeks eind augustus geheel of bijna geheel en eind
Septembergeheelvoltooid.Tijdens hetverloopvandebloemknopaanlegzijn de
c.v. 'Marie Legraye' en 'Mad. Stepman' steeds ongeveer even ver, maar is de
(laatforceerbare) c.v.'LudwigSpath'steedsmindervergevorderd. Dezemaakt
dan ookmeerknopschubben enmeerzijassen eersteordeindebloemtros.
Hoofdstuk3.- De proeven over zomer- en winterrust werden uitgevoerd met
afgesneden takken van dec.v. 'Mad. Stepman', tijdens de trosontwikkeling bij
22°Cineenvoedingsoplossing geplaatst.
Dedieptevan derust enhet effect van een rustverbrekende behandeling zijn
uitgedrukt in het quotient A/B = het maximum gewicht van de tak met uitgegroeide bloemtros,uitgedrukt in %van het aanvangsgewicht van detak met
gesloten knoppen, gedeeld door het aantal dagen tot het bereiken van dit
maximumgewicht. Naarmate derust dieperis,wordt dit quotient lager.
In augustus zijn de knoppen in zomerrust,veroorzaakt doordat het bladhet
uitlopen van deknoppen verhindert; vanaf eind augustus tot half oktober gaat
dezerust geleidelijk overindewinterrust,diedoor denatuurlijke kou ongeveer
eindnovemberisverbroken.
Deintredevandewinterrust, dieveroorzaakt wordt doorin deknopgelegen
factoren, isafhankelijk vandetemperatuurinSeptemberenoktoberennietvan
dedaglengte.
Ontbladering verbreekt de zomerrust. Ongeveer half augustus is de bloemknopaanlegzover gevorderd, dat detak na ontbladering kangaan bloeien.Een
lichte warmwaterbehandeling versnelt deze bloei. In September is voor goede
bloei ontbladering, gevolgd door een lichtewarmwaterbehandeling, noodzakelijk. Tijdens de diepste winterrust kan warm water de rust niet voldoende verbreken zonder de knoppen te beschadigen. Pas een warmwaterbehandeling in
detweedeweekvannovemberkanweertot goedebloeileiden.
Koude(-1° of2°C),gegevenaan ontbladerde takken, heeft op de zomerrust
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vrijwel geen invloed. In de overgangstijd van zomer- naar winterrust en omstreeks het diepste punt van de winterrust bevordert de kou twee processen:
Eerst wordt de winterrust verdiept (I) en daarna verbroken (II). Proces I verloopt sneller bij -1°C dan bij +2 °Cen niet of met weinig effect bij 5-8 °C.
Proces II verloopt langzamer als detemperatuur stijgt van -1° tot + 8 °C. Dit
isechter nog niet de hoogste, rustverbrekende temperatuur.
Voorrustverbrekingdoor kouheeft dec.v.'Mad.Stepman'omstreeks 15September 3-4 weken, omstreeks 15oktober 4weken en eind oktober 3-4weken
-1°Cnodig.Derustverbreking isbuitenvoltooid alsdetemperatuur gedurende
in totaal 3 weken lager dan 8°C is geweest, mits hiervan in jaren met diepe
winterrustgedurende 11weekdetemperatuurlagerdan 5 °Cis.
Hoofdstuk4. - Afgesneden takken van dec.v. 'Mad. Stepman' kunnen geforceerd worden door de onderste 35 cm van de takken gedurende 6 uur met
0,02%scabex te ontsmetten en ze daarna in de warme kas te plaatsen in een
oplossing, die bevat: 0,003% AgN0 3 , 0,003% streptomycinesulfaat, 5% van
een verzadigde oplossing van het filtraat van cladox, 0,2% Ca(N03)2, 3%
suiker, 0,01% boorzuur, (eventueel enkele dagen 0,08% en daarna) 0,02%
citroenzuur, verlaagd tot 0,01%tijdens de bloei, en 0,1-0,2% glycerol.
Een hoge concentratie van suiker (4,5-6%)of van citroenzuur (0,08%)verbetertdetrosontwikkeling,dochverkortdehoudbaarheid. Bijverlaging,binnen
6dagen na hetbeginvan detrosontwikkeling, vandecitroenzuur-resp.suikerconcentratie tot 0,02%resp. 3%wordt de trosontwikkeling wat verbeterd en
dehoudbaarheid niet resp.nietsterk verkort.
De trosontwikkeling is bij 18PC iets beter, maar langzamer dan bij 22°
of 26 °C.
De trossen aan geforceerde afgesneden takken groeien goed uit, doch de
bloempjeszijn nogwatkleinerdanaantakken,dieaandestruikzijn geforceerd.
Dit onderzoek was mogelijk door bijdragen van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. en van het Produktschap voor Siergewassen. Dezeinstellingen wilik hiervoor gaarne dank zeggen.
7. SUMMARY: FLOWERING OF LILAC ON CUT BRANCHES
Chapter 1. - Thepresentpublication dealswithinvestigations onthepossibility
offorcing cutbranchesoflilac(Syringavulgaris) c.v.'Mad. Stepman',withthe
purposetolowerthecostsofproduction ofcutlilacflowers.
For forcing it is necessary that: flower buds are present (chapter 2), their
resthasbeenbroken (chapter 3)and asuitable nutrient solutionisgiven tothe
branchestobeabletoflower(chapter4).
Chapter 2.- The initiation of theflowerbuds (see photo 1) starts, about the
21st ofJune, beginning with the first forceable c.v. 'Marie Legraye', somewhat
later at the a little later forceable c.v. 'Mad. Stepman' and latest at the lately
forceable c.v. 'Ludwig Spath'. It hasfinishedcompletely or almost completely
