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I
De oorzaak vandeachteruitgang vanhetteeltareaal vanperen in Nederland
dient hoofdzakelijk teworden gezocht indenadelige invloed van deongunstige
weersomstandigheden opdevruchtzetting en vruchtgroei.
STAF,C : Ned. FruittelersOrg.21,1963: 66pp.

II
De conclusie van BISHOP en WHITTINGHAM, datdeenergie-opname perassimi-

lerende oppervlakte-eenheid van eenmet gibberellazuur behandelde plant daalt
tengevolgevandunnerwordenvandebladeren, betekent geenachteruitgang van
detotalehoeveelheid opgenomenenergievande plant.
BISHOP, P. and WHITTINGHAM,C. P.: Nature, 192,1961:

576-577.

Ill
Het tot stand komen vangibberelline-effekten (bevordering vanceldeling, celstrekking, vervroeging vandebloei)isslechts bij eengewijzigde energie-verdelingindeplant mogelijk.
IV
Ten onrechte wordt door WAIN en WIGHTMAN als voorwaarde voor groeistofwerking vanaryloxyazijnzuren gesteld, datopdeortho-plaats inde kerneen
waterstofatoom aanwezigis.
WAIN, R. L. and WIGHTMAN, F.: Ann. Appl. Biol., 40,

1953:244-249.
MAAS, J.: Dissertatie, Amsterdam, 1963:93pp.

De mogelijkheden, diede beeld-omroep (televisie) biedt ter overdrachtvan
nieuwe landbouwkundige inzichten aanagrariers enconsumenten, verdienenin
Nederland eengrotere aandacht.
VI
De Nederlandse fruittelers prefereren eenzoregelmatigrnogelijkeproduktie van
hethard fruit boven een sterk fluctuerende opbrengst. Hun keuze van appel-en
pererassen bijeennieuwe aanplant isechter niet in overeenstemming metdeze
voorkeur.
VII
Elke volgende „modeperiode" brengt de wetenschap metsprongen vooruit,
maar geeft doorgaans hetlandbouwkundig onderzoek teweinig tijd enstimulansomde resultaten vanvoorgaandeperioden voor depraktijk uit te werken.

Proefschrift A.VARGA
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VIII
Eenafdoende oplossingvanhet probleemvan devormingvan „zaad-koppen"
bijkomkomtnertengevolgevanbestuivingisbetertebenaderenviahetkweken
vanvrouwelijkelijnen dandooreenalgemeenverbodvanhethoudenvan bijen
indeteeltcentra.
IX
Eentoediening van gibberellinen aan planten via degrond wordt afgeraden in
verband met het opnemen en eventueel afbreken van deze verbindingen door
micro-organisnien enwegensde negatieve invloed van dezegroeistoffen opde
groeivandewortels.
KOFRANEK,A. M.:Proc.Kon. Ned. Akad. Wetensch. C
(52,1959:533-541.
Lu, K. C , GILMOUR, C. M., ZAGALLO, A. C. and BOLLEN,

W. B.: Nature, 181,1958: 189-190.

X

Bijdevoorzieninginontspanningsterreinendreigtdenadruktevallenopdeper
auto bereikbare, verder vandewoonwijk gelegen elementen.Devoorzieningen
voor dagelijks gebruik, onmiddellijk grenzend aan de woning, zijn echter belangrijker.

Sziileimnek
Aan mijnouders
Aan mijnvrouwen kinderen

VOORWOORD

Gaarne dank ik alien, diemijn wetenschappelijke vorming enhet tot stand
komenvanditproefschrift hebben bevorderd.
EdesapamesEdesanyam,tanulmanyaimat kozelrolsajnosnem kovethettetek,
sem lehetdsegetek nemvolt arra, hogy segitseget nyutsatok. Legtobbet megis
toletek kaptam. A termeszet iranti szeretetet esazta nagy oromet, melyet a
kemeny munka ad,marmint gyermek toletek tanultam.
Vader en Moeder, jullie waren tot onze wederzijdse droefheid niet in de gelegenheid mijn studie van dicht bij te volgen en mij behulpzaam te zijn. De
liefde voor denatuur enhet groot geluk, dathet hard werken schenkt, hebik
echter reedsalskind vanjullie geleerd.
Hooggeleerde WELLENSIEK,hooggeachte promotor, Uhebt mijn wetenschappelijke vorming vanaf het begin van mijn studie geleid. Uhebt mij bovendienin
de gelegenheid gesteld dit onderzoek op uw laboratorium te verrichten. Uw
grote interesse inmijn werk enmijn persoonlijk leven heeft mijn geluk zeer verhoogd. Vooruwleidingenuwvoortdurende raadgevingen benikuzeer erkentelijk.
Hooggeleerde OORT, hooggeleerde PRAKKEN, hooggeleerde D E WILDE, uw
colleges, die aan mijn wetenschappelijke vorming zoveel hebben bijgedragen,
heb iksteeds zeer gewaardeerd. Voor deprettige kontakten, dieiktijdens mijn
studie enookdaarna metu mocht onderhouden, dank iku hartelijk.
Hooggeleerde DOORENBOS,voor uw belangstelling inmijn onderzoek envoor
het beschikbaar stellen vaneentechnisch assistent, waardoor deuitvoeringvan
dit onderzoek mogelijk werd, beniku dankbaar.
U, Mejuffrouw A. J. B. WOLDA, benik bijzonder dankbaar voor uwgenegenheid jegens mijzelf en mijn familie en voor uw veelvuldige hulp in de
omvangrijke literatuur-studie.
Voor de prettige wijze, waarop U, Mejuffrouw Dr. M. P. LOHNIS, mij
met deNederlandse taal vertrouwd hebt gemaakt, beniku, zeer dankbaar.
Mijn grote dank gaat uit naar deMindszenty Stichting enhet Universitair
Asyl Fonds, diemijindegelegenheid hebben gesteld, de studie aande Landbouwhogeschool te volgen.
Velen hebben door het verlenen van hulp aan mijn onderzoek bijgedragen.
Een woord vanhartelijke dank wil ik hiervoor richten tot Ir. J. VAN KAMPEN,
direkteur vanhet Proefstation voor de Groenteteelt in devoile grond te Alkmaar, voor hetgastvrij beschikbaar stellenvaneentrek-installatie voorwitlof,
tot Ir.H. JONGE POERINK voor de technische uitrusting en voor de vriendschappelijke kontakten. Voor het in gebruik geven van koelruimte ben ik dank
verschuldigd aan Ir.J.C. HESEN enG. R. BASTELAAR,van het Instituut voorBewaringenVerwerkingvanLandbouwgewassen,voorhetkeurigverzorgdeproefmateriaalvanPelargoniumzonaleaan A. MAASSEN en TH. H. G. B.M. WEGMAN,

van deproeftuin teLent.

Mijn collega's dank ik voor nun interesse in mijn werk envoor hun vriendschap.
VoorhuntechnischeassistentieenhuntoewijdingbenikC.PRONK,A. ZEVENBERGENenJ.VANDEN BEUCKENdankbaar.
OphetLaboratoriumvoorTuinbouwplantenteeltzijnvelennujsteedsbehulpzaamgeweest.Speciaalwilikbedanken JEANNE en JANSJEvoorhun veeMjdige
hulp, MIRJAMvoor deverzorgingvanhetmanuscript, R. SABARTE BELACORTU,
J. VAN DE PEPPELen zijn medewerkers voor hun technische hulp, J. GREVERS,
REIJERen HENKvoor hetfoto- entekenwerk.
IRENE,omdatjijnujbijstond, ishetonderzoekenhetbewerkenvanditproefschrift voornuj eenprettigebelevenisgeworden.

Hetonderzoekenhetverschijnenvanditproefschrift werdmogelijkgemaakt
door definancielehulp van de Stichting „Fonds Landbouw Export Bureau
1916/1918",waarvoor ikmijn hartelijke dankbetuig.
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1. INLEIDING

1.1. KORTE GESCHIEDENIS VANDEGIBBERELLINEN

De beschrijving van een nieuweziekte bij rijst door VON THUMEN (99),veroorzaaktdoordeschimmelFusariumheterosporum NEES, dateertreedsuit1889.
HORI(43)noemdedezeziektein 1898 „bakanae".Hijnamwaar,datvelevande
eerst gekiemde zaailingen een sterke stengelgroei vertoonden en lichter van
kleurwaren,enhij kon deziektedoor infectie metmyceliumopgezondezaailingenoverbrengen.
Pas in 1938 is het aan YABUTA & SUMIKI (113) gelukt een kristallijne stof
vanuithetmycehumvandeschimmel Gibberellafujikuroi(Fusarium moniliforme)teextraheren.Dezestofnoemdenze„gibberellin".Doorhetuitbrekenvan
detweedewereldoorlogbleefdezeontdekkingvoorderestvandewereldonbekend. In 1950 maakte SUMIKI(97)in Rio deJaneiro deformule C22H2606van
dezestofbekend.Hiernawerktenverscheidenegeleerden gelijktijdig indeVerenigdeStatenvanAmerikabijde„ChemicalCorpsBiologicalLaboratories"en
inEngeland bijde„ImperialChemicalIndustries" aanhetextraherenvangibberelline van verschillende fysio's van Gibberellafujikuroi. Spoedig bleek het,
daterverschillendegibberellinen bestonden. DeJapanse onderzoekers ontdektendegibberellinenAenB.DeAmerikanennoemdenhunvondsten gibberellin
Aen X. Daarentegen noemden deEngelsen hun vondst, eenzeer zuivere stof,
„gibberellic acid". Velechemicibeijverden zich de gibberelhnen synthetisch te
vervaardigen.Ditisechtertothedennietgelukt.
De publikatievan LANG (55)in 1956over debloeiinducerendewerking van
gibberellinebij detweejarige Hyoscyamusnigerzondervoorafgaande koudebehandelingwekteopdegehelewereldgroteinteresse.Zeerintensief werdoveral
metdeze„wonderstoffen" geexperimenteerd.
Vanzeergrote betekenis isook deontdekkingvan WEST and PHINNEY(109)
in 1956.Zestelden degibberelhnen vooralsnatuurhjke groeistoffen, nadat het
hun gelukt wasvanuit onrijpe zaden vanPhaseolus vulgaris stoffen teextraheren, diedegroeivandwerg-maisinevenhogemateversterkten alsdegibberellinen.Opanalogewijzewerdengibberellin-achtigestoffengevondeninverschillende andere onrijpe zaden, in jonge loten, wortels, jonge bloeiwijzen van
Brassica,inenkeleweefselculturesenincocosnootmelk.
In tienjaar tijd zijn erniet minder dan negenverschillende gibberellinenbekend geworden. Deze zijn deels stofwisselingsproducten van verschillende fysio's van Gibberellafujikuroi, deelsextrakten uit plantendelen. Dit decennium
is gekenmerkt door een intensief onderzoek met gibberellinen in alle streken
van de wereld. In dejaren 1954-'57koesterden onderzoekers als WITTWER &
BUKOVAC(110)dehoop,datdegibberellineneensoort „wonderstoffen" zouden
zijn. Hun hoop ismaargedeeltehjk bewaarheid. Uit ongeveer 2500publikaties
bhjkt, dat de gibberellinen zeer verschillende eigenschappen bezitten. Hoewel
denegenverschillendegibberellineninhunwerkzaamhedenbijeenen hetzelfde

gewas grote verschillenkunnen vertonen, komen hun eigenschappen in het kort
eropneer,datze:
1. deceldelingencelstrekking gunstigbeinvloeden (SACHSetal, 90);
2. de stengelstrekking, voornamelijk bij dwergplanten, krachtig stimuleren
(PHINNEY & WEST, 76);

3. debloeiinductiebij LDP door vervangingvan deLD bewerkstelligen (LANG,
56),bij koudebehoeftige gewassen door vervanging van dekoude (LANG, 55,
CHOUARD, 16en LONA, 60);

4. de kiemrust van zaden, zonder koude, verbreken (DONOHO & WALKER, 23);
5. bijvelegewassenparthenocarpie bewerkstelligen (LUCKWILL, 63).
Voor samenvattende overzichtenzie: BRIAN, 9, PHINNEY &WEST, 77, STUART
& CATHEY, 96 en ZEEVAART, 114.

1.2. D E AANLEIDING TOT NADER ONDERZOEK

De tuinbouwkundige onderzoekingen met gibberelline = GA tot 1958 werden hoofdzakelijk ondernomen met het oog op snellepraktische voordelen. Zij
waren grotendeels beperkt in omvang en eenmalig. De publikaties, vooral uit
Amerika, droegen het kenmerk van vluchtigheid.Een basis,diebij de eventuele
tuinbouwkundige toepassingen alsleiddraad kondienen,wasniet te vinden. De
velegegevensoverdewerkingvangibberellinengavenhetbeeldvaneenhoeveelheid bijeengegaarde mozaleksteentjes zonder eringeslaagd tezijn dezein elkaar
tepassenentelatenbegrenzen doorvaste contourlijnen.
Het waswenselijk deuit de literatuur bekende gunstige werkingen van gibberellazuur onder Nederlandse omstandigheden te analyseren en, aangevuld met
nieuwe onderzoekingen, mogelijk een vastere lijn uit te stippelen voor de tuinbouwkundige toepassingen van deze stoffen. Begonnen werd met een vrij brede
orientatie omtrent verschillende toepassingsmogelijkheden bij verschillendegewassen. Op grond van deeerste resultaten werd een aantal gevallen voor nadere
bestuderinguitgekozen. Ditzijn:
1. De bloeivervroegende eigenschappen van gibberellazuur voor de toepassing
bij siergewassen,metalsproefplant Pelargonium.
2. Het koudevervangend effect van gibberellazuur, om het breken van de winterrust te vergemakkehjken (Convallaria), en het schieten van tweejarige gewassen (witlof) tevervroegen.
3. De inductie van parthenocarpie bij peer en appel, welke nog weinig onderzochtwas.
Na bespreking van de algemene methodiek worden deze werkingen van gibberellazuur behandeld, waarna wordt nagegaan in hoeverre de eigenschappen
van gibberellazuur voor tuinbouwkundige toepassingen gebruikt kunnen worden.

2. ALGEMENE METHODIEK
2.1. D E GEBRUIKTE METHODEN VAN TOEDIENING VANGIBBERELLAZUUR= GA3

Naast het zuivere, in water moeilijk oplosbare GA3van Imperial Chemical
Industries, werd het in water goed oplosbare kalium-gibberellaat van Merck
Sharp&DohmeN.V.gebruikt.HetGA3werddoor bespuiting, pastabehandelingofdompelingtoegediend.
Bespuitingen. - Zuiver GA3(meestaleeng)werdeerstin 5cm3alcohol96%
opgelost en daarna aangevuld met water tot de gewenste concentratie. Een
bepaaldehoeveelheidkalium-gibberellaat werdeerstin 100cm3water opgelost,
daarna verdund tot de gewensteconcentratie. Bij het beginvan het onderzoek
werd voor het vervaardigen van oplossingen gedestilleerd water, later (2.2)
leidingwater gebruikt. Aan deoplossingenwerdalsregelgeenuitvloeiertoegevoegd.
De bespuitingen met waterige oplossingen werden bij debehandelingenvan
individuelebloemen(appel,peer)meteenzeerfijnevaporisator,bijplantenmet
eenhandspuituitgevoerd.
BijPelargonium, tomaten, komkommer enaubergine werdper plant eenbepaaldehoeveelheidvloeistof quantitatief verspoten.Bijanderegewassen,waarbij debehandelingper plant onmogelijk was,werden debloemen (peer, appel)
of het gewas (spinazie) druipnat gespoten. Na een GA3-bespuitingwerd in de
daaropvolgende 12urennietgegoten. Detijdstippen vandebespuitingen inde
boomgaardwerdenzodaniggekozen,dateropdedagvandebehandelinggeen
regenvanbetekenisteverwachtenwas.
Lanoline-pasta-behandeling. - Het toedienen van GA3in de vorm van lanoline-pastabiedtdevoordelen,dat het GA3vanuit deaangebrachtepasta steeds
invoor deplantgewenstehoeveelheid opneembaarisendatermet eenbehandeling kan worden volstaan. De GA3-pasta werd volgens RUGE (87) vervaardigd,echterzonderoliezuur.HetGA3werdvoorhetmengenmetzuiverwolvet
in de voorgeschreven hoeveelheid water opgelost. De pasta werd met behulp
vaneendrukzuigertjevanuiteenglazenbuisgedoseerd.
Lanoline-pasta-behandeling werd naast bespuiting toegepast bij peer, witlof
en tomaat. De pasta werd respectievelijk op de gecastreerde bloemen, wortelkoppenofhoofdstengels aangebracht.
Tijdenshetonderzoekisgebleken,dateenpastabehandelingnaastvoordelen
ook nadelenheeft. Het op debloemen ofwitlofkoppen aangebrachtevetwerd
door de groei van de vruchten of kroppen over een grotere oppervlakte verdeeld,enkonnietmeerverwijderd worden.Devruchtenendekroppenwerden
daardoor voor deconsumptie ongeschikt.Herhaaldelijk veroorzaakte depasta
bijdevruchteneenernstigeverruwingvandeschil.Eennietteverwaarlozenbezwaarisbovendien, datdevervaardigingvandelanolinepasta aanzienlijk meer
tijd kost en eenuitgebreider outillage vereist dan het maken van waterigeoplossingen.

Dompeling.- Dedompelingvanhetmateriaalisdemeestaangewezenmethodevoor detoedieningvan GA3ingevallen,waarbij erweiniggroenedelenaan
hetmateriaalaanwezigzijn eneenpasta-behandelingnietgewenstis.Hetdompelenvanplantenmateriaalwerdbijwitlofwortelsenbijkiemenvan Convallaria
toegepast.
De witlofwortels werden met hun kop tot beneden de wortelhals in degewenste concentraties gedompeld. De kiemen van Convallaria leenden zichuitstekendvooreengeheleonderdompeling.
Detemperatuurvanhetbadwerdbijbeidegewassenop20a22°Cgehouden.
Hetdompelenvanwortelsenkiemenwerdsteedseenkeeruitgevoerd.Deduur
van de dompeling was in beide gevallen 24uur. In deze tijdsduur konden de
bladdelen of kiemen voldoende GA3 uit de vloeistof opnemen, terwijl toch
geenschadelijkewerkingwerdwaargenomen.
2.2. BEWAARBAARHEID VAN WATERIGE OPLOSSINGENVAN GA3

Hetisaantebevelendeoplossingennietinmetalenvoorwerpentebewarenin
verband met de zwak zure eigenschap van GA3. Vanzelfsprekend ishet raadzaam,in verband met demogelijkheid van schimmelontwikkeling in devloeistof,voor het vervaardigen van de oplossingen zozuivermogehjk water tegebruiken. RUGE(89)schreefinmeniggevalhetnietwerkzaamzijn vanGA3-oplossingentoeaanhetgebruikvanteoudeoplossingen.
Nader onderzocht werd of dewerkzaamheid van GA3in gedestilleerd water
ofleidingwateraanwijsbaarvermindertbijlangebewaring.
De gemaakte oplossingen van 0en 100dpm GA3, waarbij per liter 0,1 cm3
zuivereuitvloeier (SintalvandeAsepta-fabriek) werd gevoegd,werdenbij een
temperatuur van gemiddeld 5°C, schommelend tussen 3en 6°C, in glasen in
donker bewaard. Twee weken voor het gebruik werd de helft van iedere oplossing overgebracht naar een temperatuur van 30°C. Dit diende ertoe om de
eventuele schimmelontwikkeling inde oplossingen te stimuleren. Bijhet overbrengennaar dehogeretemperatuur warendeoplossingen0,117 of349dagen
oud.
DewerkingvandeGA3-oplossingenwerdnagegaanopdedwergerwt55/173,
afkomstig van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen.
Deplantenzijnineenkasbij21°Copgekweekt.De14dagenoudeplantenwerden bedruppeld, hetgeen driemaal herhaald werd met 3 dagen tussenruimte.
Vande4wekenoudeplantenwerddelengtevandeStengelgemeten,daarnade
Stengelafgeknipt enhetvers-endrooggewicht bepaald.Tabel 1 geeft eenoverzichtvanderesultaten.
Zoalsteverwachtenwas,stimuleerde GA3degroeivandeStengelsterk.Van
belangis,datdewerkingvanGA3ophetstimulerenvanstengelgroeiinwaterigeoplossingennaeenbewaringgedurende 363dagenbij 5°Cniet betrouwbaar
achteruitgaat.
Eennabewaring van deze oplossingen bij 30°C gedurende 14dagen veroor-

TABEL 1. De activiteit van waterige GA„-oplossingen onder invloed van een langdurige bewaring, getoetst op dwergerwt.
The activity ofaqueous solutionsof GA3undertheinfluenceof a long keeping-period,
testedondwarfpea.
Behandeling
Treatment
Concentratie
indpm
Concentration
inppm

Temperatuur
in°C
Temperature
in°C

0

5

0

100

100

5-»-30

5

5->30

Duurin
dagen
Duration
indays
14
131
363
363
14
131
363
363
14
131
363
363
14
131
363
363

Lengtevande
plant inmm
Lengthofthe
plantinmm

% drooggewicht

201
196
164
183
182
165
179
170
630
610
614
627
589
632
586
604

7,6
7,4
7,1
7,3
7,2
7,8
6,9
7,4
9,4
9,5
8,7
9,7
8,7
9,1
7,9
8,5

1*
d*
1*
d*
1*
d*
1*
d*

%ofdry weight

* 1: leidingwater = tapwater
* d: gedestilleerd water = distilled water

zaakte evenmin een betrouwbare achtemitgang in de werking van GA3. Ook
werd geen verschil tussen leidingwater en gedestilleerd water gevonden. In
verband met deze waarneming werden de oplossingen na 7/11/60 steeds met
leidingwater gemaakt. Deoplossingen werdengewoonlijk nooit langer daneen
maandbewaardbij5°C.
2.3. AFKORTINGEN ENTEKENS

Deperiodevanintensief onderzoek metdegibberellinenisnogmaarbetrekkelijk kort. Desalniettemin zijn er voor een afkorting van de volledige naam
zeeruiteenlopende symboleningebruik.Deverwarringiseenerfstuk vanuitde
eersteperiodevan net onderzoek met deze stoffen. Debenamingen gibberellin
A en Bzijn afkomstig van de Japanse onderzoekers. Zewerden buiten Japan
weiniggebruikt.EveneenskomtdelezersporadischdebenaminggibberellinX,
afkomstig vanAmerikaanse onderzoekers,indeliteratuurtegen.Denaamgibberellazuur,afkomstig vandeEngelseonderzoekers,isdemeestgebezigdeinde
wereldliteratuur.Hieronder dient te worden verstaan: het derde gibberelline,
dat ontdekt werd. Na aarzelingenin het zoeken naar symbolen is men tot de

afkorting: „GA" gekomen.Een uitzonderingvormt de Duitseliteratuur.Hier
wordt„Gibberellinsaure"met„G.S." afgekort.
Deafkorting „GA"isinmenigopzichtdoeltreffend, GvanGibberella, Avan
acid = zuur. De negen verschillende gibberellinen kunnen van elkaar onderscheiden worden door een arabisch cijfer als subscript achter de afkorting te
plaatsen. Voor gibberellazuur dient men omverwarring tevoorkomenuitsluitend GA3teschrijven. GAzonder eenarabisch cijfer ishet symboolvanongedefinieerdegibberellinen.
Naast de internationaal geldende symbolen voor lengte, gewicht en inhoud
komenindezeverhandelingnogenkeleminderalgemeneafkortingen voor:
controle
cultivar
DNP dag-neutrale plant
dpm delenpermiljoen
GA gibberelline(ongedefinieerd)
GA3 gibberellazuur

ccv.

K
KDP
LDP
ppm
w.

koude
korte-dag plant
lange-dagplant
partpermillion
week
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3. P E L A R G O N I U M Z O N A L E AIT.
3.1. INLEIDING

De publikatievan WITTWER & BUKOVAC (111, 1958) heeft deaandacht op de
mogelijkheid van vervroeging van de bloei met behulp van GA 3 bij enkele siergewassen gevestigd. Deze vervroegde bloei ging met een algehele bevordering
van devegetatieve groeigepaard. Ondanks het, naar tezien, grondig onderzoek
bleef bij RUGE (88) over een uitsluitend gunstige werking van het GA 3 twijfel
bestaan. Het werd mogelijk geacht, dat er bij concentraties boven de 100 dpm
of bij herhaalde behandelingen verschijnselen van chlorose optreden. In
WITTWER'S publikatie werd aan deze mogelijkheid geen aandacht besteed,
waaruit de wenselijkheid van een uitgebreider onderzoek, onder Nederlandse
omstandigheden en met hier te lande aanwezige varieteiten, volgde. De keuze
van het materiaal werd be'invloed door de bekendheid van een gunstige reactievanPelargonium zonule op eenbehandelingmet GA 3 en door het streven het
sortimentvan snijbloemeninhetvoorjaar uittebreiden. Ditlaatstedoelmeende
de schrijver te kunnen bereiken door een zodanige verlenging van de bloemstelenmet behulpvan GA 3 , dat zevoor verkoop als snijbloem in aanmerking kunnen komen. De in dit onderzoek gebruikte concentraties waren doelbewust
hoger dan die, welke WITTWER & BUKOVAC (111) hebben vermeld. Dit diende
voornamelijk om de eventueel optredende, ongewenste effecten beter te kunnen
bestuderen.
3.2. MATERIAAL EN METHODEN

In het onderzoek werden twee cultivars van Pelargonium zonule betrokken:
'Jean Billes' en 'Rubin'. Jean Billes bezit een matige groei. De zalmkleurige,
enkelvoudige bloemen vormen met de door een scherpe anthocyaangordel versierde bladeren een aantrekkelijke potplant. Rubin daarentegen bezit dubbelbloemige, bloedrode bloemen. De bladeren hebben een minder opvallende anthocyaangordel. Rubin heeft eenuitgesproken gedrongen habitus.
De planten werden in beidejaren te Lent gestekt en tot het groene knopstadium opgekweekt. In Wageningen werden ze in een onverwarmde, goed ventileerbare kas geplaatst. Voor het begin van de proef werden alle aanwezige
groene knoppen verwijderd. Tijdens de proef werd naar een maximale dagtemperatuur van 18°C gestreefd. De nachttemperatuur werd enkele graden lager
genomen.
Het onderzoek werd in twee achtereenvolgende jaren, 1960 en 1961,uitgevoerd. Het tijdstip van deeerste behandelingvielin 1960op 14april, in 1961 op
10maart. Vervolgens werden deplanten in beidejaren nog driemaal met steeds
een week tijdsverschil behandeld. De hoeveelheid van de toegediende oplossing
bedroeg per plant en per keer 2cm3in de concentraties van 0, 10,25,50of 100
dpm. Deze hoeveelheden komen overeen met respectievelijk 0.00, 0.01, 0.05,
0.10of0.20mgGA 3 .Elkebehandelingomvatte 12planten.
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3.3. DE INVLOEDVAN GA3 OPDE BLOEI

Heteffect vanGA3kanzichinvelevormenvoordoen:inhetsnellerstrekken
vandebloemsteel,heteerderopengaanvandebloemeninhetschermofineen
algehele,sterke,vegetatievegroei.Dezeennogandereeffecten kunnendoorde
keuzevan het tijdstip van debehandeling versterkt ofverzwakt worden. Bijal
dezeeffecten wordtechterdeindrukgewekt,datdeplantnaeenGA3-behandelingniet ongelimiteerdhet eneprocesversnellen kan zonder aan het anderetekorttedoen.Naarkwekersmaatstavenbetekentdebloeibijvelepotplantenhet
einde van de teelt. Een verkoopbare plant behoort echter niet uitsluitend in
bloei te zijn, maar behoort nogveelmeer naar soort en bestemming een optimalegroottetebezitten.Debloembehoort inruimematebij tedragen tot het
verhogenvandeesthetischewaardevaneengoed ontwikkeldeplant.EenGA3behandeling zou ten doel hebben dit esthetische optimum eerder te bereiken.
Eenvroegtijdige GA3-behandelingzoudegroeivandeplantenzodanigkunnen
versnellen,datzevoorhetintredenvandebloeinognietinstaatwarenzichin
voldoendemateteontwikkelen.Indeliteratuurwordtdelezervoornamelijk ingehchtoverdeversneldebloei. Ofdituitsluitend voor debehandelde knoppen
geldt,ofdatditookopdedaarna aangelegde knoppen zijninvloedzouhebben,
wordt noch door WITTWER & BUKOVAC (111), noch door andere auteurs vermeld. Als het GA3de bloei van aangelegde knoppen beinvloedt, behoort een
beSnvloedingvandeaanlegvannieuweknoppenwellichttot demogelijkheden.
Ditpuntisallereerstinonderzoekgenomen.
3.3.1. Aanleg van nieuwe bloemknoppen. - Een regelmatige aanleg van nieuwe bloemknoppen is pas dan verzekerd, als de plant over voldoende bouwmateriaalbeschikt.OmnatekunnengaanofhetGA3invloedzouhebbenopde
aanlegvannieuweknoppen,werdenalleaanwezigebloemknoppenvandeplanten bij het begin van het onderzoek verwijderd. Tijdens een periode van 75
dagennadeeerstebehandelingwerdendenieuwaangelegdebloemknoppengemerkt enhun aantal genoteerd. Nadat deknoppen de voilebloei bereikt hadden,werdenzeverwijderd.
Tabel2geefteenoverzichtvanhetaantalgevormdebloemknoppen.
TABEL2. De aantallen aangelegde bloeiwijzen bijPelargoniumzonuleper plant ineen periode
van 75 dagen na de eerste GAs-behandeling.
The numbersof induced inflorescences in Pelargonium zonale per plant inaperiod
of 75daysafter thefirst treatmentwith GAZ.
1

2

Cultivar

JeanBilles
Rubin

1

3

4

|

5

. dpm
. ppm

Behandeldmet . . .
Treatedwith . . . .
0

10

25

50

8,1
11,5

8,2
8,8

7,1
7,3

5,1
6,0

Jean Billesreageerde opdestijgingvandeGA3-concentratiemeteen afname
van het aantal bloemknoppen. Er is geen betrouwbaar verschil tussen de kolommen2,3 en4onderling,weltussendezeenkolom5.Rubinreageerdeopde
GA3-behandelingsterkerdanJeanBilles.Zelfseenrelatiefzwakkeconcentratie
(10 dpm) veroorzaakte een betrouwbare vermindering van het aantal bloemknoppen.Naarmatedetoegediendeconcentratie steeg,trad hetnegatieve effect
van GA3steedssterkernaar voren. Overdeoorzaakvandezeremmingbestaat
geen zekerheid.Het negatieve effect van GA3 op de aanleg van nieuwe bloemknoppen behoeft echter voor het gebruik van deze groeistof bij Pelargonium
geenovergrotebezwarentehebben.Pelargoniumwordtbijnauitsluitendalspotplant op demarkt gebracht. De waarde van de aangeboden plant wordt toch
immersophet ogenblikvandebloeinaar deomvangvandeplantendekwaliteit van deeerste bloembeoordeeld. Welkan dit groeistof-effect eengrootbezwaar zijn bij teeltwijzen, waarbij de bloem als snijbloem verkocht wordt. De
vermindering van het aantal bloemknoppen betekent dan een te groot potentieelverlies.
3.3.2. Realisatie van debloei. - Derealisatietijd van debloeiwordt naastde
erfelijke factoren in ruime mate door deuitwendige factoren bepaald. Zo kan
detemperatuur eenverkorting ofverlengingvan dezeperiode bewerkstelligen.
Eenvervroegingvandebloeikan voor de telers voordelen betekenen: de tijd
vandeverzorgingwordtverkort,bovendienheersen inderegelopdeveilingen
bijeenvroegeaanvoerhogereprijzen.
Het onderzoek werd in twee achtereenvolgende jaren uitgevoerd. Reeds in
punt 3.2 werd medegedeeld, dat het verwijderen van alle aanwezige groene
bloemknoppen diende omhet materiaal zo homogeen mogelijk temaken.Het
aantal dagentussenhet tijdstip van de le behandelingen devoilebloeivande
eerstebloeiwijzegeeft deduurvanderealisatieperiodevandebloeiweer.Onder
voile bloeivan het schermisverstaan detoestand van het scherm,waarin alle
bloempjesgeopendzijn.Tabel3geeftderealisatietijdvandebloeiweer.
TABEL 3. De realisatie van de bloei in dagen bij Pelargonium zonalein 1960en 1961met of
zonder GA,-behandeling.
Therealisation of thefloweringindaysof Pelargoniumzonalein1960and1961 with
orwithout treatment ofGA,.
1

2

Cultivar.jaar
Cultivar,year

3

4

Behandeld
Treatedwit h

5

6

. . . ppm

0

10

25

50

100

Jean Billes, I960
1961

30,2
35,0

23,0

20,9
28,0

17,3
25,9

21,2

Rubin,

32,6
38,1

29,3

24,1
31,6

20,7
30,1

23,7

1960
1961
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Uitdevergelijkingvandelemetde2eenverdervande3emetde4erijblijkt
duidelijk, dat deduur van derealisatieperiode in 1960korter wasdan in1961.
Door een GA3-behandeling werd deze periode aanzienlijk verkort. Naarmate
de gebruikte concentratie hoger was, werd de realisatieperiode korter. Debereikte maximale verkorting van deze periode bedraagt in 1960bij Jean Billes
12,9dagen,bij Rubin 11,9.In 1961wasdeze9,1respectievelijk 8,0 dagen.Verondersteld mag worden dat de biochemische werking van GA3 in beidejaren
dezelfde was.Depotentielewerkingwerdechter doorklimatologischeverschillenzodanigbeinvloed,dat deplanten in 1960op eenGA3-behandelingsterker
reageerden dan in 1961.Bij een verhogingvan de concentratie van 50tot 100
dpmwerdin 1961eenverdere verkortingvan dezeperiode waargenomen; een
verschilvan 13,8dagen bij Jean Billesen14,4dagenbijRubinmetdecontroles.
3.3.3. Verlenging van debloemsteel. - Het iszonder meer duidelijk, dat een
overmatige lengtegroei niet als wenselijk gezien mag worden. Wordt dit GA3effect echtervoor eenbepaald doelbenut,zoalsvoor verlengingvandebloemsteel bij rassen, die wegens hun kortsteligheid niet als snijbloem verhandeld
kunnenworden,danheeft diteffect eenbelangrijke,praktischewaarde.
Bijhet verwijderen vandebloemen ophet tijdstip van voilebloeiwerdende
lengten van de bloemstelen gemeten. In grafiek 1komt het groeistimulerende
effectvanGA3opdebloemsteelduidelijktotuiting.
250

RUBIN

O
IO
25
CONCENTRATIE GA3

O
IO
25
SO
IOO
c o n c e n t r a t i o n G A 3 in
IN dpm

SO
ppm

IOO

GRAFIEK 1. De lengte van de bloemstelen in mm na een GA3-behandelingvan tweecultivars
vanPelargonium zonule in 1960en1961.
Thelengthof theflower stalk inmm after a treatmentof GA, of two cultivars of
Pelargonium zonale in1960and1961.

Naarmate de concentraties hoger waren, bereikten de bloemstelen grotere
lengten. Er werd een maximale verlenging (het verschil in mm's tussen lengte
vandeStengelsna debehandelingen0en 100dpm)van 76 mm bij Jean Billes
en83mmbijRubinverkregen.
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Debloemstelen zijn bij Jean Billesvan nature meestallanger dan bij Rubin
Ditverschilbleefooknadebehandelingen gehandhaafd.
3.3.4. Vergroting vanhetbloeischerm. - Hetgroterwordenvanhetbloeischerm
bij Pelargonium zonale na een GA3-behandeling is in zijn algemeenheid reeds
door WITTWER & BUKOVAC(111)waargenomen. De vraag bleefechter, waar
door het schemadezegrotereomvangverkreeg.HiertoeisdeinvloedvanGAEi
opdegroottevandebloempjesenopdelengtevandebloemsteeltjesjin 1961 nagegaan.Deresultatenzijninjgrafiek 2weergegeven.
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GRAFIEK 2. De werking van GA8 op de lengte van het bloemsteeltje en de diameter van do
bloemkroonvan tweecultivarsvanPelargoniumzonale.
Theeffect ofGA, onthelengthof thepedicellus andthediameterof thecorolla of
twocultivars of Pelargonium zonale.

Degroottevandebloempjes inhet schermblijkt door eenGA3-behandelin|»
gunstig beinvloed te zijn. Dit gunstig effect neemt toe tot bij een concentrate;
van 50dpm.Erwerdeenmaximaletoenamevan 11,1mmbijJean Billesen7,'
mmbijRubinbereikt.Eenconcentratievan 100dpmblijktvoordetoenameva:
dediameterbijJeanBillesinminderematebevorderlijktezijndan50dpm.
D. groeivan debloemsteeltjes werd door de GA3-behandeling sterk bevor
derde Delengtegroeivan de steeltjes vertoont met detoenamevan deconcen
tratieeengestadigestijging.
Door GA3 wordt de diameter van het bloeischerm in zijn geheel vergrool
Debetreffende gegevenszijnintabel4samengevat.
Naarmate de concentraties hoger worden, krijgen de schermen een groters
omvang.DezetoenameisbijJeanBillesduidelijker danbij Rubinentot enmet
50dpmsteedspositief.Bij100dpmisditbijJeanBillesnoghetgeval,bij Rubti
echterisdetoenameverminderd. Door hetsamenspelvandevergrotingvands
bloemkroon en de verlenging van het bloemsteeltje kreeg het bloeischerm als
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TABEL4. De diameter van het bloeischerm in mmnaeen GA,-behandeling bij Pelargonium
zonulein 1960en 1961.
Thediameterof theumbelinmmaftera treatmentwith GA> of Pelargonium zonale
in 1960 and1961.
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resultanteeengrotere omvang.Het schermwerdalshetwareopgeblazenzoals
aan foto 1 tezien is,waarbij debloempjes allegelijktijdig in bloeiwaren. Een
uitsluitendeverlengingvandebloemsteeltjes zouhet schermijler gemaakthebben. Dit werdechter gecompenseerddoor detoenamevan dediameter vande
bloempjes.Bijdeconcentratie 100dpmwerdditgunstigsamenspelverzwakt.
3.4. DE ALGEMENETOESTANDVANDEPLANT

Nadat de voornaamste GA3-effecten in punt 3.3 behandeld zijn, is het gewenst de effecten van GA8 op de algemene toestand van de plant te bezien.
Deze begeleidende effecten traden des te duidelijker naar voren naarmate de
gebruikte concentratie toenam.Voor hetwaarnemen van dezeeffecten werdin
1961meteenhogereconcentratie gewerkt danin1960.
Deomvangvandebladerennamsterktoe,waardoor eenvrijplotselingeverzwakkingvan debladkleur bij denog niet volgroeide bladeren optrad. Bij 100
dpm trad bij Jean Billes zeer sterk, bij Rubin in mindere mate chlorose op.
Niet alleen het chlorophyl-gehalte verminderde, naar het scheen,maar ook de
kleurintensiteit vandekroonbladeren. Dit laatstewerduitsluitendbij 100dpm
waargenomen. Bij de lagere concentraties trad dit effect niet op. De bij Jean
Billes zo karakteristieke anthocyaangordel op de bladeren verzwakte sterk of
verdweensomsgeheel.Zesazevenwekennahetbeeindigenvandebehandelingenkeerde, vrij plotseling, de anthocyaangordel opdejongste bladeren terug.
Deoorzaak vandezeterugkeer vandeanthocyaangordel istot nu toenietduidelijk. Demeestvoor dehand liggendeverklaring zalzijn, dat de toegediende
GA3verbruiktis.
Naastdeverzwakkingvandekleurintensiteitvanbladeren,kroonbladerenen
anthocyaangordel trad eveneens bij hogere concentraties een verandering van
dehabitusvandebladeren op.Denormalegekarteldebladrandveranderdevia
overgangsvormenbijdejongebladeren in een bijna gezaagde vorm. Dezeveranderingwerduitsluitend waargenomen bijjonge,nogniet geheelontwikkelde
bladeren.

13
Dealgemenehabitusvandeplantenwasnaeenbehandelingwatforser.Vooral in de eerste maand na de behandeling maakten de behandelde planten een
betereindrukdandecontroles.
3.5. DISCUSSIE

Stellig biedt een GA3-behandeling voordelen bij Pelargonium zonule.Met
klemwordtdoor JANSEN(47)enWITTWER & BUKOVAC(111)eropgewezen,dat
het gunstigestadiumvoor eenbehandeling detoestand is,waaropdeplant het
groeneknopstadiumheeft bereikt.Ermoetenaandeplant bloemknoppen aanwezigzijn. Dit resultaat wordt door punt 3.3.1 ondersteund. Bovendien wordt
bewezen, dat de aanleg van nieuwe knoppen door GA3 geremd wordt. In dit
opzichtishetfeitgunstigdatGA3sneldoordeplantopgenomenengetransporteerdwordt (SACHSetal.,90).Eenperiodevanenkelewekenvoordevoilebloei,
afhankelijk vandebehandeling,isvoldoendeominvloedtekunnen latengelden.
De voornaamste effecten van GA3: het vervroegen van de bloei, gepaard
gaandemeteengunstigebeinvloedingvandebloemgrootteendebloemstengel,
kunnen tot verkortingvan deteeltperiode leiden. Dank zijhun langerebloemstelenstakendebloemenmeerbovenhetgroenuit.Ditkwamaandeaantrekkelijkheid vandeplanten tengoede.Deoptimaleconcentratievoor detoepassing
bijPelargonium zonule ligt bij 50dpm. Bij het gebruik van 100dpm treedt bij
JeanBilleszeker,enbij Rubininminderemateeentesterkegroeivandeinternodien en bladeren op. Daardoor krijgt de plant eenuit zijn kracht gegroeide
habitus.
Devoor GA3karakteristieke chloroseverschijnselen treden, naarmate degebruikte concentratie hoger is, steeds duidelijker op.Demeest waarschijnlijke
oorzaakvanhetlichterwordenvandebladerenendeverzwakkingvandekleurintensiteitvandebloemkroonmoetgezochtwordenindetesnelleoppervlaktegroeivandebladeren,waardoorhetaanwezigegehalteaanchlorophylenanthocyaan per oppervlakte-eenheid wordt verminderd. BISHOP&WHTTTINGHAM(6)
hebbenbijdwergerwtproefondervindelijk aangetoonddatdetotalehoeveelheid
chlorophyl per blad na een GA3-behandeling niet in evenredige mate toenam
metdeoppervlaktevandebladeren.Ditresulteertdanineenlichterebladkleur.
Door hogere lichtintensiteit zou dit minder gewenste effect welhcht verholpen
kunnenworden.Dedoor JANSEN(47)gebruiktebespuitingvanslabladerenmet
KN0 3 in een concentratie van 2000 dpm of met natuurlijke purinederivaten
deed de chloroseverschijnselen en de vormveranderingen van het blad geheel
verdwijnen. Een bepaling van het chlorophylgehalte werd hierbij echter niet
verricht.Zijnuitspraakisgeheelopvisuelewaarnemingengebaseerd.
Dank zij hun langere bloemstelen en grotere bloeischermen komen de behandelde bloemen wellicht in aanmerking voor de verkoop als snijbloem. De
negatieve invloed van GA3op de aanleg van nieuwe bloemknoppen verzwakt
dit voordeel enigszins. Het is echter niet uitgesloten, dat dit euveldoor een
betere bemesting ofbelichtingteverhelpen is.Ondanks enkelebezwaren biedt
eenGA3-behandelingbijPelargoniumzonaleruimevoordelen.