attheendofAugustandalwayscompletelyattheendofSeptember.Duringthe
course of the initiation of theflowerbud the c.v. 'Marie Legraye' and 'Mad.
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Stepman' have always progressed approximately equally far, but the (lately
forceable) c.v. 'Ludwig Spath' hasalwaysmadelessprogress (table 1 on p.6).
Now the latter forms more bud scales and in the raceme more lateral axes
first order and starts latest with its flower bud initiation (tables 2, 3 and 4
on pp.9and 10).
Chapter 3.- The experiments on summer- andwinterrest werecarried out with
cut branches of the c.v. 'Mad. Stepman', being placed in solution S (seep.28)
at 22°Cduring thedevelopment oftheracemes.
The depth of the rest and the effect of a rest breaking treatment have been
expressedasthequotient A/B= themaximumweight ofthebranch witha fullgrown raceme, expressed as %of the initial weight of the branch with closed
buds,dividedbythenumberofdaystillthemaximum weighthasbeen reached.
Astherestisdeeper, thevalueofAjB islower.
In August the buds are in summerrest, a condition of rest caused by a
correlative inhibition ofthebudsbytheleaves.Fromtheend ofAugusttillthe
middle ofOctober the summerrest gradually changesinto thewinterrest,which
hasbeenbroken bythenatural cold about theend of November (graphs 2and
3on pp. 16 and 17).
The entrance of the winterrest, being the condition of rest caused by factors
which are located in the buds, is dependent on the temperature in September
andOctober(graph 1 onp. 14).
Defoliation breaks the summerrest. About the middle of August the flower
bud initiation has progressed so far, that a branch is able to flower after
defoliation (photo 4). A light warm water treatment speeds upflowering.In
September defoliation, followed by a light warm water treatment, is necessary
for goodflowering.During the deepest winterrest warm water is not able to
break the rest sufficiently, without injuring the buds. Good flowering is not
possible again after a warm water bath before the second week of November.
(Graphs2and3onpp. 16and 17,table 5 onp. 18,photo2).
Cold(-1° or + 2 °C),ifgivento defoliated branches,hasalmost no effect on
the summerrest. During the transitional period from summer- to winterrest
and about the deepest point of the winterrest cold isfurthering two processes:
First the winterrest is deepened (I) and after that it is broken (II). Process I
goes on more quickly at -1°C than at + 2 CC and not or with little effect at
5-8 °C. Process II goes on more slowly, if the temperature rises from -1° to
+ 8 °C.This is,however, not yet the highest restbreakingtemperature(graphs
4and5onpp.21and23,photo3).
Gibberellic acid does not break the winterrest.
For breaking the winterrest the c.v. 'Mad. Stepman' requires 3-4 weeks
-1°CaboutthemiddleofSeptember,4weeks-1°CaboutthemiddleofOctober
and 3-4weeksattheendofOctober (graph4onp.21).
Rest breaking has been completed outdoors, whenthe temperature hasbeen
below 8°Cfor 3weeksin all,provided that, during 1\ week of thisperiod, the
temperaturewasbelow5°Cinyearswithadeepwinterrest(table6onp. 19).
Chapter4.- Cutbranchesofthec.v.'Mad.Stepman'canbeforced, ifthelowest
35 cm of the branches are disinfected during 6 hours with 0,02% scabex
(containing phenylmercurichloride, see tables 7 and 8 on pp. 29 and 30) and
afterwards thebranches areplaced ina solution containing:
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0,003% AgNOa and0,003% streptomycinesulphate asbactericides (table9
and graph 6onpp. 32and 35);
5% of the filtrate of cladox (containing 2:4-dinitrothiocyanobenzene) as
fungicide (table 10onp. 33);
0,2% Ca(N03)2 (graph 6 and table 11 on p. 35andphoto 5);
3%sucrose(graph 7and tables 13and14onpp.38,37and 39and photo6);
0,01 % boricacid(graph 8onp.42and photo7);
(eventually some days 0,08% andafterwards) 0,02% citric acid, lowered to
0,01 % duringflowering(graph 9and tables 16and17,onpp. 44,43and 45);
0,1-0,2% glycerol(graph 10and table 19,onpp.47and48).
High concentrations ofcitric acid (0,08%) or sucrose (4,5-6%) further the
development ofthe raceme,butshorten the keeping quality. The development
is furthered somewhat andthekeeping quality is not(bycitric acid) ornot
strongly (bysucrose) shortened if the concentrations of these twosubstances
are lowered to0,02% or 3%, respectively, within 6days after thestart ofthe
development. Seetables 15, 17and18onpp. 40,45and 46.
The development isalittle better, butslower, at 18°C,than at22°or26°C
(table 20onp. 49).
The racemes onforced cutbranches grow outwell, butthefloretsarestill
somewhat smallerthan onbranches,forced ontheshrubs.
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h. Stadium A2/C (30x).