4. C O N V A L L A R I A M A J A L I S L.
4.1. INLEIDING

Convallariamajalis is een meerjarig, kruidachtig gewas, dat uit de eindknop
van zijn wortelstok bloeit. Naast de „bloeikiem" zijn er op deze wortelstok
„bladkiemen" aanwezig. Deze terminologie is van ZWEEDE (115), die in een
grondig onderzoek de periodiciteit van de bloemvorming heeft bestudeerd. Het
duurt 2 a 3jaren totdat de bladkiem in de oksel van een bloemtros zich tot
bloeikiem ontwikkelt en bloeit. De groeiomstandigheden kunnen de duur van
deze ontwikkeling verkorten of verlengen. De bloemdelen worden vanaf eind
april tot eindjuli aangelegd. Hiema groeien de bloemdelen tot midden September nog door. Hun groei wordt echter langzaam afgeremd. De kiemen verkeren
danin winterrust.
Deze rusttoestand duurt normaliter tot het voorjaar. Tijdens de wintermaanden wordt zeop natuurlijke wijze door de koude verbroken. Om het gehelejaar
door kiemen te kunnen trekken, moet men soms deze rust voortijdig breken.
Dit iszeer goed te bereiken met kunstmatig toegediende koude (HARTSEMA &
LUYTEN, 39), in mindere mate met aetheriseren van de kiemen of met warmwater-behandeling. De koude-behandeling moet verscheidene weken duren en
vereisteenkoelruimte,bij voorkeur meteentemperatuur benedenhet vriespunt.
Niet iedere tuinder beschikt over zulk een koelcel. Bij aetheriseren van de kiemen en bij warm-water-behandeling treedt vaak schade aan de bloemtros op.
Een methode om de winterrust te breken, die kort van duur is en bovendien de
beschadiging van de tros niet in de hand werkt, zou zeer gewenst zijn. Dit zou
wellicht GA 3 kunnen zijn, omdat deze stof stengelstrekkend werkt en winterrust alsonmogelijkheid van stengelstrekking kan worden opgevat. Een algehele
of partiele rustverbreking werd met GA 3 waargenomen bij perzik (DONOHO and
WALKER, 23), bij appel (GUTTRIDGE, 35) en bij aardappel (RAPPAPORT et al,
85, DOORENBOS,24en WITTWER &BUKOVAC, 111).
Na een beschouwing over defunctie van de winterrust envan de koude (4.2)
wordt nagegaan ofeencombinatie van groeiomstandigheden en GA 3 de winterrust gunstigbeinvloeden(4.3)enhiernawordtbesprokeninhoeverre GA 3derust
verbreekt (4.3en4.4).
4 . 2 . DE FUNCTIE VAN WINTERRUST EN VAN KOU

Na een periode van sterke groei komen deblad-en bloeikiemen geleidelijk in
rust. Tijdens de langzaam afnemende groei vindt het afrijpen van de kiemen
plaats.
Over de functie van de winterrust bij Convallaria is weinig bekend. Uit de
waarnemingenvan ZWEEDE(115)ishet duidelijk, dat inderusttoestand generlei
groei van de bloemdelen plaats vindt. Toch is het merkwaardig, dat de kiemen
in deze periode in staat zijn de werking van koude op te nemen. In de rusttoestand verdragen de kiemen langdurig extreem lagetemperaturen, voor en na de
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rust echter niet. De functie van de winterrust kan dus gezien worden als een
natuurlijke belemmeringvanallegroei,waardoor deplant ofeendeelervanin
de gelegenheid wordt gesteld de voor het uitgroeien van de aangelegde delen
(bloemen,bladeren)noodzakelijkekoudeteverzamelen.
UithetonderzoekvanHARTSEMA& LUYTEN(39)blijkt, datnaeenzeerlangdurige behandeling van de kiemen met 12 of 15°C een lichte koudewerking
werdwaargenomen.De optimale koudewerking werd met temperaturen om
het vriespunt geconstateerd. Door kunstmatige toedieningvanlagetemperaturen(-1°C)kanderust,inafwijking vandenatuurlijke gangvanzaken,inaanzienlijkkorteretijdverbrokenworden.
Defunctie van dekoudeligtdusinhetverbreken vanderusttoestand. HEMBERG(40)vondbijaardappelinrusteengrote hoeveelheid lengtegroeiremmende stoffen. De vorming van lengtegroei-activerende stof(fen) moet dus in de
koudegebeuren.
4.3. HET EFFECT VAN GROEIOMSTANDIGHEDEN EN GA3 OP DEWINTERRUST
VON HENTING (41) hecht veel waarde aan de groeiomstandigheden van de
kiemeninverbandmethuntrekbaarheid. Naarzijnmeningbeinvloedendroogteenmatigewarmtedeintredevanderustgunstig.Daaromwerdgetrachtnate
gaan ofdeintredevanderustperiodedooruitwendigefactoren kanwordenbeinvloed,metdeconsequentie,datdekiemen eerder trekbaarworden.
Tweejarige bladkiemen werdengeteeld inzandigegrond onderwarmegroeiomstandigheden ineenbak,bedektmetglas,ofinopengrond.Dehelft vande
kiemen kreeg vanaf 17/4/62 weinig water (droog), de andere helft veel water
(nat). In depraktijk kwam dit er op neer, dat voor weinigwater eenmaal per
week werd gegoten, voor veel water iedere dag. Bij de teelt in de open grond
werdnietgegoten,wanneerhetpasgeregendhad.Tijdens degroeiperiodewerd
eendeelvandekiemenop 17/5-, 12/6/-en13/7/62met 100dpmGA3-oplossing
bespoten. De kiemen werden 28/8/-, 11/9- 25/9/-, 16/10/- of 6/11/62 opgerooidenna dompelingin0of 100dpmblootgesteld aan0,4of 6wekenkoude
bij -2°C. Na de koudebehandeling werden de kiemen in een kas bij 22°Cin
bloeigetrokken.DeinvloedenvandegroeiomstandighedenenvanhetGA3zijn
ingrafiek3weergegeven.
Inallegrafiekenlooptdelijnvan0wekenkoudehorizontaal.Zonderkoudebewaringblevendekiemendusinrust.Eenkoudebehandelingvan4of6weken
gaf, naarmate de kiemen later in het seizoen gerooid werden, hogere bloeipercentages.Dekoude,diedekiemenvoordeoogsthebbengekregen,werddus
doorkunstmatigtoegediendekoudeaangevuld.Uithetverloopvandebereikte
bloei-percentages is in de grafieken een positief effect van GA3 tijdens de bewaring af te leiden. Dit gunstig effect isbij suboptimale hoeveelheid koude (4
weken)duidehjker dannameerkoude(6weken).
Voorvaststellingvanhetbeginvaneenkunstmatige koudebehandelingmoet
hetdiepstepuntvandewinterrust bekendzijn.Ditkanuitgrafiek 3 zondereen
verdere hulpmethode niet worden afgelezen, doch degegevensuit deze grafiek
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natte of droge teelt, van GA S en koude (K) bij de bewaring, op de winterrust van
Convallaria majalis.
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kunnen welworden gebruiktvoor een grafische bepaling.Hiertoewerd van de
volgendepuntenuitgegaan:
1. Dedieptevanderustwerdbij4wekenkoudenagegaan.
2. De punten, die minder dan 12% verschil hebben, zajn onderling niet betrouwbaar.
3. Alshet diepste punt van derust bij een bepaalde combinatie van behandelingenwerdhetdiepstepuntvandebetreffendecurvegenomen.
4. Bijtweegelijkepuntenwerdhettweedepuntalshetdiepsteaangenomen.
5. Bijdriegelijke punten werdhetmiddelstealshet diepstepunt aangenomen.
6. In twijfelgevallen werdhet diepste punt met behulp van het verloop van de
anderecurveindezelfdegrafiekbepaald.
Deplaatsvanhetdiepstepuntvanderustwerd metbehulpvanhetzwaartepunt-diagram bepaald. Deafstand tussen derooidata 28/8/62en25/9/62werd
in 8gelijke delen(dehelft vanhet aantal combinaties)verdeeld. In het midden
werd de rooidatum 11/9/62als de meest waarschijnlijke geplaatst. De dieptepunten van de verschillende combinaties werden als even grote vectoren met
verschillenderichtingenvanuit hetbeginpunt getekend.Alseendieptepunteerder dan 11/9/62viel,werd dit weergegeven met eenvector gericht van 11/9/62
naar28/8/62.Zoisgrafiek4totstandgekomen.
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GRAFIEK4. Grafische bepalingvanhet dieptepunt van dewinterrust van Convallariakiemen.
Graphicaldetermination of thelowestpointof the winter restof Convallaria buds.
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Uit dit schemablijkt, dat dedieptevandewinterrustinhet algemeeninderdaad op 11/9/62viel. Voorts, dat het opkweken van de kiemen onder glasde
dieptevanderustnaareeneerderedatumlietverschuiven.Eenbehandelingvan
dekiemenmet GA3tijdens degroeibeinvloedthettijdstip vanhetdiepstepunt
vanderustpositief.Na droogtelenbereiken dekiemendedieptevanhun rust
eerderdannanattelen.EenGA3-dompelingnahetrooienvultdekoude,diede
kiemenvoor deoogst gekregen hebben, aan enzodoendeverschuift het diepste
puntvanderustnaareeneerderedatum.

I

4.4. DE WERKING VAN GAS OPHETVERBREKENVANDE WINTERRUST

"~*" *

" rust geeft bij dezeer vroege trek demeeste moeihjktingvanVON HENTING(41)zijnvoordevroegetrekuittezandgronden geschikt.Dezegaaneerder inrust dan
ondenenreagerendanv66rdeoogstaloplagetempe-

SPRINGNEWS
METDITBOEK OM

orienterend onderzoek nagegaan ofGA3enigrustverConvallaria-kiemen. De wijze van de toediening van
snagegaan.
ndwerden op 1/2/60kiemen gerooid. Decontrolekieater gedompeld. Een deel van dekiemen werdna het
n viermaal met GA3 bespoten, terwijl een ander deel
GA3-oplossing gedompeld werd. Iederebehandeling
e kiemenwerdeninmetturfmolm gemengdegrondin
Intabel5zijndebereikteresultatenweergegeven.
itingmetofdompeling inGA,ophetverbrekenvanderust van
yingwithorimmersioninGAt onrest-breakingoftheflower-buds

Controle

Bespotenmet...dpm
Sprayedwith...ppm

24ugedompeld in... dpm
24himmersedin...ppm

100

1000

100

1000

63,7

60,0

65,0

87,5

85,0

156,0

148,3

155,1

200,4

235,5

50,0

49,0

53,8

58,6

65,6

10,8

10,9

12,6

13,2

14,1
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Het bespuiten vanhet loofgafgeenverhogingvan hetpercentage bloei.Wei
iseenzwakkeGA3-werkingtezienindeverlengingvandebloemsteeltjes naeen
bespuitingmet 1000dpm. Dompelen van dekiemenwerkt blijkbaar effectiever
danspuiten.Het %bloeiwordtdoor GA3bijdompelingmet25%verhoogden
delengtevandebloemstengelneemtsterktoe.
Dewerkingvan GA3manifesteert zichvoortsinhetversnelde ontluiken van
detros.Haastalleklokjes indetrosgaanbijdegedompeldekiemen gelijktijdig
open(Foto2).DitisongewoonbijConvallaria. Verondersteldmagworden,dat
de kiemen uit tabel 5wegens dezachte winter niet voldoende koude gekregen
hadden.Deverhogingvanhetpercentagebloeidoor GA3kan dan gezienwordenalseenaanvullendewerkingopdekoude.
Serie2.
In deze serie werd de werking van de GA3-dompeling met een concentratie
van 100dpm nagegaan bij kiemen, die 4 weken -1°C gekregen hadden. De
duur vandedompelingwerdgevarieerdvan6, 12,24,36tot 48uur. Opgrond
van de percentages bloei, die respectievelijk: 41,45, 67, 71 en 62 bedroegen,
werd24uur gekozen.Eenkortere duur (6of 12 uur) gafeenminder sterk GA3
effect. Eenverlengingvandeduur tot 36of48uur verhoogde het aantal afwijkingenindebloemtros.
Serie3.
Deresultatenvandeeersteseriegavenslechtseenaanwijzingoverdegunstige
werkingvanGA3.MetdederdeseriewerdbeoogdhetdieptepuntvandewinterrustendewerkingvanGA3ophetbrekenvandezerusttebepalen.Dekiemen
werden geoogst op 14/9/-, 29/9/- en 17/10/60. Ze waren afkomstig van een
lichtezandgrond. Na dedompelingin0,25of 100dpm GA3-oplossingkregen
ze eenbehandelingvan 0, 1,2 of 3weken bij -1°C. Na de koudebehandeung
werdendekiemen 14dagenineendonkereeelbij25°Cenbij75 tot 80%luchtvochtigheid getrokken.Daarna werdenzenaar een kas bij 22°Covergebracht.
Tabel 6geeft dewerkingvan GA3zonder enmet koude ophet breken vande
winterrustweer.
Uit de verkregen gegevens ziet het er naar uit, dat het diepste punt van de
winterrust medioSeptember ofnogeerderligt.Koudealleenvoordeoogstwas
niet voldoendevoor hetbreken vanderust. Een aanvulling van de natuurlijke
koude met GA3resulteerde slechts op de rooidatum 29/9/60 (kolom 7) in een
geringbloei-percentage. In het algemeen was GA3niet in staat de rust van de
kiemenzondervoorafgaande extrakoudetebreken.Na2of3 wekenkunstmatigekoudeverhoogdeGA3echterhetpercentagebloeisterk.
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TABEL6. De invloed van behandelingen met koudeen GA3op het verbreken van de rust van

Convallaria-kiemen.
Theinfluenceof treatmentswith coldandGA„on therest-breaking offlower-budsof
Convallaria.
1

2

Waarnemingen
Observations

Gedompeldin
...dpm
Immersed
in...ppm

%bloei
% of flowering

0
25
100

Lengtevan de
bloemsteel
Length of the
flower stalk

0
25
100

3 | 4 | 5 | 6

7

8 | 9 | 10 | 11

12 | 13 | 14

Gerooid op
Dug at
14/9/60

29/9/60

...wekenkoude
... weeks of cold

...wekenkoude
... weeks of cold

17/10/60
...weken koude
... weeks of cold

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0
0

0
0
0

0
28
32

8
20
36

0
0
6

0
0
2

8
16
20

12
52
68

0
0
0

0
0
4

16
36
28

40
88
84

121
187

112
175
193 217

122 192
141 143
179 208 217

189 158
139 127
137 221 218

4.5. KWANTITATIEVE VERVANGING VAN KOUDEDOOR GA3

Uitpunt 4.4isgebleken,dat GA3inhet algemeennietin staatisderustvan
dekiementebreken. Zijn werkingbeperktezich slechtstot eenaanvullingvan
dievandekoude.Metbehulpvaneennieuweserie werdgetracht dezeaanvullendewerkingkwantitatief tebepalen.Deduurtot devoilebloeivandebloemtrosisvoorditdoelnietgeschikt,omdatdezesterkreageertopdeluchtvochtigheid, welke nogal eens verandert tijdens het onderzoek. De lengte van de
bloemsteelreageert zeer sterk opdehoeveelheid licht,welketijdens het onderzoek uitermate sterk varieerde eneveneensonbruikbaar is.Alsenige maatstaf
voor de rustverbreking werd dushet percentagebloei gekozen. Het effect van
GA3werdopgrondvangelijkebloeipercentagesmetdatvankoudevergeleken.
Aanvullendewaarnemingenwerdengedaanoverderustverbrekingvanhetblad.
Het materiaalwerdop 19/10/61gerooidenkreegdaarnaeenkoudebehandelingvan0,1, 2,3, 4,5,6,7of8weken bij -1°C.Naast degebruikelijke controle, 0 weken koude, werd een tweede controle in het onderzoek opgenomen,
waarbijdekiemenbij 12°Cwerdenbewaard;detemperatuurindebewaarruimtehepoverdagenigemalentot 16 a 18°Cop.Dedompelingvandekiemenin0
of 100dpm GA3-oplossingwerdoptweetijdstippen uitgevoerd: na ofvoor de
koudebehandeling. Zodoende ontstaan drie groepen behandelingen, die respectievelijk alsC/GA3,K/GA3,GA3/Kwerdenaangeduid. Uitgegaanwerdvan
40kiemenper behandeling. Dekiemenwerdenna dekoude-behandelingengedurende een dag bij 15°C bewaard en daarna in een kas bij22°C getrokken.
Tijdens het onderzoek werden enkele bladkiemen in het materiaal waargeno-
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men. Bij de berekeningen werden deze buiten beschouwing gelaten. Tabel 7
geeft dewerkingvandekoudeenvanhetGA3ophetbrekenvan de winterrust
vandebloemsteelweer.
TABEL7. Rustverbreking (% bloei) van Convallaria-kiemen met GA, in twee combinaties
met koude: na (K/GAS) of v66r (GA,/K) de koudebehandeling. De kiemen voor
eenextra controle (C/GA,)werden by 12°Cbewaard.
Rest-breaking(% offlowering) of budsof Convallaria with GA3intwocombinations
withcold: after(K/GAJ orbefore(GAJK) thecold-treatment. Thebudsfor aspecial
control(C/GAJ werestoredat 12°C.
1

2

3

4

5

6

7

Behandeling
Treatment

Temperatuur
behandeling
inweken
Temperature
treatmentinweeks

0

100

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
5,0

0
0
0
0
0
17,5
30,0
9,0
10,0

0
0
0
15,0
12,5
72,5
93,5
90,0
95,5

C/GAS

K/GA,
100

GA3/K
0

0
0
0
0
0
0
22,5 10,0
50,0 50,0
82,5 55,0
95,0 92,5
95,0 92,5
100,0 100,0

8

| 9 | 10

GA,effect volgens
kolommen
Effectof GA,
accordingtocolumns

100

2en3 4en5

0
0
5,0
37,5
80,0
72,5
94,8
100,0
100,0

7,5
37,5
10,0
1,5
5,0
4,5

17,5
30,0
9,0
5,0

De controle-kiemen van allecombinaties (0 weken kou) bleven in rust. Ze
vertoonden zelfs na 11maanden generlei werking. Een temperatuur van 12°C
werkte op den duur zwak rustverbrekend (kolom 2). Na 5weken 12°C is de
werkingvan GA3betrouwbaar (kolom 3).Ditgunstigeffect neemtbij 6 weken
toeendaarna af. Eenminimalehoeveelheidkoudeisdusvereistomderusttoestandenigszinstebreken.Ditminimumlagbijdeonderzochtekiemenbijkunstmatigtoegediende koude bij 3weken (kolom 4).Na 5 weken koude nam het
percentagebloeisterktoe.DewerkingvanGA3ishiereveneensslechtsaanvullend op die van de koude. Deze werking is al zichtbaar na 3weken koude en
neemtmetdetoenamevandehoeveelheidkoudetoetotdewerkingvandekoudeditoverschaduwt.
Kwantitatief bereikte dewerkingvan GA3maximaal 37,5%(kolom 9),hetgeen ongeveer gelijk gesteld kan worden met de werking van ruim 3 weken
koude.Indekolommen8,9en 10isindewerkingvanGA3eenstijgingteconstateren,gevolgddoor eensterkedaling.Demaximalewerkingvan GA3treedt
bij suboptimale koudebehandeling tevoorschijn. Hieruit blijkt dat bij suboptimalekoude (2tot 4weken)eengebrek bestaat aan ietswatalsGA3werkt. Dit
wordtdoor GA3maargedeeltelijk opgehevenenresulteertinverhogingvanhet
percentage bloei, zonder dat echter 100% bloei wordt bereikt. Verder is het
duidelijk, datbijvoldoendekoudeeenGA3-toedieninggeheeloverbodigis.

6en7

5,0
27,5
30,0
17,5
2,3
7,5
0,0
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Tijdens het onderzoek isgebleken, dat derust vanhet bladeengeheelander
beeld geeft dan dat van de bloemtros. De rust van het blad is bij Convallaria
aanzienlijk dieperdandievandebloemtros.Voorhetbrekenvandezebladrust
isdanookmeerkoudenodigdanvoor derust van de bloemtros.Grafiek 5geeft
eenindrukvanderustverbrekingvanhetbladmetkoudeincombinatie metGA3.
100
C/GA3

/ \ X * G * 3
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
0
KOUDE BEHANDELING I N WEKEN
cold-treatment in weeks

*

ar^Sa/^ »-GAo

GRAFIEK5. Rustverbreking (% bladontwikkeling) van Convallaria kiemen met GA, in twee
combinatiesmet koude: na (K/GA3)of v66r (GA3/K)dekoude-behandeling. De
kiemen werden voor eenextra controle (C/GAa)bij 12°Cbewaard.
Rest-breaking(% of leaf-development) of budsof Convallaria with GA3 in two
combinations withcold: after (K/GAJ or before(GAJK) thecold-treatment. The
budsfor aspecialcontrol(C/GA,) werestoredat 12°C.

Met 5weken koude werd, zoalsin tabel 7te zien was, ongeveer 70%bloei
verkregen,terwijlbijhetbladhoogstens20%vandeopgezettekiemenbladontwikkelingvertoonde.Zeermerkwaardigishet,dat dewerkingvan GA3ophet
brekenvandebladrustnegatiefis.Debladontwikkelingverliepinbeidecombinaties van GA3 trager dan zonder. Na GA3-dompeling van de kiemen waren
deopgekomenbladerenmeestallanger,dochsmallerenlichtervankleur.
4.6. DISCUSSIE

Omeenoverzichttekrijgen vandewinterrustvanConvallariakiemenenzijn
voortijdige opheffing gaan wij eerst na, wat deinvloed isvan deverschillende
groeiomstandigheden op de intrede van dezerust. Daarna wordt de mogelijkheidvandeverbrekingvandewinterrustmetGA3incombinatiemetkunstmatigekoudebesproken.Dediscussiewordtafgesloten methetgevenvanwenken
voorhetgebruikvanGA3bijhetforcerenvanConvallariakiemen.
Deintredevandewinterrustwordtbespoedigddoorwarmte,droogteenGA3.
Hieruitvaltteconcluderen,datdeintredevandewinterrust eerderplaatsvindt
naarmate de kiemen hun groeiperiode sneller doorlopen. De groeiperiode
wordtafgesloten methetafsterven vandebladeren (eindaugustus).Dekiemen
wordenechterindepraktijk nietonmiddellijk hiernagerooid.Zewordenpasin
oktober geoogst. Doet men dit direkt na het afsterven van de bladeren, dan
wordtintegenstellingtot deverwachtingdetoegediendekoudenietdirektvoor
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de verbreking van de winterrust benut, maar voor een verdieping. Pas na deze
verdiepingvan de rust wordt dezemet de toegediende koude evenredig verbroken.
Deverdiepingvan derust valtvaak samenmet een scherpe verbreking van de
rust en komt voornamelijk bij de beter afgerijpte kiemen voor. Dit verschijnsel
wordt wellicht door groeiomstandigheden, die de afrijping van kiemen bespoedigen (droogte, warmte), in de hand gewerkt. Zodra de kiemen geheel afgerijpt
zijn, wordt de ontvangen koude geheel op het verbreken van de rust gericht. Bij
niet afgerijpte kiemen zou een groot deel van de eerste koude verloren gaan
wegens het onvermogen van de kiemen deze op te nemen. Door stilstand in de
groei zouden de kiemen langzaam afrijpen en pas daarna in staat zijn de koude
te percipieren. Het dieptepunt vandewinterrust is veranderlijk. HARTSEMA &
LUYTEN (39)vonden in hun materiaal het diepste punt van de rust in medio oktober. In mijn onderzoek bleek ditveeleerder tezijn, medio September. Het bepalen van dit punt bleek vrij omslachtig en bovendien weinig exact door de invloedvande groeiomstandigheden.
De winterrust van de kiemen kan met koude, hetzij door natuurlijke wintertemperatuur, hetzij door kunstmatige toediening ervan, verbroken worden. De
hoeveelheid koude, die derust verbreekt, isafhankelijk van de temperatuur van
de behandeling, maar bovendien van de groeiomstandigheden van de kiemen.
Bij de gebruikelijke rooitijd van de kiemen in medio oktober kan drie tot vier
weken koude voldoende zijn voor een bloeipercentage van 50 tot 70, hetgeen
overeenkomtmet deondervindingen van HARTSEMA &LUYTEN(39).
Onder koude wordt bij Convallariameestal verstaan een temperatuur om het
vriespunt. Inmijn onderzoek werd eentemperatuur van-1°Cof-2°C gebruikt.
Tijdens het onderzoek is gebleken, dat ook een temperatuur van 12°C op den
duur rustverbrekend werkt. De kiemen verzamelen de „koude" werking tot ze
voldoendehebben voor rustverbreking.Naarmatemenmet lagere temperaturen
werkt, wordt de rust eerder verbroken. Het is merkwaardig, dat de kiemen in
„rust" de werking van de koude kunnen opnemen, zelfs kwantitatief. Dit in
tegenstelling met vernalisatie, waarbij voor het opnemen van koude actieve
celdelingen aanwezig moeten zijn (WELLENSIEK, 107). Wat de kiemen uit de
koude ontvangen, isniet zonder meer tezeggen. Het isduidelijk, dat na het bereikenvaneenbepaaldehoeveelheidproduct van dekoude,dekiemwederom in
eenactievegroeikomt.Naar demeningvan CHOUARD (16)behoren de gibberellinen tot de stoffen, die in de koude gevormd worden. HARADA & NITSCH (37)
hebben aangetoond, dat dechrysant indekoude inderdaad gibberelline-achtige
stoffen vormt. Hieruit zou de conclusie zijn te trekken, dat de functie van de
koude bestaat uit het vormen van een voldoende hoeveelheid gibberellinen om
een nieuwe groei mogelijk te maken. Of de rust door de inwerking van stoffen
(gibberellinen), die de werking van de soms aanwezige remstoffen teniet doen,
wordt verbroken, of door een direkte groeistimulering, is moeilijk na te gaan.
Beidemogelijkheden kunnenvoorkomen. Indeaardappel inrustvondHEMBERG
(40) een grote hoeveelheid lengtegroei-remmende stoffen. Wij zouden kunnen
veronderstellen, dat hier een tekort aan gibberellinen is, die met hun specifieke
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lengtegroei-stimulerende eigenschappenmogelijk dezerust verbreken. Het rustverbrekendeffectvanGA3bijConvallaria,zoalsuitpunten4.4en4.5blijkt,vult
slechtsdekoude aan. Zonder voorafgaande koude isslechtseenmaaleenzwak
rustverbrekend effect geconstateerd. Na 1a 2weken koude verhoogt GA3het
percentage bloeibetrouwbaar. Bij suboptimale koudebehandeling is de GA3werkinghet sterkst.Naarmatedehoeveelheidkoudehetoptimumnadert,wordt
dewerkingvan GA3door dekoudewerking overschaduwd. Detoedieningvan
GA3voor of na de koude heeft geen betrouwbare verschillen opgeleverd. De
enigeconclusiehieruit is,dat GA3indekiemenlangeretijdbewaard blijft zonder afgebroken te worden enna een koudebehandeling tot een verhoging van
het percentage bloei in staat is.Eenhoeveelheid koudevan 3 - 4 weken isonvoldoende voor 100% bloei. Er ontbreekt iets in de kiemen, wat door meer
koude aangevuld wordt, maar ook door GA3, zij het in mindere mate. In de
koudewordtechtermeerdanalleenGA3gegeven.Anderszouhetbereikenvan
100%bloeiuitsluitendmetGA3mogelijkzijn.
DewaardevaneenGA3-dompelingbijdevroegetrekligtdaarin,dateenaanzienlijkhogerbloeipercentagewordtbereiktmeteenkorterekoudebehandeling.
Daarnaast verlengt GA3 de bloemsteel en bevordert een gelijktijdig ontluiken
vandebloemtros.Bijhettrekkenvandirektnadeoogstingevrorenkiemen,die
in de praktijk als „ijskiemen" bekend zijn, kon een GA3-behandeling de te
sterke bladontwikkeling remmen en daardoor de kwaliteit van de bloemtros
verhogen.

5. ENKELE GEGEVENS UIT DE LITERATUUR OVER
HET EFFECT VAN GA3 BIJ SIERGEWASSEN
BehalvebijPelargoniumzonaleen Convallariamajaliszijn eruit deliteratuur
velegegevens bekend over de gunstige werkingen van GA3 bij tal van andere
siergewassen. Een schematische vermelding van de door anderen bereikteresultatenwordtnietondienstiggeacht,juistomdatdezeverhelderendkanwerken
bij hetverkrijgen vaneeninzichtindewerkingvanGA3.Intabel8zijn degewasseninalphabetischevolgordegerangschikt.
TABEL8. Het effect vanGA3-behandelingbij siergewassen.
TheeffectoftreatmentofGA3 atornamentalplants.
Behandeling
Gewas
indpm
GA3-effect
Plant
Treatment
EffectofGA%
inppm
Anemona coronaria 40-100
Aster
1% pasta
Begoniajosephi
10-100
Chrysanthemum
indicum
Chrysanthemum
„Shuokan"
Cyclamenpersicum

10-100

Dalia(dwerg)

1%pasta

Delphinium ajacis

10-100

Geranium
anemonifolium
Gerberajamesonii
Helleborus niger

50

Hydrangea
macrophylla
Matthiola incana
Peperomia
tithymaloides
Petunia hybrida
Primula vulgaris
Rhododendron
obtusum
Sinningia speciosa
Saintpaulia
ionantha
Viola tricolor

50
10-100

10-100
10-100
10
10-100
10-100
10-100
100
50-2000
10-50
10
10-100

vervroeging van de bloei
vervroeging van de bloei
geen rustverbreking, rijkere bloei,
langere bloemsteel
verlenging van de bloemsteel
bloeiinductie, langere bloemsteel,
groterebloem
sneller opkomen van bloemen,
langere bloemstelen
vervroeging van bloei,
verlenging van bloemsteel
vervroeging vanbloei,
langere bloemsteel
vervroegde bloei, grotere bloemen
vervroegde bloei
vervanging van de koude, vervroegde
bloei, grotere bloemen
vervroegde bloei, langere bloemsteel,
groter bloeischerm
vervroegde bloei
sterke lengtegroei
vervroegde bloei, langere
bloemsteel, grotere bloem
vervroegde bloei,langere bloemsteel
breking van de knoprust,
snellereen rijkere bloei
gelijkmatige bloei, langere bloemsteel
vervroegde bloei, langere bloemsteel
vervroegde bloei, vervanging
van de koude
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Samenvattendkomtdewerkingvan GA3bij verscbillendesiergewassen erop
neer,dat:
1. eenconcentratievan 10-100dpmhetmeestgeschiktis;
2. eenGA3-behandelingderealisatieperiodevandebloeiverkort;
3. debloemsteeldoorGA3verlengdwordt;
4. debloemenhetbloeischerxninomvangtoenemen;
5. bijgewassenwaarvoor debloeikoudevereist ofgewenstis,door eenGA3behandelingmetminderkoudekanwordenvolstaan;
6. de winterrust door GA3-behandeling in meer of mindere mate verbroken
wordt.

6. D E F U N C T I E V A N GA 3 BIJ D E V R U C H T Z E T T I N G E N
G R O E I V A N D E V R U C H T BIJ P E E R E N A P P E L
6.1. INLEIDING

In dedertigerjarenwerden devruchtzettingen deontwikkelingvande vrucht,
gestimuleerd door de onderzoekingen van GUSTAFSON(34),zeergrondig bestudeerd. Deze onderzoekingen, aangevuld met de ontdekking van de auxinen,
leidden een nieuwe, intensieve onderzoeksperiode in. De bevindingen van
GUSTAFSON (33),dat bij de bestuivingnieuwe groeistoffen optreden, dienoch in
de ovarien noch in het stuifmeel aanwezig waren, maakten het onderzoeksgebied boeiend en aanlokkelijk. Een tweede, intensieve periode werd met de herontdekkingvan degibberellinen ingeleid. In het overzicht van de eigenschappen
van de gibberellinen, gegeven door BRIAN et al. (10) in 1954, kwam de eigenschap van het bewerkstelligen van parthenocarpie nog niet voor. In de eerste
helft van de vijftiger jaren werd in die richting nog nauwelijks onderzoek verricht. Pas na de onderzoekingen van WITTWER et al. (112) en iets later van
LUCKWILL (62), beide met tomaten, ontstond het vermoeden, dat de gibberellinendeparthenocarpe vruchtgroei gunstigbeinvloeden.
In dit hoofdstuk wordt herhaaldelijk over parthenocarpie gesproken. In afwijking van devele vormen van parthenocarpie, beschreven door GORTER (28),
wordt in dit onderzoek onder parthenocarpie verstaan: vruchten, die geen zaad
hebben en nooit gehad hebben, in tegenstelling met de vruchten, die tijdens de
groeiperiode van hun zaden beroofd werden. Deze laatste worden „ontzade
vruchten" genoemd.
6.2. PROBLEEMSTELLING

Tot de periode van onderzoekingen met gibberellinen opruimere schaal werden dehypothesen van GUSTAFSON (34)en LUCKWILL (61)inhet algemeen aanvaard. Deze komen inhet kort er op neer, dat devruchtzetting en de ontwikkelingvan devrucht aan de regulerende invloed van auxinen moeten worden toegeschreven. GUSTAFSON (34) gaf zijn vermoeden te kennen, dat de groeistoffen
(voornamelijk auxinen) voor de groei van de vruchten door de ovarien geleverd
worden. Dat er een nauw verband tussen vruchtgroei en aanwezigheid van
groeistoffen bestaat, werd door AUDUS (4) bevestigd. CRANE et al. (17) doen
suggesties, waarin zij de veronderstelling uiten, dat de vruchtontwikkeling behalve door auxinen ook door factoren, die niet in de zaden aantoonbaar zijn,
zeer sterk beinvloed wordt. Zij konden echter deaard van dezestoffen niet omschrijven.
Naar de zeer recente uiteenzetting van VAN OVERBEEK (73)verloopt de groei
van de vrucht volgens een S-kromme. Hij baseert zijn hypothese op recente
gegevens van vele onderzoekers en komt tot de conclusie, dat er in de verschillende perioden van de groei van de vrucht een uitgesproken voorkeur bestaat
voor een van de drie groeistofgroepen: gibberellinen, kininen en auxinen. De
gibberellinen zijn voor, tijdens en enkele weken na de bloei essentieel. Ze be-
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palen de vruchtzetting. Direkt na de bloei zorgt kinetine voor een massale eeldeling. Na deze periode volgt een phase van intensieve groei (celvergroting),
die door auxinen of gibberellinen wordt geregeld. Auxinen domineren in de
vruchten met zaden, in tegenstelling tot de parthenocarpe vruchten, waarin de
groeidoor gibberellinen geregeldwordt. Van groot belangwordt hetfeit geacht,
dat de werking van auxinen en gibberellinen antagonistisch is. Hun onderlinge
verhouding zou volgens VAN OVERBEEK (73) de mate van de rui bepalen. Vanzelfsprekend blijven na deze hypothetische beweringen onverklaarbare feiten
bestaan. Toch ziet het ernaar uit, dat de veronderstelling van de veranderende
prioriteit vandedriegroeistofgroepen dichtbijdewerkelijkheid komt.
Wij zien dus, dat zowel GUSTAFSON (34)als LUCKWILL (61)en VAN OVERBEEK
(73) van mening zijn, dat voor de vruchtzetting en de verdere groei van de
vrucht groeistimulatoren essentieel zijn. Dezezijn aanwezigindebloemdelen of
worden gevormd bij de bestuiving. Zij moeten een groeistofhabitus hebben met
hormonale werking. Na de bestuiving, onder invloed van de werking van deze
groeistimulatoren, volgt in de regel de bevruchting en spoedig erna de vruchtzetting. Vruchtzetting is het zichtbaar worden van de groei van de vrucht. Het
is hoogst waarschijnlijk, dat niet de groeistimulatoren zelf de vruchtzetting veroorzaken, doch door hun aanwezigheid worden diverse processen op de vruchtzetting gericht.
Normaliter iseenbevruchting noodzakelijk voor eengoedevruchtzetting. Bij
het ontbreken van goed stuifmeel, zoals na vernietiging hiervan door nachtvorst, blijft de bevruchting achterwege. De bevruchting kan eveneens verhinderd worden door inhullen van de bloemen of door verwijderen van de stijl of
meeldraden. Tot de mogelijkheden moet ook gerekend worden, dat na de bevruchting de embryo's door lage temperatuur (nachtvorst) gedood worden. Bij
het optreden van een nachtvorst kunnen dus twee mogelijkheden voorkomen.
Komt de nachtvorst voor de bloei, dan worden zowel de stijl als ook het stuifmeel gedood. Bij een late nachtvorst, na de bloei, worden de embryo's gedood.
Het probleem isnu of en hoe de invloed van stuifmeel, stijl en embryo's vervangen kan worden door toediening vankunstmatige groeistoffen, met andere
woorden: hoe kan kunstmatige parthenocarpie worden opgewekt? Bij vroege
nachtvorst gaat het dan om vervanging van de bestuiving en om voortzetting
van de vruchtgroei. Bij late nachtvorst is slechts de voortzetting van de vruchtgroeivan betekenis.
Aangezien volgens de literatuur (LUCKWILL, 63) mogelijkheden met betrekking tot GA 3 bestaan, bevestigd in een orienterend onderzoek op ons laboratorium (OOSTERHUIS, 72), is uitvoerig nagegaan in hoeverre door behandeling
met dit gibberelline kunstmatige parthenocarpie kan worden opgewekt. Na een
bespreking van materiaal en methodiek (6.3) volgen de invloed van GA 3 op
vruchtzetting en vruchtgroei (6.4), de invloed van de zaden (6.5) en de nevenwerkingen. Enkele resultaten werden in voorlopige vorm reeds gepubliceerd
(VARGA, lOOenlOl).
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6.3. MATERIAALENMETHODIEK

Het onderzoek vondvan 1960tot enmet 1962plaats enbetrof zesappel-en
vierpererassen(Tabel9).
TABEL9. Ouderdom en onderstam van de onderzochte appel- en pererassen bij het begin
van het onderzoek in 1960.
Theageandthe rootstock of the investigated varietiesof appleandpear at thestart
of theresearch-work in1960.
Soort
Species
Appel
Apple

Peer
Pear

Ras
Variety
Cox'sOrange Pippin
Golden Delicious
Goudreinette
Jonathan
Lombartscalville
Winston
Conference
PrecocedeTrevoux
SaintRemy
Zwijndrechtse Wijnpeer

Ouderdom injaren
Ageinyears
8
6
8
6
6
6
6
8
8
8

Onderstam
Rootstock
M II

M vn

Mn

M VII
M IX
M IX
KweeA
eigenwortel*
eigenwortel*
eigenwortel*

ownrootsystem

Het castreren van de bloemen in het ballonstadium geschiedde met een
scheermes.Hierbijwerdendemeeldraden eneengrootgedeeltevandestijlvan
devruchtbodemverwijderd. Bij dit werk werd er naar gestreefd, dewondniet
onnodig diep te maken om eeneventuelebeschadigingvan de vrucht te voorkomen. Naast deze gebruikelijke methode werd een nieuwe ontwikkeld. Deze
bestaatinprincipeuiteenruweimitatievandewerkingvannachtvorst, waarbij
echter geenlagetemperatuur, dochzeer hoge temperatuur wordt gebruikt. De
technische uitvoering isalsvolgt:Een weerstandsdraad van 100mm lengteen
6,4mmdiktewerdinnaaldvonngebogen(Figuur1).
Dezenaaldwerddooreenwisselstroomvan6Volt-6Ampereverhit.Destroom
werdverkregen bij eennetspanningvan220Voltmetbehulpvaneen transformator.Voor detransformator werdeenverschuifbare weerstand van400Qin
het stroomnet opgenomen. Het castreren bij dezenieuwe methode geschiedde
eveneens in het ballonstadium (Foto 3). De kroonbladeren werden met de
gloeiendenaald doorboord, waarbij destijl endemeeldraden verschroeidwerden. Bovendien diende dit apparaat voor het ontzaden van de vruchten. De
vruchten in punt 6.6 werden in verschillende ontwikkelingsstadia van hun
zaden beroofd. De zaden werden met dezenaald in devruchten verbrand. Bij
grotere vruchten, waarbij de naald door het harde vruchtvlees te grote weerstand ondervond, werden de zaden eerst met een lancet via de micropyle verwijderd. Dezo veroorzaakte wondwerdmetdegloeinaalddichtgeschroeid teneinderottingvandevruchttevoorkomen.
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Schakelschema vanhetcastreerapparaat,waarmeezoweldebloemen gecastreerdalsdezaden
in de vruchten verschroeid worden. Details in
de tekst.
Outline of switch of the castration-appliance,
with which as welltheflowers castrated, asthe
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De gecastreerde bloemen werden in verband met de komende bespuitingen
niet ingehuld. Omtoch zekerheid te hebben, dat er geen ongewenste bevruchtingplaatsvond,werdenallevruchtennadeoogstwaarnemingendoorgesneden.
Deeventuele vruchten met zaden werden niet in de berekeningen opgenomen.
Het percentage vruchtzetting en het percentage oogst werden steeds naar het
aantalbehandeldebloemenberekend.
6.4. VRUCHTZETTING ENVRUCHTGROEI

Hetisbekend,dat erzonderenigingrijpen indenatuur onderanderebijbananen, peren envijgen parthenocarpe vruchten voorkomen. Demeest natuurlijke vorm van vruchtvorming gaat echter gepaard met de aanwezigheid van
zaden.Parthenocarpevruchtenmoetenalsuitzonderingindenatuurbeschouwd
worden.
In de natuurlijke neiging tot parthenocarpie van vele pere- en appelrassen
zijn groteverschillenteconstateren. Eenaanneembareverklaringhiervoor ontbreektnog.Hetauxinengehaltevandeovarienvertoontv66rdebestuivinggeen
opvallendeverschillen.
Vooroptimalegroeivandevruchtenzijn degroeistoffen meerdan wenselijk.
Debestuiving ishet aangewezen procesvoor het opgangbrengen van dewerkingvan velegroeistoffen. Bestuiving verloopt in het algemeen in onzeboomgaardenrijkelijk.Ingematigdklimaatkunnenzichechteromstandighedenvoordoen,diedebestuivingbelettenofzodanigvertragendaterteweinigoogstmag
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worden verwacht. Bovendien moet het optreden van nachtvorst voor of na de
bloeitotdereelemogelijkheden gerekendworden.
Na debevruchting spelen in degroeivan devrucht naast degroeistoffen de
voedingstoestanden ongetwijfeld een belangrijke rol. Het afstoten van een
grootdeelvandevruchtenisdaneennoodzaakvoordeboom. Degroottevan
deoogststaatnadeeersteruialvast.Eengeringevruchtzettingtreedtpasbijde
eerste rui naar voren. Demaatregelen, diedegrootte van deoogst moetenbeinvloeden,dienendanookruimvoordeeersteruigenomenteworden.
Bij het zoeken naar een antwoord op devraag welke groeistoffen debeslissenderol in devruchtzetting spelen, dient men bij uitstek door recente onderzoekingengeleidteworden.Indeonderzoekingenvoor 1952makendeauteurs
wegens de onbekendheid van gibberellinen geen onderscheid tussen gibberellinen en auxinen. Dat de gibberellinen in de vruchtzetting een zeer grote rol
spelen,werdindeprobleemstellinguiteengezet.
6.4.1. Nacastratie
Serie 1.
In het voorjaar van 1960werden bloemen van Saint Remy in het ballonstadiummeteenscheermesgecastreerd.Voordecastratiewerdendeklusterstotde
twee basisbloemen gedund. Direkt na de castratie werden de bloemen behandeldmet0,25,100,500of 1000dpmGA3-oplossing,ofmet0.0,0.1,0.5of 1.0%
GAg-lanolinepasta. De bespuitingen werden met enkele dagen tussenpozen
driemaal herhaald. De pastabehandelingwerd niet herhaald. De gegevens zijn
in tabel 10samengevat.
TABEL 10. Parthenocarpe vruchtzetting bij Saint Remy na castratie en GAs-behandeling.
Parthenocarpicfruit set of Saint Rimy after castration andtreatment withGAZ.
1

2

Gewichtnormalevruchting
Weightofnormalfruit ing

4

5

6

Gespotenmet...dpm
Sprayedwith...ppm

Waarnemingen
Observations

Aantalbehandeldebloemen
Numberoftreatedflowers
%vruchtzetting
%fruitset
%oogst
%harvest
Gewichtparthenocarpe vrucht
ing
Weightofparthenocarpicfruit
ing