i. Stadium G/G- (15x).

j . Stadium G/G (15x).

FOTO 1. Ontwikkelingsstadia van de bloemknopaanleg van sering c.v. 'Mad. Stepman'.
PHOTO 1. Stages of development(stadium) of the flower bud initiation of lilac c.v. 'Mad.
Stepman".
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FOTO2. De trosontwikkeling,zichtbaar 32(a),26(ben c)of 22dagen (d) na rustverbreking
door behandelingen met warm water van 30°C gedurende v.l.n.r. 0, 3, 6, 12 of
24uren op 18/8/60(a), 15/9/60(b), 13/10/60(c)of 9/11/60(d).
PHOTO2. Thedevelopment of theracemes, visible32(a), 26(b andc) or22days(d) afterrest
breakingby treatmentswithwarmwaterof 30"Cduring (left toright) 0,3, 6, 12or
24hours on 18/8/60(a), 15/9/60(b), 13/10/60(c) or9/11/60 (d).
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FOTO 3. Detrosontwikkeling, 18 dagenna
rustverbreking door bewaringgedurende4weken bij-1°of +2°C
vanaf 13/10/60.
PHOTO3. The developmentof theracemes,
18 days after rest breaking by
storage during4 weeksat —J" or
+2 "Cfrom 13/10/60.

FOTO4. Bloei op 19/9/60, na ontbladering van afgesneden takken op
18/8/60. Rechts de controle.
PHOTO4. Flowering on19/9/60,after defoliation ofcutbranches on 18/8/60.
Controlat the right.
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FOTO5. De ontwikkeling van de bloempjesen van denecrose van dezoom van dekroon na
19dagen in oplossing 5 met 0-0,25% Ca(NO,), op 8/2/61.
PHOTO 5. The developmentof the florets and of the necrosisof the limb of the corollaafter
19 daysinsolution S with 0-0,25% Ca(N03)t on8/2/61.
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FOTO6. De bloemtrosontwikkeling na 17dagen in oplossingS met0-6% suiker op 16/3/59.
PHOTO6. Thedevelopmentof the racemesafter 17days in solutionS with 0-6% sucrose on
16/3/59.

FOTO7. De ontwikkeling van de bloempjes en van de necrose van kroon (links) of kelk
(rechts) na 19 dagen in oplossing S met v.l.n.r. 0-0,01-0,02-0,03% boorzuur op
6/5/59.
PHOTO7. Thedevelopment of the florets andof the necrosis of corolla(left) or calyx (right)
after 19 days in solution S with (left to right) 0-0,01-0,02-0,03% boric acid on
6/5/59.