3

25

100

500

1000

75

75

75

75

75

0,0
100

9

10

0,1
100

0,5
100

1,0
100

29,3 44,0 57,3 84,0

2,0

9,0 56,0 67,0

20,0 38,7 54,7 77,2

0

8,0 49,0 40,0

132,7 100,0 86,7 112,2

147,9

8

Behandeldmet...%pasta
Treatedwith... %paste

0

0

7

-

-

-

-

228,2 178,7 188,0

147,9

-

-

-
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De eerste tellingvan de aanwezige vruchten werd zes weken na de castratieverricht. Hieruit werd het percentagevruchtzetting berekend. Degrote
invloed hieropvan het GA3isduidelijk. Terwijl bijdecontrole (kolom2)geen
enkelevrucht opdebomentevindenwas,bewerkstelligde het GA3eenvruchtzetting afhankelijk van de sterkte der concentratie van 29,3%tot niet minder
dan 84,0%.Debehandeling met GA3-pasta vertoont eenzwakker effekt, doch
dewerkingiseveneensgunstig.
De vruchtval bleef in het algemeen onder 10%,alleen bij de 1,0% pastabehandelingsteegdevruchtvaltot27,0%.Hetismogelijk datdezeconcentratiete
hoogwas.
De vruchten werden begin oktober geplukt en na wegen werden zedoorgesneden.Na 4-maligebespuiting, in deeerste twee wekenna debloei,werdeen
oogstvan20(kolom3)tot77,2%(kolom6)vanhetaantalbehandeldebloemen
verkregen, tegenover 0% (kolom 2) bij onbehandelde. Er is een betrouwbaar
verschiltussen decontrole (kolom2)endebehandelingen (kolom 3tot enmet
6) en onderling tussen kolom 3 en 4 tegenover 5 en 6. De pastabehandeling
bracht minder gunstige resultaten op. De hoogst bereikte oogst van 49,0%
werdmet0,5%GA3-pasta(kolom9)verkregen. Eenbetrouwbaar verschiltussen kolom 7 en de kolommen 8tot en met 10is aanwezig, bovendien tussen
kolom8tegenover9en10.
Het gewicht van dezeparthenocarpe vruchten vertoonde een grote verscheidenheid. Naarmate de concentratie hoger werd in de groepvanbespuitingen,
kwamenmeerkleinerevruchtenvoor. Omeenvergehjking metnormalevruchten tevergemakkelijken, werdhet gemiddeld gewichtvan75normale vruchten
(met zaden), die buiten het onderzoek vielen, bepaald. Er iseen betrouwbaar
verschiltussenhetgewichtvandezevruchtenendatvandekolommen4,5en6,
niet van kolom 3.Bovendien waren devruchten na eenGA3-pastabehandeling
betrouwbaarzwaarderdandenormalevruchten.
Devormvandevruchtenvertoondegroteafwijkingen, somsvanzeerernstige
aard, vooral bij de hoogste concentraties (Foto 4). In eerste instantie werd
dittoegeschrevenaandebeschadigingvandevruchtbodembijdecastratie.Dit
vermoeden werd ondersteund door het feit, dat er in het zelfdejaar geenmisvormingenwerdengeconstateerdnanachtvorst(6.4.2).
Serie2.
Inhetonderzoekwerdin 1961 naast Saint Rimy ook Conference betrokken.
Debloemenwerdengecastreerdendirekternamet0, 1000of5000dpmbespoten. De behandelingen werden in deeerste 14dagen na decastratie tweemaal
herhaald.Tabel11 geeftdedesbetreffendegegevens.
EenlichteneigingvanSaintRimyeneveneensvanConferencetot natuurlijke
parthenocarpie blijkt uit het percentage vruchtzetting zonder behandeling(kolom2en5).Voortsblijkt uit dezegegevensdat GA3niet alleenbij SaintRemy
maar nog meer bij Conference een relatief zeer hoog percentage vruchtzetting
bewerkstelligt.
De oogstpercentages verschillen weinigvan dieder vruchtzetting. Er isnau-
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TABEL 11. Parthenocarpe vruchtzetting bij Saint Remy en Conference na castratie en GA3-

behandeling.
Parthenocarpicfruit set of Saint Remy and Conference after castration andtreatment with GAS.
2

1

4

3

5

|

SAINT REMY

Waarnemingen
Observations

Aantalbehandelde bloemen
Number of treated flowers

6

7

CONFERENCE

Gespoten met... dpm
Sprayed with ... ppm

Gespoten met... dpm
Sprayed with ... ppm

0

0

303

1000
400

5000
203

1000
102

100

5000
104

% vruchtzetting
% fruit set

5,6

61,3

74,9

7,0

90,2

83,6

% oogst
% harvest

5,3

59,8

72,4

4,0

83,0

71,2

Gewicht parthenocarpe vrucht in g
Weight ofparthenocarpic fruit ing

222,1

266,8

256,4

98,8

137,3

108,9

Gewicht normale vrucht in g
Weight of normal fruit in g

205,2

_

_

112,5

_

_

welijksenigevalnadevruchtzetting opgetreden.Ditwordtindegrafieken 6 en
7duidelijkge'illustreerd.
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GRAFIEK6. Hetverloopvanhet %aanwezigevruchten bij SaintRemynacastratieen bespuitingvandevruchtenmet GA3op de le, 5een 1le dagna decastratie.
Thecourseofthe %ofremainingfruits inSaintRdmyaftercastrationandspraying
ofthefruits with GA„onthe1-st, 5-thand11-thdayafterthe castration.

HetoogstpercentagegeefteensterkpositiefbewijsvandeinvloedvanGA3op
devruchtzetting, maar bovendien van het behoud van devruchten zonder zaden. Devruchten bereikten eenmeerdan normale grootte. Er is een betrouw-
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baar verschil bij Saint Rimy tussen het gemiddeld gewicht van de normale
vruchten met zaden (buiten het onderzoek) en departhenocarpevruchten. Bij
Conference warendeverschillenzeeronregelmatig.Indezeserietradennochbij
SaintRimynochbijConferenceernstigemisvormingenop(Foto5en6).
CONFERENCE

• GA.5000

~ 2°
—oGAjO
O
16
40
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GRAFIEK 7. Het verloop van het %aanwezige vruchten bij Conference nacastratie en bespuiting van devruchten met GA3op de le, 6een 12edagna decastratie.
Thecourseof the %of remainingfruits inConferenceaftercastrationandspraying
of thefruits withGA3onthe1-st,6-thand12-thdayafterthecastration.

Serie3.
Bijhetverwijderen vanmeeldraden eneendeelvandestijlvandebloemmet
een scheermes ombestuiving tevoorkomen, veroorzaakt men,hoevoorzichtig
ooktewerkwordtgegaan,verwondingaandejongevrucht.In 1960werdbijde
oogstwaarnemingen geconstateerd (serie 1),dat er bij allegroepen misvormingen optraden. Weliswaar overtrof het aantal misvormingen bij 1000dpm die
van25dpm;hetverschilbleekechternietbetrouwbaar tezijn.In 1961,naeen
voorzichtiger castratie,trad bij Saint Remygeenmisvormingop,welzeersporadisch bij Conference. Soortgelijke misvormingen, welwat lichter van graad,
hebben GRIGGS & IWAKIRI(31)bij Bartlett en LUCKWILL(63)bijdepererassen
Laxton, Bon Chretien Williams waargenomen. DAVISON(19)bericht over langerwordenvandevruchtennacastratieenGA3-behandeling.Demisvormingen
moeten aan decastratie en/of aan deGA3-behandelingworden toegeschreven.
Het optreden van slechtszeerlichtevormveranderingenbijvruchten na nachtvorst,zelfsmet GA3-behandeling,doetvermoeden,dat decastratie deoorzaak
kan zijn. Demisvormingen na nachtvorst beperken zich tot eenlichteopzwellingvanhet weefsel rondomdecalyx.Teneinde zekerheid tekrijgen,waardoor
dezemisvormingenindehandgewerktworden,werdeenvergelijkendonderzoek
metscheermesendeinpunt6.3beschrevengloeinaaldmethodeverricht.
HetonderzoekwerdbijSaintRemyenConferencemetdeconcentratiesvan0
of 1000dpm uitgevoerd. De bespuitingen werdenbij Saint Remy op deeerste,
zesde,negende entwaalfde dag,bij Conference op deeerste,vijfde, achtsteen
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twaalfde dagverricht. De resultaten van het onderzoek zijn in tabel 12samengevat.
TABEL 12. De invloed van GA3op deontwikkeling van de vrucht bij Saint Remy en Conference na castratie met scheermes of met gloeinaald.
Theeffect of GAa on thegrowthof the fruit of Saint Rimy and Conference after a
castration witharazorbladeorwith ahotneedle.
1

Ras
Variety

SaintRemy

Conference

2
Castreermethode
Method of
castration

3

4

5

Concen- Aantalbetratiein
handelde %vruchtdpm
zetting
bloemen
ConcenNumber of % fruit
tration
treated
set
inppm
flowers

mes
razor blade

0

gloeinaald
hot needle

0

mes
razor blade

0

gloeinaald
hot needle

0

238
1000

28,1
238

238
1000

118
1000

8,8

15,7

166,6
106,6

59,2
97,2

1,4
98,2

28,9

74,5

33,3

70,0

0,0

4,2
120

131,7

52,5

98,3

114

7
Gewicht
van vrucht
ing
Weightof
fruiting

236,6

6,3

54,2

140

%oogst
%harvest

88,2

240

1000

6

93,3

Depercentagesvruchtzettingnagloeinaald-castratie zijn bij Saint Remymet
enzonderGA3-behandeling(kolom5)hogerdannacastratiemetmes.BijConference geldtin minderemate het tegenovergestelde. Het ishierbij nodig opte
merkendat Saint Remygrote,Conference kleine bloemen bezit. Bijhetcastreren met een gloeinaald bij Conference ismogelijkerwijze verbranding vande
vruchtbodem opgetreden.Inhet oogstpercentage isgeenbetrouwbaar verschil
tevindentussendetweemethodenvancastratie.
Uit het verloop van het percentage aanwezige vruchten ingrafieken 8en 9
blijkt, dat bij Saint Remy tot 35dagen,bij Conference tot 26dagen na decastratie nog een zeer gunstigeffect van het GA3aanwezigwas.Tussen de 35-ste
respectievelijk 26-ste dagende 69-sterespectievelijk 59-stedagvielen bij Saint
Remyeenderde,bijConference tweederdevandevruchtenaf. GA3vertraagde
enverminderdederuiaanzienlijk.
Devormvan devruchten wasna beidecastreermethoden bevredigend. Aan
devruchten nadegloeinaald-castratie bij Saint Remywerdengeen afwijkingen
geconstateerd,behalveeenzwakkeopzwellingvanhetweefselrondomdecalyx.
De vruchten, waarvan debloemen met scheermes waren gecastreerd, hadden
een diep ingezonken weefsel rondom de calyx. BijConference daarentegen
waren zeer ernstigemisvormingen inbeide groepen opgetreden. Dezemisvormingen waren bij gloeinaald-castratie minder ernstig dan bij scheermescastratie. Naditonderzoek ishetdus niet mogelijk een uitspraak tedoen overde
oorzaakvanmisvormingen.
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GRAHEK 8. Het verloop van het % aanwezige vruchten bij Saint Remy na castratie met
scheermes ofgloeinaaldenbespuitingvandevruchtenmet 1000dpmGAS.
The course of the % of remaining fruits in Saint Rimy after castrationwitha
razorbladeorahotneedle andsprayingofthefruits withGA3at 1000 ppm.
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GRAFIEK9. Het verloop van het % aanwezige vruchten bij Conference na castratie met
scheermesofgloeinaaldenbespuitingvan devruchtenmet 1000dpm GA3.
The courseof the % of remaining fruits in Conference after castration with a
razorbladeorahotneedleandsprayingof thefruits withGAZat 1000 ppm.
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Serie4.
Na depositieve resultaten,bereikt bij Saint Remy,leekhet demoeitewaard
tezijneengelijksoortigebehandelingbijverschillendeappelrassentoetepassen.
In tabel 13 zijn deonderzochte rassen alphabetisch gerangschiktendebereikte
resultatensamengevat.
TABEL13. Parthenocarpe vruchtzettingbij vijf appel-rassen na castratieen GA,-behandeling.
Parthenocarpic fruit set offive varietiesof applesafter castrationandtreatment
with GAt.
1

Ras
Variety

Cox'sOrange
Pippin

2
Bespoten
met...dpm
Sprayed
with...ppm

3
Aantalbehandelde
bloemen
Numberof
treated
flowers

4

5

6

%vruchtzetting
Xfiuit
set

%oogst
%harvest

Gewichtvan
vruchting
Weightof
fruiting

0
25
100
500
1000

200
200
209
200
201

0
0
0
2,7
0

-

-

Golden
Delicious

0
1000
5000

510
514
298

1,2
5,8
7,7

0
0
0

_
-

Goudreinette

0
1000

250
250

0
0

_
-

_
-

Jonathan

0
1000
5000

540
545
315

4,4
25,9
27,0

0
25
100
500
1000

100
102
100
106
104

0
2,0
0
3,7
2,9

Winston

0

0
5,3
8,0

_
0

0
0

_
93,3
91,9

_
-

DevruchtzettingmetGA3werdbij GoldenDelicious en Jonathan betrouwbaar verhoogd, hetgeenechter alleen bijJonathan leiddetot het verkrijgen van
een geringe oogst. Het verloop van het percentage aanwezige vruchten op de
bomendemonstreert duidelijk (grafieken 10en 11),dat detoediening van GA3
devruchtvalslechtsweinigbemvloedt.
EengrootverschilinreactievanperenenappelsopGA3ismetdezeresultatenduidelijk aangetoond.
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GRAHEK 10. Het verloop van het %aanwezige vruchten bij Jonathan na castratie enbespuitingvandevruchtenmetGA3opde le, 5een 1ledagnadecastratie.
Thecourse of the %of remainingfruits inJonathan aftercastrationandsprayin
ofthefruits withGA3onthe1-st, 5-thand11-thdayafterthecastration.
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Serie1.
In denacht van 29 op 30april 1960vroor het op 1,5 m hoogte 4°C. Deze
nachtvorstkwamongeveertweewekennadevoilebloeivanSaintRimy.Nadat
deklustersvantweemaalvierbomentot detweebasisvruchten gedundengeteldwaren,werdenzedeeerstekeerop3meimet0of 1000dpmGA3-oplossing
bespoten. De bevroren vruchten werden nog vijf maal, steedsmet vier dagen
tussenpoos,behandeld.Debereikteresultatenzijnintabel14samengevat.
TABEL 14. De invloed van GA8 op devruchtzettingen op de ontwikkeling van de vrucht bij
Saint R6myna een nachtvorst.
TheeffectofGA3 onthefruit set andonthegrowth of thefruit of Saint Re"my after
a nightfrost.
Gespoten met . . . dpm
Sprayedwith . . . . ppm

Waarnemingen

0
Aa
„ "jJbehandeldebloemen
' oftreatedflowers
%vrvu
%/r««' S t t l n g
%oogst
yoharvest
Gewichtvanp*
height ofpartheiocarpevruchting
liefruit ing

858

Gewichtvannorma.
WeightofnormalfrM'hting

1000
804

0

22,4

-

13,4

-

268,5

147,9

-

Het percentage vn.
ver0%tyj^ e c o t m g w a s n a e e n behandelingmet 1000dpm22,4%
^ l e n enbleef 13,4%vuHiervanisnog9%tijdens deverderegroeiafgeVa
vandevruchtenwas^antai behandelde vruchten als oogst over. De
vo
-d(Foto7).
Serie2.
^ vrQC
IlV

nhalfuur6°C.Deperen/die y m d o p 1 5 m h o o g t e g e d u r e n d e drie
^ e 6 L onnels leden grotescha e.• v e r d e r m ^un ontwikkelingwaren
***t th S d vandeschadebijSainT
o n t d o o i e n v a n d e bloemen
Z enovtSn warenreedsJ ^ J ^ W tezien.Destijl,meeldra• oiv bii de appels uitsu«en
, v r i e z i Bi j d e p e r e n w e r d e n
In het onderzoek w e " " £

opg enomen.

^ c a Z y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ c c
L a d resbomenvanxeaeri*
tnAwte*®**™-

deTrevoux,Samt

w e ., d e n eedantallenbloemenvan

oderehelftonge">r het eerst be-
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spoten. De behandelingen werden met een paar dagen tijdsverschil 4 (Saint
Rimy en Conference) of 5 (Precoce de Trevoux en Zwijndrechtse Wijnpeer)
malenherhaald.
Devruchtzettingenwerdenbijdevierrasseninalphabetischevolgordevanuit
de waamemingen op de 30-ste(Grafiek 12),29-ste (Grafiek 13), 35-ste (Grafiek 14)en36-ste(Grafiek 15)dagberekend,omdatopdiedagenderuiduidelijk
aandegangofafgelopen was.
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GRAFIEK 12. Het verloop van het % aanwezige vruchten bij Conference na een nachtvorst
van -6°Cenbespuiting van devruchten met GA3.
Thecourseofthe %of remainingfruits inConferenceafteranightfrost of -6°C
and sprayingof thefruits with GA%.
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GRAFIEK 13. Hetverloopvanhet %aanwezigevruchtenbijPrecocedeTrevoux naeennachtvorst van-6°Cenbespuitingvan devruchten met GA8.
Thecourse of the %of remainingfruits inPricocede Trevouxafteranightfrost
of-6° Candsprayingofthefruits withGA3.
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GRAFTEK 14. Hetverloopvanhet % aanwezigevruchten bijSaintRemynaeennachtvorstvan
-6°C en bespuiting van devruchten met GA3.
Thecourseof the %of remainingfruits inSaint Remy afteranightfrost of-6°C
andsprayingof thefruits with GA3.
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GRAFIEK 15. Het verloop van het %aanwezige vruchten bij Zwijndrechtse Wijnpeer na een
nachtvorst van -6°C en bespuiting van devruchten met GAS.
Thecourse of the % of remainingfruits in ZwijndrechtseWijnpeer after anight
frost of-6°Candspraying of thefruitswith GA3.

Dewaarnemingenvanafdenachtvorsttotde oogstzijnin tabel15samengevat.
Een groot deelvan de vruchten zonder GA3-behandelingwas bij de telling
voor het bepalen van het percentage vruchtzetting bij Conference afgevallen,
watminder bij PrecocedeTrevoux.AandebomenvanZwijndrechtse Wijnpeer
bleven praktisch geen vruchten over. Bij Saint Remy bleven eveneens weinig
vruchten aan de bomen, vooral waar de klusters niet gedund waren. Bij alle
vier rassen bewerkstelligde het GA3eenzeerhogevruchtzetting. Er isgeenbetrouwbaar verschil aanwezig bij Conference en Precoce de Trevoux tussen de
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TABEL 15. De invloed van GA3op de vruchtzetting en op de ontwikkeling van de vrucht bij
vierpererassen na een nachtvorst.
Theeffect ofGA3 on thefruit set andonthegrowthof thefruit offour varieties of
pearafteranightfrost.
1

Rassen
Varieties

Conference

Precocede
Trevoux

SaintRemy

Zwijndrechtse
Wijnpeer

3

2

4

5

7

6

Concen- Aantal betrate
handelde %vruchtGA3
bloemen
zetting
Concen- Numberof VJruit
tration
treated
set
ofGA,
flowers

Gewichtper
vrucht ing
%oogst
%harvest Weightof
fruiting

gedund
thinned
nietgedund
notthinned

0

2,5

gedund
thinned
nietgedund
notthinned

0

gedund
thinned
nietgedund
not thinned

0

Klusters...
Clusters...

gedund
thinned
nietgedund
notthinned

480
1000

0

37,3
582

1830
1000

39,1
2160

1044
1000

0

27,3

2050
1000

1870
1054

1000
0
1000
0

1690

0

175,4
142,3

9,3

139,1

0,0
78,0

0,8
6300

122,1

1,2

0,5

119,6

36,9

73,6

1810
7480

1000

0,8

7,8

127,8
147,3*

24,0

90,9

1054

1000

59,0
6,3

18,4

39,7
165,7*

9,1

90,6

968
5135

13,7

96,2
55,2

52,1
116,0

0,8
89,4

1078

109,5
24,7

87,4

51,4

79,6

33,1
62,2

0,1
7,6

*: Op dedag van het plukken van de behandelde vruchten washet gewicht van de onbehandeldevruchtenrespectievelijk: 118,2en 121,6g.
*: Onthedayof theharvest of thetreatedfruits theweights of theuntreatedfruits were: 118,2
and121,6g respectively.

gedundeendenietgedundeklusters,welbijSaintRemyenZwijndrechtse Wijnpeer.
Nadevruchtzettingvielennogvrijveelvruchtenvandebehandeldeenonbehandeldebomen.Weliswaarverliepderuibijdebehandeldebomentrager dan
bijdeonbehandelde,erbleefechterna 64dagen(ziegrafieken 12,13,14en15)
niet veel meer dan de helft tot een derde van het aantal behandelde bloemen
over.ZelfseenextrabehandelingkonbijZwijndrechtse Wijnpeer niet beletten,
dat de rui verder toenam. Na de 64-ste dag zette de rui niet noemenswaardig
verderdoor.
Het percentage oogst iszonder GA3-behandeling alleen bij Precoce deTrevoux noemenswaardig. Er waren ook bij Conference en Saint Remy enkele

52,9
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vruchten aanwezig, sporadisch bij Zwijndrechtse Wijnpeer in de niet gedunde
groep. Daartegenover leverde een behandeling van GA3een matige oogst op.
Dunnen van de vruchten bracht bij Conference en Precoce de Trevoux ongeveertweemaal,bijSaintRemyenZwijndrechtse Wijnpeereenviermaalzogrote
oogstopalsnietdunnen.Ditdunnenmagmenechternietverwarrenmethetin
de praktijk gebruikelijke vruchtdunnen. Het dunnen van de bloemen bewerkstelhgdeeenaanzienlijkeverhogingvandeoogst.Hieruitvolgt,datdematevan
de rui ook mede door de onderlinge concurrentie van de vruchten bepaald
wordt. Of deze concurrentiestrijd uitsluitend voor devoedingsstoffen geldt of
meer voor de groeistoffen, valtniet te zeggen. Een extra GA3-behandelinggedurendederuibewerktegeenophoudenvanderui.
Bij het afrijpen van de vruchten viel het bij Precoce de Trevoux op, dat de
behandeldevruchtenruimeenweekeerderplukrijpwarendandeonbehandelde:
ingrafiek 13eindigtdelijnderbehandeldevruchteneerder.
Hetgemiddeldegewichtvandevruchtenvertoondegrotevariatie.BijConferenceenPrecoce deTrevouxwaren deonbehandelde vruchten bij het plukken
zwaarder dan debehandelde. Deonbehandelde vruchten, deelsdenognietgeheel rijpe vruchten bij Precoce de Trevoux, waren echter op de dag van het
plukken van debehandelde vruchten niet zwaarder. Bij Saint Rimy en Zwijndrechtse Wijnpeer waren de behandelde vruchten van de gedunde klusters
zwaarder dan de onbehandelde vruchten. Bij de ongedunde klusters was het
andersom.
Vanuit dit onderzoek blijkt, dat men na een zware nachtvorst met GA3-behandelingeenzeergrootdeelvandebloementotvruchtzettingkanbrengen.De
kritieke periode na een nachtvorst (het ruien van de onbevruchte bloemen)
treedtzonder GA3-behandelingindeeerstemaandenop. BijeenGA3-behandelingiseveneens een soortgelijke kritieke periode aanwezig. Deze wordt echter
door GA3vertraagd envalttussen de30-steende64-stedag.Weliswaar treedt
bijdeovergrotemeerderheidvanvruchten eenzeersterkegroeitengevolgevan
deGA3-behandelingop,maarhetzieternaaruit,datdegunstigewerkingzich
voor al deze vruchten niet tot de oogst handhaaft. De werking van GA3 vervangtdievandegroeiregulatoren, dienormalitervanuitdezadendegroeiregelen.Dezaden,zelfsdecellen,diede stijlendezaadknoppenomringden,werden
doordezwarenachtvorstgedood.Bijdemeestevruchtenontstondindelengterichting van de micropyle tot de ovarien tijdens de door GA3 veroorzaakte
groeieen spleetvan enkelemm'sbreed (Foto 8). Dewerkingvan GA3wasbij
Zwijndrechtse Wijnpeer zeer sterk,zelfszosterk dat bij sommigeklustersgeen
ofnauwelijks enkelevruchtenindeloopvandegroeiperiode afvielen (Foto9),
terwijldeonbehandeldevruchtenal in de eerste veertien dagen van de bomen
vielen.
Serie3.
Uiteraard werdna denachtvorst van 1 mei 1962getracht bevroren bloemen
vanenkeleappelrassen metbehulpvaneenGA3-behandelingtot groeitebrengen. Ruim 100 bevroren bloemen van Jonathan, Golden Delicious en Lom-
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bartscalville werden met 0 of 1000dpm GA3-oplossingbespoten. Het overzicht
vandeverkregen resultatenisintabel 16gegeven.
TABEL16. De invloed van GASop de vruchtzettingen op de vruchtontwikkelingbij drieappelrassen na een nachtvorst.
Theeffect ofGA3 onthefruit set andonthegrowthof thefruit of threevarieties of
appleafteranightfrost.
1

Rassen
Varieties

Golden Delicious

2

4

3

AantalbeBespoten
handelde %vruchtmet... dpm
bloemen
zetting
Sprayed
Numberof
%fruit
treated
with... ppm
set
flowers
0

104
1000

Jonathan

0

Lombartscalville

0

100

%oogst
%harvest

Gewicht per
vrucht in g
Weightof
fruit ing

4,6
2,0

112
102

1000

6

0
109

1000

5

6,2
0

-

2,6
0

1,9
106

0
0

81,5

-

Bij devruchtzetting, ruimvierwekenna devorst, toonden Jonathan en Lombartscalville zonder een GA3-behandeling enigeneigingtot parthenocarpie. Het
afvallen van de vruchten werd bij Jonathan door behandeling enigszins vertraagd. Jonathan bracht 2,6%van het aantal behandelde bloemen als oogst op.
Bijdeanderetweerassenwerdgeenoogst verkregen.
6.5. D E INVLOED VAN IN DE VRUCHT AANWEZIGE ZADEN OP DE GROEI VAN DE

VRUCHT

Na grondig onderzoek stelde GUSTAFSON (34) de aanwezigheid van zaden in
de vrucht vast als noodzakehjke bron van groeistoffen (hoofdzakelijk auxinen).
In denormale vruchten zouden de auxinen voornamelijk in de meristemen van
de groeiende zaden geproduceerd en vandaar naar de andere delen van de
vrucht worden gedistribueerd. Ondanks hetvaststellen van deaanwezigheid van
de auxinen in de ovarien, is het niet gelukt bij peer of appel na castratie een
bhjvende vruchtgroei met auxinen te bewerkstelligen. Dit is echter wel gelukt
met GA3, sporadisch bij de van nature meer parthenocarpe RedJersey en Mcintosh appel (DAVISON, 19 en DENNIS, 21), veelvuldig bij druiven (KRISHUAMURTHI, 53, PRATT, 82en WEAVER, 103),bij kersen (CRANEet ah, 18)en bij peer
(LUCKWILL, 63). In al deze onderzoekingen komt een gemeenschappelijke
factor voor:hettijdstipvandeGA3-behandeling.Voor eengunstigewerkingvan
GA 3 is een toediening in het stadium van bloei of direkt daarna noodzakelijk.
Het is dus duidelijk, dat de GA 3 in een vroeg stadium van de groei van de
vrucht iets vervangen kan, wat anders uit dejonge zaden wordt gedistribueerd
enaansprakehjk kanzijnvoor deregelingvandeeerste groeiprocessen.

-
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Devraagreeshierop:isdeaanwezigheidvandezadenindevruchttijdensde
geheleduurvandeontwikkelingvereistofniet?Voorts:inwelkeperiodevande
groei kan de aanwezigheid van zaden door GA3vervangenworden?Teneinde
dezevragentekunnenbeantwoorden, werdenvruchten opverschillende tijden
in hun ontwikkeling van hun zaden beroofd. Het onderzoek werd slechts met
tweeappelrassen,LombartscalvilleenJonathan,uitgevoerd.Bijperenwerdeen
soortgelijk onderzoek, wegens het ontbreken van vruchten met zaden ten gevolge van een nachtvorst, onmogelijk gemaakt. Iedere behandeling omvatte
zestigbloemen ofvruchten.Opdedagvandebehandelingwerdhetgemiddeld
gewichtvan25anderevruchtjes bepaald.Vanditgewichtwerdhetgewicht,dat
door ontzaden verloren ging, afgetrokken. Het onderzoek omvatte: (a) niet
ontzade, wel of niet metGA3-behandeldebloemen; (b) op 25/5/62, 14/6/62 of
24/7/62 ontzade vruchten, wel of niet met GA3 behandeld. De bespuitingen
werdenmet 0of 1000dpmuitgevoerd. Deeerstekeervond debehandeling op
dedagvan het ontzaden plaats en daarna nogvier maalmet tussenpozen van
enkeledagen.Nagegaanwerdhoeveeldagennahetontzaden devruchten afvielen.Bijhetafvallenvandevruchtenwerdhetgewichtbepaald,evenalsnadeoogst.
In tabel 17ishet percentage oogst van de ontzade vruchten weergegeven.
TABEL 17. Het percentage oogst van de ontzade vruchten bij Lombartscalville en Jonathan
met en zonder GA3-behandeling.
Thepercentage ofharvestfrom thedeseededfruits ofLombartscalvilleandJonathan
with orwithoutGA2.
Behandelingen
Treatments

a) Nietontzaad
notdeseeded
b) Ontzaad op 25/5/62
deseededat 14/6/62
24/7/62

Lombartscalville
Behandeld met... dpm
Treatedwith...ppm

Jonathan
Behandeld met... dpm
Treatedwith ...ppm

0

1000

0

1000

20

35

48

65

0
6
28

5
45
26

0
0
88

0
6
70

Het percentage oogst van niet ontzade vruchten wordt door GA3-behandelingzowel bij Lombartscalville als bij Jonathan aanzienlijk verhoogd (le rij).
Bij het ontzaden van de vruchten in een jeugdig stadium (2e rij) vallen alle
vruchtenaf. BijLombartscalvillegeeft eenGA3-behandelingeenzeerlichteverbetering.Nahetontzadenvandevruchtenop 14/6/62werdbijLombartscalville
slechts een zeer gering percentage van de vruchten geoogst. De vruchtzetting
werdmeteenGA3-behandelingbijLombartscalvilleinruimemate,bijJonathan
licht,verhoogd. Het verwijderen van dezadenuit devruchten injuli heeft ondanksdegroteverwondingdoorontzading(Foto 10)niethetgevolggehad,dat
alle vruchten afvielen. Een vierde van de vruchten bij Lombartscalville, drie
vierdebijJonathan,bleeftotdeoogstaandeboom.
De gewichtstoename van devruchten en hettijdstipvan de abscissie zijn in
grafieken 16en17weergegeven.
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GRAFIEK 16.

De invloed van ontzaden van de
vruchten op drie data en de GA3behandeling op de abscissie en op
de gewichtstoename van de vruchten.
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Deop25meiontzade,onbehandelde vruchtenvielen spoedigna de ontzading
af. Het tijdstip van abscissie werd bij Jonathan met een GA3-behandeling vertraagd, bij Lombartscalville bleven enkele vruchten tot de oogst hangen. Ze
bleven echter klein. Na de ontzading van 14 juni vielen de onbehandelde
vruchten van Jonathan af. Na de ontzading van 24juli bleven meerdere vruchtenaan debomenenzenameningewichttoe.
De zaden vervullen in het jonge, zelfs in het zeerjonge stadium van de ontwikkeling van de vrucht een onmisbare functie bij beide rassen. Naarmate de
ontwikkeling van devruchten vordert, neemt de noodzakelijkheid van de zaden
indevrucht af.
Het gemiddeld gewicht van een normale vrucht bereikten deze vruchten echter niet. Dit duidt erop, dat voor de ontwikkeling van devrucht de zaden in het
lateontwikkelingsstadium zonietessentieel,dantochwenselijk zijn.
Dewerkingvan GA 3concentreert zich indeeerstetweemaanden na debloei.
Bij beide rassen heeft de GA3-behandeling aan het verhogen van het oogstpercentage bijgedragen, mits de toediening in de eerste twee maanden na de bloei
(mei,juni)geschiedde.
Uit dit onderzoek is de conclusie: De functie van de zaden is bij appels met
GA 3niet te vervangen. Weiiseenzwak effect op devruchtzetting van GA 3 aanwezig. De resultaten van DENNIS et al. (22) bij Mcintosh komen goed overeen
methethiergedemonstreerde effect van GA 3 .
Na het afsluiten van ditmanuscript werdmijn aandacht opdepublikatie van
ABBOTT (1) gevestigd. Zijn resultaten komen overeen met mijn ondervindingen.

6.6. NADELIGE EFFEKTEN VAN GA 3 OP APPEL- EN PERERASSEN

Vegetatievegroei. - Het activeren van de vegetatieve scheutgroei bij druiven
werd door ALLEWELDT (3) waargenomen. PIERI (79) vond eveneens bij druiven
een algeheel sterkere groei van de struik. Een merkbare activeringvan de groei
van het eenjarig hout bij Zwijndrechtse Wijnpeer en Conference werd tijdens
mijn onderzoekingen waargenomen. Conference reageerde op een concentratie
van 5000dpm, toegediend tijdens de bloei of direkt erna in de daarop volgende
zomer en voorjaar met het opzwellen van het eenjarig hout en weinig of geen
knopvorming(Foto 11).Tengevolgevandezevertraagde aanlegvande knoppen
zalhetaantal bloemen inhetkomendvoorjaar ongunstigworden beinvloed.
Bloemknopaanleg. - De negatieve werkingvan GA 3 op de aanleg van nieuwe
bloemknoppenwerd reedsinpunt 3.2.1 bijPelargoniumzonalebewezen. Verder
onderzoek terzake bij appels of peren werd niet verricht, doch MODLIBOWSKA
(71)en GUTTRIDGE (35)constateerden bij appelsna herhaalde GA3-behandeling
of bij gebruik van hogeconcentratie (5000dpm) een duidelijke remmingvan de
aanleg van de bloemknoppen. PAUGET & RIVES (74) bemerkten, als er een behandeling in de zomer of herfst had plaats gevonden, in het daarop volgend
jaar eenvertragingindeontwikkelingvandetrossen bij druiven.
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Vruchtvorm. - In de conclusie van punt 6.4.2 werd erop gewezen, dat een
verhoging van de kans op abnonnale vruchten met de toename van de concentratie van GA 3 niet uitgesloten is. Een vormverandering van de vrucht constateerden GRIGGS & IWAKIRI (31)bij Bartlett peer. Het plaatselijk opzwellen van
net weefsel om de kelk werd in mijn materiaal herhaaldelijk geconstateerd. De
vruchten waren bovendien langer dan de onbehandelde. Het langer worden van
de vruchten bij Golden Delicious is op foto 12afgebeeld. Een verandering van
de vorm van de vruchten wordt eveneens vermeld bij druiven door PRATT &
SCHAULIS(82),WEAVER &MCCUNE (104), REBEIZ (86)enverder bij rode bessen
door CHIUSOLI & PISANI (15). Uit dezegegevens blijkt, dat velepere-en druiverassen gevoelig zijn voor een GA3-behandeling. Sommige reageren al op een
relatief lageconcentratie (10a 25dpm). Bijhogere concentratie kunnen ernstige
misvormingen optreden. Reeds in punt 6.4.3 werd er op gewezen, dat de vruchten van Precoce de Trevoux ten gevolge van een GA3-behandelingnegen dagen
eerderplukrijp warendande onbehandelde.
6.7. DISCUSSIE

Het voorgaand onderzoek concentreerde zich op het opsporen van de mogelijkheden, die aanleiding kunnen geven tot kunstmatige parthenocarpie. In dit
verband werd met appels en peren na castratie en na nachtvorst geexperimenteerd. Het opwekken van degroeiwerd door GA3-behandelingnagestreefd. Het
is gebleken, dat deze groeistof de parthenocarpie bij peer in hoge mate stimuleerde. Het opwekken van parthenocarpe vruchtgroei bij appel heeft geen bevredigendresultaat opgeleverd.Enkeleresultatenzullenthansinruimer verband
worden bezien.
Het verrichte onderzoek heeft aangetoond, dat voor eengunstige werking van
GA 3 is vereist, dat het tijdstip van de behandeling in de bloeiperiode of direkt
na de nachtvorstschade plaatsvindt. Dan kon met enkele GA3-behandelingen
bij een belangrijk deel van de vruchten na castratie en eveneens na nachtvorst
eenwaarschijnhjk continuegroeitot deoogstworden geiinduceerd.
Bij alleseriesiswaargenomen, dat ondanks een GA3-behandelingeenplotselingemi optreedt. Het tijdstip van de rui wordt welmet GA 3 enkeleweken verschoven,maarwordtniet geelimineerd.
Bij een vergelijking van het bereikte oogstpercentage met GA 3 valt het op,
dat dit na castratie aanzienlijk hoger ligt dan na nachtvorst. Een verklarende
oorzaak kan alleen in het verschil tussen het effect van castratie en nachtvorst
liggen. Bij castratie worden de ovarien niet gedood, ze kunnen nog enige tijd
eenfunctie alsbronvanhormoonvoorziening uitoefenen. Bijnachtvorst worden
deovarien, invelegevallenzelfsdeomringendecellen, gedood.
Wat de parthenocarpie na nachtvorst betreft zijn er verschillende opvattingen. MODLIBOWSKA (71) vond in 1960,dat een late nachtvorstschade de toename van de parthenocarpe vruchtzetting bij de peer bewerkstelligde. Deze beweringwerd door LEWIS(58)reeds in 1942geopperd doch met onvoldoende beslistheid. Onderzoekingen van KARNATZ (50) in 1959 en in 1962 konden deze
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veronderstelling niet bevestigen, evenmin als de waarnemingen van GORTER &
VISSER (29). Men kan wel een door wondhormonen uitgeoefende gunstige werkingopdegroeivanhetweefsel veronderstellen.Veelmeerrealiteit schuilt echter
in de veronderstelling van KARNATZ (51), dat het in verhoogde mate optreden
van parthenocarpie na nachtvorstschade in de hand wordt gewerkt door het
wegvallenvanvruchtenmetzaden.Dezezijndegroteenergie-concurrenten voor
de parthenocarpe vruchten. Bij het wegvallen van deze, een krachtige voeding
eisende vruchten, is de mogelijkheid groter voor de groei van zwakke onbevruchte vruchten. In deze veronderstelling ligt zeker een fragment van de werkelijkheid, doch onverklaard blijft hoe het komt, dat dejonge vruchten na castratie of nachtvorst een tijdlang nog, zo te zien, normaal groeien en dan plotseling afvallen.
De veronderstelling van CRANE et al. (17) over een andere factor dan auxine,
die als groeiactiverend hormoon de ontwikkeling van de vrucht zou bepalen en
zijn oorsprong buiten de zaden of ovarien zou hebben, kan men verenigen met
de veronderstelling van LEWIS (58), dat vorst de parthenocarpie direkt bevordert, als men deze onbekende factor ten dele met gibberelline vereenzelvigt.
Daarvoor is een goede grond; HARADA & NITSCH (37) hebben bij chrysant bewezen dat bij lagetemperatuur een groeistof werd gevormd,die na identificatie
GA bleek te zijn. Dat de productie van gibberellinen door lage temperaturen
wordt bevorderd, werd door THOMPSON & GUTTRIDGE (98) en door CHOUARD
(16)bevestigd. Dit zou betekenen, dat na eennachtvorst het GA-gehalte van de
vruchten (bladeren) plotseling wordt verhoogd. Een nachtvorst kan men dan
als een zwakke GA-behandeling zien. De gunstige resultaten met een vrij lage
concentratie bij van nature tot parthenocarpie geneigde peren is door het onderzoek van LUCKWILL (63)bekend. Volgens dit inzicht zouden dan vruchtzetting en ontwikkeling van de vruchten niet alleen afhangen van door de zaden
geproduceerde auxinen, maar nog meer van het GA-gehalte van de vruchten.
Dit GA-gehalte, dat naar soort en ras grote verschillen kan vertonen, zal door
lagetemperaturen gunstigtebeinvloeden zijn.
Alseengebrek aan GA kan opgevat wordenhet optredenvan de zogenaamde
„vertraagdehot" in de subtropische gebieden (Israel, Zuid-Afrika). Dit is het
direkte gevolg van een te zwakke winter, waardoor of de winterrust van de
knoppen niet wordt verbroken, of, als dit welhet gevalis,geen strekking volgt.
Een bevestigend onderzoek werd hierover nog niet verricht. De eigenschappen
van GAlatenditiniedergeval vermoeden.
Voorts is uit dit onderzoek gebleken dat depererassen aanzienlijk meer perspectieven bieden bij het verkrijgen van parthenocarpe vruchten met GA 3 dan
de appelrassen.Met GA 3 kan men bij Jonathan, Lombartscalville of andere appelrassen weliswaar een kleine verhoging van het percentage vruchtzetting bewerkstelligen, doch normale vruchtzetting nog geenszins benaderen. Een frappante ontdekking van BUKOVAC (13) maakt dit verschil in de neiging tot parthenocarpie duidelijker. In zijn onderzoek werd bij het appelras Sops-of-Wine
na castratie een oogst van 9%verkregen met GA 3tegenover 61%met GA 4 . De
mogelijkheid bestaat dus, dat de appels een ander gibberelline dan GA 3 prefe-
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reren voor de vorming van parthenocarpe vruchten dan de peren. Het moet
evenmin voor onmogekjk worden^geacht dat een bepaalde verhouding tussen
verschillendegibberellineneenmeeroptimalebenaderingvandenatuurzalzijn.
Onsinzichtindefunctievanhetzaadindevruchtwerdbelangrijkverscherpt.
In punt 6.5werd het uitschakelen van dezaden in devruchten gekombineerd
met eenGA3-behandeling.Hieruit Weekdat voordevruchtzettingbij appelde
aanwezigheid van zaden noodzakelijk is. Voorts dat een GA3-behandeling
voor dejuni-rui enigeffect op devruchtzetting kon hebben, daarna niet meer.
Deabsoluut noodzakelijke aanwezigheid vanzaden in devrucht najuni wordt
op grond van mijn onderzoekingen betwijfeld. Voor het bereiken van een optimalegroeivandevruchtenzijndezadenzekerwenselijk.
Deveronderstellingenvan GUSTAFSON(34)vanuitdedertigerjarenzijnslechts
gedeeltelijk bewaarheid. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in detoenmaligeonbekendheid met hetbestaanvan geheelnieuwestoffen, gibberellinen,
diepasindevijftiger jaren bekend werden.Zijn gebruikte toetsen waren zodanigingericht,datmenmoetaannemen,datdegrotehoeveelheidauxinen,diein
de bloemknoppen volgens dezemethode aangetoond zouden zijn, grotendeels
gibberellinen waren. Hierin kan de oorzaak schuilenvaneenvoorbarige conclusieentevensdeverklaringvoor eenzeermatigsuccesbij hetverkrijgen van
parthenocarpiemetauxinenbijappelenpeer.
Na destormachtigeontwikkelingenindelaatstetienjaren met gibberellinen
en andere groeistoffen ziet het ernaar uit, dat deveronderstellingen van GUSTAFSON (34) over de prioriteit van auxinen aanzienlijk worden verruimd. Volgens de veronderstelling van VAN OVERBEEK(73)wordt de vruchtzetting in de
eerste plaats door gibberellinen, aangevuld door de werking van kinetine, bepaald. Naarmate de groei verder vordert, wordt de invloed van GA door de
antagonistische werkingvan auxinen geleidelijk verminderd. Niet onbelangrijk
is het te vermelden, dat succes bij het vruchtdunnen met auxinen moet gezien
worden als een plotselinge verhoging van het auxinegehalte in de vrucht,
waardoordeGA-werkinggeheelwordtgeelimineerd.
De gibberellinen hebben naast de belangrijke verscherping van ons inzicht
indephysiologievandevruchtontwikkeling, mogelijk nogeen hogepraktische
waarde.Metbehulpvan GA3kanmenna castratieofnachtvorst eenzeerhoog
percentagevruchtzettingbijperenbewerkstelligen.Deschadeveroorzaaktdoor
nachtvorst kan bij SaintRimy, Zwijndrechtse Wijnpeer enPrecocedeTrevoux
zeer goed worden bestreden. Bij de behandeling van Conference is wat voorzichtigheid geboden wegens de gevoeligheid van dit ras voor een hogere concentratie. De eigenhjke oogst wordt echter niet uitsluitenddoor GA3bepaald.
De rui wordt wel belangrijk vertraagd, maar slechts gedeeltelijk opgeheven.
Verdere verbetering zal men moeten zoeken in het gebruik van andere groeistoffen, mogelijk in een combinatievangroeistoffen. Ook bij appelsliggen hier
perspectieven.

7. CICHORIUM INTYBUS L.
7.1. INLEIDING

Cichorium intybus L. oftewel witlof is een tweejarig gewas,zeerverwantmet
andijvie. Inheteerstegroeijaar vormtdeplant eenstevigepenwortel, dieinde
herfst gerooid en daarna in kuilen wordt getrokken. De krop, bestaande uit
geetioleerdebladerenmeteenstengeltje,wordtsederteeneeuwalswintergroentegebruikt.
Deteeltvan dewortelsenhet trekken vanwitlof isvan Belgischeoorsprong
enbreiddezichnaar Frankrijk eninminderematenaar Nederland uit. Zevertegenwoordigtnueenvandemeestintensievewinterteelteninonsland.
Bijhet trekken vanwitlof doenzichverscheidene problemen voor. Wij gaan
openkelehiervandieperin,speciaalopdevroegetrekendezaadwinning.
Op het eind van het eerste groeiseizoen kunnen de geoogste wortels voor
tweeerlei doeleinden worden gebruikt: voor het trekken van de krop en/of
voor de zaadwinning. Krijgen dewortelsvoldoendekoude,dankunnenzealof
nietnahettrekkenvandekropookvoorzaadwinningwordengebruikt. Krijgen
zegeenkoude,danzijnzealleenvoortrekkengeschikt, omdatdebloeiachterwegeblijft. Inhetstrevenvandewitloftrekkers enookvandezaadtelerstraden
in deloop van dejaren grote verschuivingen op.Naarmate het trekken intensiever werd, won de vroege, verwarmde trek meer terrein dan de koude trek.
Dit bracht met zich mee, dat het oorspronkehjke materiaal niet of slecht tot
kropvorming wilde overgaan. Daarom selecteerden de witloftrekkers zelf met
behulp van positieve massaselectie uit het oorspronkelijk materiaal typen, die
dit weldeden. Zo verkreeg men vroege,middelvroege en late selecties. Vanuit
de vroege typen selecteerden zaadfirma's voor de zeer vroege teelt (augustus)
nogvroegeretypen. Bijdit herhaaldelijke vervroegen van hetmateriaal gingen
vaak degoedeeigenschappen(kropvorming,groeikracht) achteruit. Bovendien
warendebelangenvandeworteltelersmetdievandetrekkersenvoortsmetdie
vandezaadtelersnietsteedsinovereenstemming.
Eenwitlofteler wenstgeenschietersophetveld.Hijprefereert eenselectiemet
eenhogekoudebehoefte omzovroegmogelijk in hetvoorjaar tekunnen zaaien.
Een witloftrekker heeft voor de zeer vroege en vroege trek wortels met lage
koudebehoefte nodigomerzekervantezijn,datdewortelsgoedekroppenvormen.Voordelateretrekwensthijselectiesmethogekoudebehoefte inverband
metdebewaringvandewortels.Eenzaadteler wensteenselectie,dieliefst met
weinigkoude100%schietersgeeft,eenselectiedusmetlagekoudebehoefte.
Zolang de witloftrekkers de wortels zelf teelden en bovendien zelf voor de
zaadwinning zorgden, handhaafde zich een type (Mechelse), dat weinigschieters op het veld gaf en bovendien redelijk vroegtrekbaar was. Bij een verdergaande vervroeging van de trek zorgde iedere tuinder zelf voor een vroege
(VroegeMechelse)envooreenlate(Meilof) selectie.Dezezelfvoorziening isin
Belgie tot heden gebruikelijk. In Nederland wordt echter de zaadvoorziening
doorzaadfirma's behartigd.
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Debestaande selectieszijn indeeersteplaatsvolgenshuntrekbaarheid enniet
volgens hun koudebehoefte geselecteerd. Aangezien de trekbaarheid van de
wortels moeilijk omschreven kan worden, weet men meestal niet wanneer een
wortel voor het trekken geschikt is. Naar de mening van GAGNE (26) is een
wortel pasdan geschiktvoorhet trekken alshij afgerijpt is,metandere woorden
alshijzijn vegetatievegroeiperiodeheeft afgesloten. Het afrijpen van de wortels
gaat met toename van het percentage drooggewicht gepaard, zoals dit uit de
onderzoekingen van JONGE POERINK (48)blijkt. Het afsluiten van de vegetatieve
phase kan zeer goed samenvallen met het hoogste percentage drooggewicht. De
afgerijpte wortels vertonen verandering in hun vegetatiepunt (GAGNE, 26). Ze
verkeren in eenovergangsstadium tussen het vegetatieve en generatieve.De verandering van het vegetatiepunt duidt op een zwakke schietneiging die als noodzakelijk wordt aangenomen voor de goede trekbaarheid. Deze is bij de zeer
vroegeenvroegetrekvaak zwak.
Bij de oplossingvan dezeproblemen kan GA 3een rol spelen. Dit volgtuit de
resultaten van LONA (60). Hij verkreeg namelijk schieten, gevolgd door bloei,
naeenGA3-behandelingbijplanten,diegeenkoudehadden gekregen.
Nagegaan werd de werking van GA 3 op de ontwikkeling van de krop bij ongekoelde en gekoelde wortels. Daarnaast werd de werkingvan de koude en van
het GA 3 in een geregelde trekruimte bestudeerd. Voorts werd het schieten van
dewortelsna GA3-behandeling onderzocht.
7.2. SPECIFIEKE METHODIEK

Er werdnaar gestreefd dewortelsgelijktijdig tekoelenenteverwarmen in een
gesloten ruimte. Dit werd verwezenlijkt in een zogenaamde trekinstallatie. Om
de lengtegroei van het stengeltje in de krop (kroppit) kwantitatief en in verhouding tot de lengte van de gehele krop te kunnen meten, werd de door HUYSKES
(44) ontworpen „pitmeter" uitgebreid. Beide hulpmiddelen dienen in details te
worden besproken.
Trekinstallatie met geregeld milieu.- Verkortingvan de trektijd betekent: eerdere oogst en een effectiever gebruik van de trekruimte. Bij de zeer vroege en
vroege trek is het voor een goede kropvorming noodzakehjk (HUYSKES, 46) de
wortels twee tot drie weken bij + 5 ° C te koelen. Deze koelperiode meende
schrijver te kunnen laten vervallen, als dewortels bij het trekken gelijktijdig gekoeld en verwarmd konden worden. Dit werd verwezenlijkt door de bij het
Proefstation voor de Groenteteelt in de Voile grond teAlkmaar gebruikte trekinstallatie iets te wijzigen. De installatie isin de kelder van het Proefstation opgebouwd om temperatuurschommelingen zo klein mogelijk te maken en om zo
weinigmogelijk lichttehebbenindetrekruimte.Infiguur2isdegewijzigde trekinstallatie geschetst.
Deze figuur iseen dwarsdoorsnede. In een met een thermo-isolerend materiaal, „tempex" (een kunststof van de firma SYNPRODO te WIJCHEN), bedekte
watertank bevindt zicheenplastic vat. Hierin zit onder grof zand, daarboven
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FlGUUR 2.

Dwarse doorsnede van de trekinstallatie voor witlof. De wortels werden in deze ruimte van
boven gekoeld en van onderen
verwarmd.
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teeltgrond, waar dewortelswordeningezet. Het vat bevindt zichineen waterbad. Het water wordt door elektrische kabels tot 22°Cverwarmd. De ruimte
boven dewortelswordt door koelelementen van 6tot 8°Cgekoeld. Tussen de
koele luchtruimte en het warme water bevindt zich een isolatiekussen van
„tempex-vlokken". Dit kussen drijft op het water en geeft een voortreffelijke
isolatie.
Omhettemperatuurverloop opverschillendepuntenrondomde witlofwortel
te kunnen volgen, werden thermometers geplaatst enwerd de temperatuur op
regelmatige tijden afgelezen. Het temperatuurverloop rondom de wortel is
weergegeveningrafiek 18.
Detemperatuur verliepbij dedriegebruikte selecties,Malina,Productivaen
Meilof,van7a8°Ctot22°C.Naarmatedekropverdergroeide,kwamze ineen
koudereomgeving.Detopvandewortelwerddooreenwarmegrondomgeven.
Dewortelvormingwas inditmilieu,zoalsditteverwachtenwas, rijkelijk.
Deverbeterdepitmeter van Huyskes.- HUYSKES(44) ontwikkelde een hulpmiddel voor het meten van de kroppit, dat hij „pitmeter" noemde. Hiermede
kan deverhouding kroplengte: kroppit (% kroppit) worden gemeten. Hetwas
in mijn onderzoek ook wenselijk de ware lengte van de kroppen te weten in
verband met de te verwachten groeistimulering van GA3. Daarvoor werd de
„pitmeter"vanHuyskesuitgebreid,zoalsinfiguur3isafgebeeld.
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GRAFIEK 18. Het verloop van degemiddeldetemperatuur rondom dewitlofwortel bijeengelijktijdige koeling(6°C)enverwarming(22°C)van detrekruimte.
Thecourseoftheaveragetemperaturearoundthe rootsof witloofchicoryundera
simultaneouschilling(6°C) andheating(22°C) oftheforcingroom.
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FIGUUR 3. Deuitgebreidepitmeter van HUYSKESvoor hetmetenvandekroplengteendeverhouding kroppit: kroplengte (% kroppit) van witlofkroppen. Verdere bijzonderhedeninde tekst.
Theextensive measuring-scaleof Huyskesfor measuringthelengthof the headand
theratiocore:length(% ofhead'score) ofwitloofchicoryheads.
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Dezemaatschaal bestaat uit tweeevenwijdige ordinaten. Op de linker ordinaat werd een afstand van 40cm in 100delen verdeeld. Deze punten werden
verbonden methet0-puntvandereenterordinaat. Metbehulpvandezeverdeling werd het meten van de verhouding kroppit: kroplengte (% kroppit) van
iedere willekeurige krop gemakkelijk uitgevoerd. Een even lange afstand, de
rechterordinaat,werdincentimetersverdeeldvoorhetmetenvandelengtevan
dekroppen.
7.3. DE WERKING VAN GA3 OP DEONTWIKKELING VANDEKROP

Opgrondvan dereedsvermelderesultatenvan LONA(60)werdnagegaan of
dekropvormingendegroeivandekroppen door een GA3-behandelingverbeterdkondenworden.Dit werduitgevoerdmetongekoeldeengekoeldewortels.
Serie 1.
DewortelsvanSelectivavanNunhemwerdeneindoktobervaneenkleigrond
gerooid. Na het gebruikelijke afsnijden van het loofwerden de wortels in een
onverwarmdwarenhuisingekuild.Perbehandelingwerdensteeds50wortelsgebruikt. De wortelkoppen werden voor het bedekken met grond tweemaal met
0, 10,100of500dpmbespoten, of24uurin0, 10,100of500dpmgedompeld,
ofmet0.0,0.1,0.5of 1.0% GA3-pastabehandeld. Na 6wekentrekkenwerden
de wortels opgenomen enwerden de lengten, diameters en gewichten van de
kroppen bepaald. Het effect van GA3in de drie vormen van toediening op de
ontwikkelingvandekropisintabel18weergegeven.
TABEL 18. Kropontwikkeling van ongekoelde witlofwortels (Selectiva) na een GA3-bespuiting, -dompeling of -pasta-behandeling.
Developmentofheadsofunchilledrootsofwitloofchicory(Selectiva)afteraspraying,
immersing or treatingwithpaste of GA3.
1

|

2

Behandeling
Treatment
Toediening
Concentratie
Application
Concentration

3

4

5

Lengteinmm
Lengthinmm

Waarnemingen
Observations
Diameter inmm
Diameterinmm

Gewichting
Weighting

Bespotenmet
dpm
Sprayedwithppm

0
10
100
500

123
125
153
195

31
32
33
32

47
50
65
84

Gedompeld in
dpm
Immersedinppm

0
10
100
500

110
118
135
169

31
28
28
29

Pastain %
Pastein%

0,0
0,1
0,5
1,0

114
162
206
213

32
29
28
26

40
38
47
62
45
64
89
77
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Gaan wijeerst detoenamevan dekroplengte bij deverschillendewijzen van
toedieningna,daarna dediametervandekropenhetlaatsthet gewichtvande
krop.
De waarden van de bereikte lengten van de kroppen (kolom 3)in de groep
vanbespuitingzijnhogerdanbijdompelingenveelhogerbijdepasta-behandeling.Dediameter vandekroppen(kolom4)veranderdetengevolgevanbespuitingniet,welzwakna dompelingensterknadepasta-behandeling.Dezeveranderinguitte zich in het dunner worden van dekroppen. In het gewichtvan de
kroppen(kolom5)isergeenuitgesproken verschil tussen debespuitingenpasta-behandeling,dochdegedompeldekroppenwarenwatlichtervangewicht.
Thans gaan wij de invloed van de GA3-concentratie na. Een toename van
GAg-concentratiebevorderde delengtevan dekropbij alledriemethoden van
toediening.Dediametervandekropneemtbijeentoenamevandeconcentratie
bij de dompeling zwak af, bijpasta-behandeling sterk. Bij het gewicht van de
kroppenis,inanalogiemetdelengtevandekroppen,eenstijgingteconstateren
metdetoenamevandeconcentratie.Dezegewichtstoenamelijktdushetgevolg
tezijnvandetoenamevandelengtevandekroppen.
NaeenGA3-behandelingwerdduseenlangere,zwaarderekropgeoogst.Wat
dekwaliteit van dekroppen betreft, gaf bespuiting debesteresultaten. DestimulerendewerkingvanGA3opdegroeivandekropisinfoto 13tezien.
Serie2.
DoordesterkelengtegroeivandekroppennaeenGA3-behandeling,zoalsdit
uitdewaarnemingeninserie 1 blijkt, bereikendekroppen hoogstwaarschijnlijk
eerder een verkoopbare lengte. De trektijd kan hierdoor worden verkort. Dit
werdmetdeselectieProductivavanNunhemnadernagegaan.
Dewortelswerdenopkleigrond geteeld enna hetrooien ineenonverwarmd
warenhuis gezet omte trekken. Voor het bedekken van dewortels met grond
werden de wortelkoppen met 0, 50 of 100dpm GA3-oplossing bespoten. Zes
uur nadeeerstebespuitingwerddezeherhaald ennahet opdrogenvandewortelswerddekuildichtgemaakt.Naeentrektijdvan5,6,7of8wekenwerdende
lengten endegewichten vandekroppen bepaald.Deresultaten zijn intabel19
weergegeven.
De lengte van de krop nam steeds met een toenemende concentratie toe.
Deze toename is verhoudingsgewijze het grootst bij een trektijd van 5weken,
maar eveneens betrouwbaar aanwezig bij 6, 7en 8weken. Het gewicht van de
kroppenvertoontinzijnalgemeenheideveneenseenstijgendetendensnaarmate
de concentratie hoger werd. Na een trektijd van 5en 6weken is het verschil
tussen de controle en de behandelde niet betrouwbaar, na 7en 8weken is dit
welhetgeval.
Na5wekentrektijd wasmeteenGA3-behandelingvan 100dpmeenongeveer
even grote enzwarekrop te krijgen alsna 7weken zonder dezegroeistof. Een
verkortingvandetrektijdisdusmetGA3mogelijk.
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TABEL 19. Kropontwikkeling van ongekoelde witlofwortels (Productiva) na een GA3-bespuitingbijeentrektijd van 5,6,7of 8weken.
Developmentof heads of unchilled roots of witloof chicory(Productiva)after a
sprayingofGA3 with aforcingtimeof5,6,7 or8weeks.
Waarnemingen

Trektijd in weken
Time offorcing in weeks

Concentratie in dpm
Concentration in ppm
5

6

7

8

Kroplengte in mm
Length of heads in mm

0
50
100

34
100
115

99
114
119

117
128
143

121
135
166

Kropgewicht in g
Weight of heads in g

0
50
100

25
33
30

27
35
37

32
58
57

53
67
73

Serie3.
Parallel met serie 2werd een onderzoek ingesteld met wortels van dezelfde
behandelingen naar demogelijke verandering van het groeipunt in de kropna
eenGA3-behandeling.Perbehandelingwerden75 uniformewortelsuitgekozen.
Na 8weken trektijd werden dekroppen overlangs doorgesneden en naar de
vormvanhungroeipuntenindriegroepeningedeeld. In overeenstemminghiermedewerddegroeiphasevandewortelsbepaaldvolgensdecriteria:groeipunt
vlak:vegetatief;groeipunt bolrond: overgang;groeipuntuitgelopenenpuntig:
generatief. De percentages groeipunten per phase en per behandeling zijn in
tabel20weergegeven.
TABEL20. Groeipuntverandering bij ongekoelde witlofwortels na een GA3-behandeling, uitgedrukt inprocenten van hettotaleaantal behandelde wortels.
Transformation of apex of unchilled roots of witloof chicoryafter a treatment of
GAZexpressedin %of thenumberof treatedroots.
Concentratie in dpm
Concentration in ppm

0
50
100

% ofgrowing points inthe . . .
vegetatieve
vegetative
72,1
6,8
4,8

overgangstransitional
20,0
20,5
21,4

.

phase
phase
generatieve
generative
7,9
72,7
73,8

Een opvallend groot verschil bestaat indegroeiphase van dewortels zonder
enmetGA3-behandeling.Zonder GA3washaastdrie vierdevandewortelsnog
indevegetatievephase,20% indeovergangs-phase enmaareenzeerkleinpercentageindegeneratieve.HetomgekeerdewashetgevalnaeenGA3-behandeling.
Wij concluderen, dat GA3bij hettrekken van dekroppenenbijhetvervroegenvanhetschieteneenbruikbaarhulpmiddelkanzijn.
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Serie4.
In dezeseriewerd dewerkingvan GA3nagegaan bij gekoelde wortels,Productiva van Nunhem, die geteeld werden op een kleigrond en na het rooien 9
weken bij 5°Cwerden bewaard in kisten met vochtig „perlite" (een kunststof
vandefirma PULLCVteRHENEN).Nadebewaringwerdenzemet0,10,25, 50of
100 dpm GA3-oplossing bespoten. Na 7 weken trekken in een onverwarmd
warenhuiswerdendelengtenendegewichtenvandekroppenwaargenomenen
intabel21 weergegeven.
TABEL21. De invloed van GA3op degroeivan dekrop van dewitlofwortels, gekoeld bij 5°C
gedurende 9 weken.
The influenceof GAa on thegrowthof thehead of witloofchicoryroots,chilledat
5°C during 9 weeks.
Concentratie GA3indpm
ConcentrationofGAz inppm

Lengteinmm
Lengthinmm

Gewichting
Weighting

0
10
25
50
100

187
183
192
197
190

124
154
131
110
121

Erisgeenbetrouwbaarverschilindelengtevandekroppen tussen deonbehandeldeendebehandelde,enevenminindegewichten.Bijhetdoorsnijden van
de kroppen bleek echter, dat alle behandelde kroppen een langere kroppit
hadden dan de onbehandelde. Foto 14toont dit. De lengte van deze kroppit
werdechternietgemeten.
7.4. DE RELATIETUSSENDEWERKINGVANKOUENGA3OPDEONTWIKKELING VAN
DE KROP

In punt 7.3 werd geconcludeerd dat een GA3-behandeling bij ongekoelde
wortels de lengtegroei van de krop bespoedigt, gepaard met een gewichtsvermeerdering, en dat de overgang van het groeipunt van de vegetatieve naar de
generatieve phase wordt bevorderd. Naar de mening van HUYSKES (46) is dit
ook te bereiken met 2tot 3weken koeling van de wortels bij 5°C. Kennelijk
komt dewerkingvan dekoude,watdegroeivan dekrop betreft, overeenmet
dievanGA3.
Omietsvanderelatietussendewerking vankouenGA3tekunnen nagaan,
werd een onderzoek ingesteld in een geconditioneerde trekruimte. Voor het
onderzoek werden eenvroege selectie (Malina),eenmatigvroege (Productiva)
eneenlate (Meilof) uitgekozen.Dewortelswerdenopkleigrond geteeld engerooid in bovengenoemde volgorde op: 21/8/-, 15/9/— en 13/10/61. Na het
rooienwerden dewortels0, 1 of2wekenbij 5°Cbehandeld. Dewortelsvan0
en 1 weekwerdennahetrooien,tot dekoudebehandeling,innatte „perlite"bij
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12°Cbewaard. De GA3-behandeling werd na (0, 1of 2w.K / GA3) of voor
(GA3/0, 1of 2w.K) de koudebehandeling gegeven in de vormvan bespuiting
met 0of 1000dpm.Het opzetten van dedrieselectieswerdachterelkaaruitgevoerd respectievelijk op 6/9/-, 4/10/- of 1/11/61.Het trekken van dewortels
vond plaats in detrekinstallatie,beschreven in punt 7.2 (p.53)enduurdedrie
weken.Na het uithalenvan de wortels werden de lengte, het %kroppit volgensdein punt 7.2 (p.54)beschreven meetschaal, endekropgewichten waargenomen.label 22geeft deresultaten, diestraksinanderevormnogweergrafisch zullenwordenweergegeven.
Wegaan nu eerst na,wathet effect isvan degroeistof-behandeling opkroplengte, %kroppit enkropgewicht.Tevenswordenbijdezeeerstebesprekingde
selectieverschillen kort aangestipt. Daarna wordt dewerkingvan dekoudegeanalyseerd enhierna dievandecombinatie GA3enkoude.Tenslottewordtbezienofereenverschilbestaatindegroeivandekroppen,opgetredentengevolge
vandeGA3-bespuitingtoegediendn^Jofvodrdekoude.
Malina vertoont geen duidelijk sterkere lengtegroei (kolom 3)dan Productiva(kolom4),maarbeide hebben een uitgesproken sterkeregroeidanMeilof
(kolom5).Vervolgenszijndewaarden,uitgezonderd enkeleafwijkingen, bijhet
percentage kroppit enkropgewicht bij Malina hoger dan bij Productiva en bij
beidenhogerdanbijMeilof.
Dekroplengtewordtbijalledrieselectiesdoor GA3gunstigbeinvloed,evenalshetpercentagekroppit.HetkropgewichtgaatdooreenGAs-behandelingbij
Malinabetrouwbaar achteruit,verandertnietbijProductivaentwijfelachtig bij
Meilof.
Koude heeft op delengtevan dekrop bij Malina geenbevorderingbewerkstelligd, haast eenvermindering, bij Productiva eveneensgeenbevordering, bij
Meilofeenuiterstzwakkestimulering.HetpercentagekroppitneemtbijMalina
zwak, bij Productiva en Meilof uiterst zwak toe. Het gewicht van de kroppen
daarentegen neemt vooral na tweeweken koude bij Malina en Productiva betrouwbaartoe,bijMeilofechterwatmindersterk.
NudecombinatieGA3enkoude:delengtevandekropisbijalledrieselecties
het grootst na GA3en twee weken koude. Dit manifesteert zichhetsterkst bij
Meilof. Het percentage kroppit vertoont geen verdere verhoging dan die van
GA3ofeenzwakke,uitsluitend bijMeilof. Het gewichtvan dekroppen wordt
gunstig beinvloed door de combinatie GA3 en koude, vooral bij Meilof. Dit
laatstebiedtgoedeperspectievenvoortoepassing.
Wegaannutenslottenaofereenverschilbestaatindegroeivandekroppen,
opgetredentengevolgevan deGA3-bespuitingtoegediendnaof voordekoude.
Uit degegevensblijkt bij eenvergehjking vandeeffecten inderijen 3,4tegenover5,6dan7,8tegenover 9,10 en 11,12tegenover 13, 14,dathettijdstipvan
toedieninginzijn algemeenheid geenbetrouwbare verschillen heeft opgeleverd.
Debesproken effecten zijn in tabel22moeihjk te overzien. Daarom worden
zena berekening van degemiddelde waarden uit decijfers van derijen 3+ 5,
4 + 6,7 + 9,8+ 10,11 + 13en12+ 14ingrafiek 19afgebeeld.
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GRAFIEK 19. Het effect van GA8en/of koude op dekroplengte, %kroppit en gewichtvan de
kroppen bij Malina, Productiva en Meilof bij hettrekkenvandekroppen ingeregeld milieu.
TheeffectofGA3 and/or coldonthelength ofhead,%ofcoreofheadandweight
oftheheadsofMalina,ProductivaandMeilof whenforcedinconditionedenvironment.

Hetblijkt,datGA3bijalledrieselectiesstimulerendwerktopdegroeivande
lengte van dekroppen. Dit istezienaandebeginpunten vandelijnen indedrie
bovenstegrafieken. Dekoudedaarentegen remtdelengtegroei bij Malina,niet
bijProductivaenstimuleertbijMeilof.GA3en 1 of2wekenkoudegeeft steeds
hogerewaardendanzonderkoude.
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Hetpercentage kroppitwordt door GA3bij alledrie selecties zeer sterk verhoogd.Koudestimuleertdegroeivandekroppit bijalledrieselectieseveneens,
dochaanzienlijk zwakkerdanGA3(delijnenliggenvervanelkaar).Hetsterkste
is deze stimuleringbij Malina, daarna bij Productiva. Er isgeenmerkbare invloed van koude aanwezig bij Meilof. In combinatie van GA3 met koude is
geenverdereverhogingvanhetpercentagekroppitbijMalinaenMeilofaanwezig.BijProductivaiszelfseenachteruitgangwaartenemen.
Hetgewicht van dekroppen neemtnaeenGA3-behandelingniettoe, ondanks
hetfeit datdekroppenlangerwareneneenaanzienlijk langerekroppit hadden.
BijMalina warenzezelfsveellichter dan deonbehandelde.Dit kan alleenverklaard worden alsdekroppen dunner waren, of als aangenomenwordt dat de
behandelde groeipunten minder bladeren afsplitsten. Koudewas daarentegen
zeergunstigvoorhetgewichtvandekroppenvooralbijMalina en Productiva,
maar ook, zijhet zwakker, bij Meilof.Decombinatie GA3enkoude isuitsluitendbijMeilofgunstigerdankoudealleen.

7.5. VERVROEGING VAN HET SCHIETEN VAN DEWORTELS

In punt 7.3 werd waargenomen dat het groeipunt na een GA3-behandeling
generatief werd, in punt 7.4 dat GA3de kroppit zeer sterk doet groeien. Deze
effecten wijzen op eenbeginvan het schieten van dewortels. Omdat bij witlof
debloeidoor stengelstrekking wordtingeleid,werdnagegaan ofhetmogelijk is
bijeenmatigvroegeselectie(Productiva)zonderkoudemaarmet GA3bloeite
krijgen. Bovendienwerdbijgekoeldewortelsnagegaanofzena eenGA3-behandelingeerderinbloeikomen.
Wortels van Productiva van Nunhem werden na het rooien in grote potten
geplantenineenkasbij22°Cgezet.Eenandere partij wortelswerd9wekenbij
7°Cinvochtig „perlite"bewaard endaarna indezelfde kasgezet. De kroppen
van dewortelswerden per week eenkeer, in totaal vijf maal,met 0, 100,1000
of 10.000dpm GA3-oplossingbespoten. Per behandeling waren er 15wortels.
Nagegaanwerddeduurtotdebloei,delengtevandehoofdstengel bijhetbegin
van debloeiendetotalegevormde scheutgroei (vertakkingen) bij het eind van
debloei.Tabel23geeftdezegegevens.
De ongekoelde en niet behandelde wortels bleven vegetatief. Daarentegen
veroorzaakte deGA3-behandelingschietenvande wortels,gevolgddoor bloei.
Deduurtot debloeiwasbij 100dpmvrijlang,echter korter bijhogereconcentraties. De gekoelde onbehandelde wortels gingen wel tot schieten over. De
duur tot debloeiwashier aanzienlijk korter danbijdievandeongekoeldebehandeldewortels.Door deGA3-behandelingwerddezeduur bij gekoeldewortelsmaximaalmet20,gemiddeldmet 16dagenverkort.
Delengtevandehoofdstengel neemtmeestaltoemettoenemende concentratie.Eennogveelsterker GA3-effect istezienindetotalescheut-lengten van de
planten. De gekoelde wortels vormden meer scheuten dan de ongekoelde en
voornamelijk alszebovendiennogeenGA3-behandelingontvingen.Debijwit-

64
TABEL23. De invloed van GA3 op de bloei en op de lengte van de scheuten bij ongekoelde
en bij 9weken bij 7°C gekoelde witlofwortels (Productiva).
Theinfluence of GA3 on theflowering andon the lengthof the sproutsofunchilled
andchilled(9 weeksat 7°C)rootsof witloofchicory{Productiva).
Behandelingen
Treatments
Concentratieindpm
Concentration inppm

0

100

1.000

10.000

Waarnemingen
Observations
Duur totde
bloeiindagen
Duration tothe
flowering in days

Lengtevande
Stengelincm
Length of the
stalk incm

Totalescheutlengtenincm
Total lengthsof
sprouts incm

ongekoeld
unchilled

oo

-

-

gekoeld
chilled

56

102

212

147

207

358

gekoeld
chilled

43

169

487

ongekoeld
unchilled

87

191

343

gekoeld
chilled

36

183

595

109

216

577

41

237

734

Bewaring
Storage

ongekoeld
unchilled

ongekoeld
unchilled
gekoeld
chilled

lofnormalehoofdstengelgroei (apicaledominantie)wordtnaGA3-behandeling
opgeheven,dezijscheutenlopensterkuit,zoalsditopfoto 15tezienis.
Debloeivandebehandeldeplantenwasrijkelijk, dank zijdevelezijscheuten
vandeplanten.Dezadenvandebehandeldeplantenlekennormaal.
Desnellerebloeiende vormingvanvelescheuten bieden ongetwijfeld voordelen bijdezaadwinning.
7.6. DISCUSSIE

In menigopzicht komt de werkingvan GA3overeen metdievandekoude.
Beidebevorderendeontwikkelingvandekrop,wattenslotte bijhet witloftrekkenvanessentieelbelangis.Tochiserverschiltussen een„GA3-krop"eneen
„koude-krop".Omtot eensynthesetekomenindewerkingvanbeide factoren
worden zijeerst opzichzelf bezien. Om ditdoelmatig tekunnen doen, is het
wenselijk eerstintegaan opdebetekenisvandezogenaamdekroppit en opde
in deliteratuur voorkomende begrippen, die verwarring kunnen veroorzaken.
Een geheel aparte positie heeft indephysiologievan witlof het stengeltjein
dekrop (kroppit).Naar demeningvan GAGNE(26)is deaanwezigheid vande
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kroppit voor de goede vorming van een krop vereist. Een te grote kroppit is
echter wegens de kwaliteitsvermindering van het lof ongewenst. Bij de zeer
vroegeenvroegetrek kan deontwikkeling van dekroppit vaakte sterk zijn in
tegenstelling totwatmenzouverwachten.Ditishet gevolgvandedoelbewuste
selectie van zaadfirma's en particulieren. Hun streven was in de eerste plaats
gerichtophetwinnenvanselectiesmeteenvroegetrekbaarheidenvoorditdoel
werdensteedsdiewortelsuitgekozen,dieheteerstgrote kroppen vormden.De
selectiegeschieddevaak ophet oogenerwerdniet opgelet,hoelangdepitin
dekropwas.Zodoende kunnendeuiterlijk mooie,grote kroppenbij devroege
trekvaakeentelangekroppithebben.
In de literatuur schrijft men van zeer vroeg, vroeg of laat trekbare selecties
zonder teweten wat hier precies onder wordt verstaan.Hetenigehouvast geeft
de ieder jaar herziene „Rassenhjst voor Groentegewassen" van het Instituut
voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT). Nog veel verwarrender is de
uitdrukking, dat dewortels op een bepaald momentgoedtrekbaar zijn. Dit is
meer een gokspel dan echte kennis. Of de bepaalde selectie inderdaad goed
trekbaar isofniet,wordtpasnahettrekkenbevestigd.Hierinschuilenmijnsinziens de ieder jaar voorkomende teleurstellingen, voornamelijk bij de zeer
vroege en vroege trek. Evenmin weet iemand precies wat determen onrijpe of
overrijpe wortel betekenen. Een kleine, smallekrop met zeerweinigpiter inis
afkomstig van een onrijpe wortel, zo wordt in velegevallen aangenomen. Een
lange, aan de top dikke krop met een lange pit er in, komt van een overrijpe
wortel. Dit iswederom slechtsachteraf teberedeneren. Ophetmoment vaninkuilenweetniemand ofdewortelsrijpzijn ofniet,zelfsnahetbepalenvanhet
percentagedrooggewichtluktditniet.Dezetermenzijntevaaginhunbetekenis
enbrengendaardoorvaakverwarrring.
Veel exacter is de term koudebehoefte. Als de bestaande selecties met hun
koudebehoeften waren aangeduid, dan zou ieder weten, welkeselectie hij voor
dezeervroege,welkevoor devroege,enwelkevoor delatetrekmoestnemen.
Bovendien zou het mogelijk zijn opieder tijdstip dejuiste selectievoor detrek
tekiezen.Menbehoefde slechtsna tegaanhoeveelkoudedewortelstijdens de
groeien/of tijdens debewaringhebben ontvangen.Terecht hecht HUYSKES(46)
bij het selecteren van nieuwetypen grote waarde aan dekoudebehoefte vande
wortels. De door hem ontwikkelde „pitmeter" is daarbij een uiterst nuttig
hulpmiddelgebleken.
Nu dewerkingenvanGA3enkoude.AllereerstdievanhetGA3.De werking
vanGASopdeontwikkelingvandekropbijselectiesmeteenlage koudebehoefte
is uitgesproken kropverlengend. Dit is zo sterk, dat niet alleen de nieuw gevormdebladeren midden in dekrop harder gaan groeien, maar zelfs deresten
van de afgesnedene doen dit soms aanzienhjk. Het gevolg hiervan is, dat de
vastheid van de kroppen achteruit kan gaan. Bij selecties met hoge koudebehoefte werkt GA3 eveneens lengtegroei-stimulerend. Het losserworden van de
kroppen komt bij het trekken voor de gebruikelijke periode bij deze wortels
niet voor. Ofdit bij degebruikelijke trektijd ook het gevalis,werdniet onderzocht. Uitgesproken sterk ishet GA3-effect op de groei van de kroppit. Dit is
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een haast verwacht effect, nadat LONA (60) het schieten-bevorderend effect van
GA 3 bemerkte. Door een toediening van GA 3 kan een nog niet „trekbare"
wortel wel „trekbaar" worden gemaakt, met andere woorden „latere" selecties
kunneneerderworden getrokken. Dezeredenering geldtuitsluitendten opzichte
vandeschietneiging.Eenwitloftrekker wilechternietuitsluitend grote kroppen,
maar bovendien eenvaste krop met eenmatige pit er in. Dit isbij devroege selecties uitsluitend met GA 3 niet te verwezenlijken. Daarvoor moeten de wortels
bovendien nogkoude krijgen.
De werking vandekoude (een of tweeweken 5°C)iszoalsreedsis opgemerkt,
eveneens groeistimulerend op de krop. Toch zijn de kroppen bij Malina na
koudebehandeling niet langer dan zonder koude.De koude werkt dus kennelijk
in eerste instantie niet lengtegroei-stimulerend. Het effect van koude is wel de
kroppen veel breder (buikiger) te maken en dit wenst iedere witloftrekker.
Hierop werd voornamelijk bij het selecteren gelet. De groei van de kroppit
wordt bij selecties met lage koudebehoefte bevorderd, zij het aanzienlijk zwakker dan door GA 3 . Dit merkt men echter zonder doorsnijden van de kroppen
niet en zodoende werd het bij het selecteren over het hoofd gezien. Wel merkbaar isdetoename van het gewicht. De diktegroei van dekrop en de langere pit
geven samen een zwaardere krop. Bij selecties met een hoge koudebehoefte,
zoals Meilof, werkt koude wel lengtegroei-stimulerend. Op de groei van de
kroppit wasdewerkingvankoudenietmerkbaar. Daarvoor wasde toegediende
koudebijeenvroegtijdige trekteweinig.
Wat geeft nu de combinatie GAS en koude"] De lengtegroei-stimulerende werking van GA 3 kan samen met de eigenschap van koude, de kroppen buikiger te
maken, er toe leiden, dat de kroppen langer en dikker worden. Een punt van
overweging moet hier echter nog zijn, dat zowel de koude als het GA 3 de groei
van de kroppit stimuleren. Dat wil zeggen: Het is mogelijk en zelfs wenselijk,
selecties met hogere koudebehoefte eerder in het seizoen te trekken. Anders
oogstmenkroppen meteentelange kroppit.
Er schuilen goede perspectieven in het gebruik van selecties, die voor een
goede kropvorming niet bedekt hoeven te worden. HUYSKES (45) vermeldt in
dit verband enkele hoopgevende typen. De wortels van deze selecties zouden in
dit geval getrokken kunnen worden in een beheerst milieu, waarbij de kroppen
gelijktijdig gekoeld en de wortels verwarmd zouden worden. Een voorbehandeling met GA 3 zou wenselijk zijn om de kropgroei te stimuleren. De koudebehandeling tijdens de trektijd zou aan de diktegroei van de kroppen ten goede
komen.
Voor dezaadteeltbiedteen GA3-behandelingdoor hetvervroegenvandebloei
voordelen. Daarnaast zou deopheffmg van deapicale dominantieertoe kunnen
leiden, dat meer bloemen worden gevormd. Nu is echter waargenomen, dat na
een GA3-behandeling vermindering van het aantal bloemen optreedt, namelijk
door WELLENSIEK (106) bij Perilla crispa. Bij witlof zijn hieromtrent nog geen
waarnemingen verricht. Wel is door HARRINGTON et al. (38) geconstateerd,
dat bij andijvie de zaden van GA3-planten geenafwijkingen vertoonden. Hun
kiemkrachtwasnormaal.
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Bij eengunstige combinatie met koude biedt GA3goedeperspectieven voor
het vervroegen en verkorten van de trektijd. Bij eennormaal trektijdstip geeft
eenGA3-behandelingbij ongekoeldewortelslangerekroppenenwordtdetrekperiode aanzienlijk verkort. Bij gekoelde wortels biedt de GA3-werking geen
praktischevoordelenvoordewitloftrekker, maarwelvoordezaadteler.

8. HET GA 3 -EFFECT BIJ DIVERSE GEWASSEN
In het orienterende stadiumvan dit onderzoek werdenaan diversegewassen
GAg-effecten waargenomen, dieniet vanvoldoende belang waren vooreen
verder onderzoek, dochwelwaard zijn in hetkort vermeld teworden, hetgeen
zalgeschiedeninvolgordevanbelangrijkheid.
Komkommer. - Na een GA3-behandeling door bespuitingmet 0, 10, 100 of
500dpmof door pasta-behandelingmet 0.0, 0.1, of0.5%gafhet ras Nobitbij
de bespuiting respectievelijk: 20.4, 15.4, 14.6of15.3en bij de pasta-behandeling 18.2, 14.2of13.7vruchten per plant. Devruchten van debehandelde objectengroeidensnellerdandievandecontroles.
BijeenverderonderzoekmethetrasBitspotwerddevormingvanmannelijke
en/ofvrouwelijke bloemen in KD(8udaglicht)ofinLD (16udaglicht + aanvullend licht van 100Watt/m2 gloeilamp)nagegaan. De planten werden vanaf
het opkomen van de zaden inKD ofLD opgekweekt en vanaf de 36-ste dag
iedere week eenkeer met0, 100 of 1000 dpm GA3-oplossing bespoten. De
vrouwelijke enmannelijke bloemenwerdengeteldenhiernavandeplanten verwijderd. Hetonderzoek duurde, gerekend vanaf het zaaien, 105 dagen.De
eerstemannelijke bloemverscheen bij GA3-behandelinginKD9, inLD 16dageneerderdandievandecontroles.Deverdereresultatenzijnintabel24samengevat.
TABEL24. De invloed van GA„op de aanleg van de vrouwelijke (?) en mannelijke (<$) bloemenbij komkommer inKD ofLD.
The influenceof GAa on the inductionof thefemale (2) and male($) flowers of
cucumber inSD or LD.
1

2

Daglengten
Daylengths

Concentraties in
dpm
Concentrations in
ppm

3

4

Aantal$-bloemen AantalcJ-bloemen
Number of
Number of
Q-flowers
^-flowers

5
Verhouding$/<J
Proportion

?/<J

KD
SD

0
100
1000

35,6
32,5
23,7

214,7
224,9
230,5

1 : 6,1
1 : 6,9
1 : 9,7

LD
LD

0
100
1000

40,4
27,6
22,8

254,4
242,6
265,2

1 : 6,2
1 : 8,8
1 :11,6

DetoenamevandeGA3-concentratiein KDbewerkstelligde inabsolutezin
eenafname van hetaantal vrouwelijke bloemen (kolom3)eneentoenamevan
hetaantalmannelijke bloemen (kolom4).Deverhoudingtussendevrouwelijke
enmannelijke bloemen werddoor GA3ten gunstevan demannelijke bloemen
betrouwbaar verhoogd (kolom 5). Dezelfde tendensen zijn teconstaterenin
LD,echterinhogeremate.
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Wat zijn nu de consequenties voor de telers, die vanuit deze effecten voortvloeien?Er komenna een GA3-behandelingminder vrouwelijke bloemen op de
plant en dit kan tot een produktieverliesleiden. Voor de tuinbouwkundige toepassing komt GA 3bij dekomkommer-achtigen dus slechtsin aanmerking voor
het verhogen van het aantal mannelijke bloemen. Dit is zeer wenselijk bij de
zaadwinning vanzuiver vrouwelijke lijnen voorveredelingsdoeleinden, zoals dit
is toegepast door PETERSON & LAMOINE (75)met een zeer hoge concentratie
(2500dpm).
Spinazie. - In ongunstige klimaatsomstandigheden (voorjaar en najaar)
groeit spinaziete traag. Getracht werdmetGA3-behandelingdezetrage groei te
versnellen.
De behandelingen met 10, 50 en 100 dpm, zowel in het voorjaar als in het
najaar, hebben een geringe meeropbrengst van het versgewicht opgeleverd. In
beide gevallen werd echter het schieten van het gewas sterk gestimuleerd. De
stand van de behandelde bladeren was duidelijk steiler dan die van de onbehandelde,hetgeenvan belangzoukunnenzijn bijmechanisch oogsten.
Een GA3-behandeling kan van nut zijn bij het versnellen van het schieten in
verband met de zaadwinning. Terzake zij verwezen naar WITTWER & BUKOVAC
(110)en VERKERK &VOLOSKY(102).
Tomaat. - De vruchtzetting van deeerste tros bij de stooktomaat laat vaak te
wensen over. Daarom werd onderzocht of dit euvel met een GA3-bespuiting,
0,10,100 of 500dpm, teverhelpen was.Devruchtzetting werd door GA 3weliswaar aanzienlijk verbeterd, de vruchten groeiden echter niet door. Zo kwamen
op de eerste twee trossen zeer veel kleinevruchten voor, die achteraf parthenocarp bleken tezijn. Het afrijpen van devruchten werd met 6tot 8dagen, afhankelijk van de concentratie, versneld. Van de behandelde planten werden meer,
maar kleinere vruchten geoogst. De planten zelf verwelkten na een GA3-behandelingeerderdan zonder.
Op grond van het laatst genoemde effect werd nagegaan of bij de herfstteelt
het afrijpen van devruchten met GA 3bespoedigd kan worden. Na een behandelingvanaf de derde week in September, wekelijks een keer met 0, 25 of 50 dpm
GA3-oplossing,werden in deperiodevan 1oktober tot het eindvan deteeltrespectievelijk: 43.2,66.8of 60.6vruchtenper plant geoogst. Devruchten, afkomstigvan de behandelde planten waren wederom kleiner dan van de onbehandelde planten.
De mogelijkheden voor detoepassingvanGA 3bijtomaat moetenworden gezocht in het sneller doen afrijpen van de vruchten. Voor literatuur zie RAPPAPORT(84), VARGA(100)en WITTWER &BUKOVAC(112).
Paprika. - Over de werking van GA 3 bij Paprika was in de literatuur niets
bekend. De invloed van GA 3 op de groei van de vruchten werd bij het ras
„Zoete Westlandse" nagegaan door bespuiting met 0, 10, 50, 100 of 500 dpm
en door pastabehandeling met 0.0, 0.1,0.5 of 1.0%. Waargenomen werden het
aantalvruchten enhetgewichtvan devruchtenper plant.
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Naarmatedeconcentraties hogerwerden,namhetaantalvruchtenper plant
bij de bespuiting respectievelijk van 22.8, 21.7, 22.5, 15.5 tot 13.0, en bij de
pastabehandelingvan20.0,13.7,12.6tot7.8af. Devruchtenvandebehandelde
plantenwarenkleinerenonregelmatigervanvorm.Deplantenzelfvertoonden
een te sterke lengtegroei, waardoor de takken gemakkelijk van de planten
scheurden.
Aubergine. - DewerkingvanGA3bijaubergine(eierplant)werdbijongeente
plantenvanhet ras „LangeViolette"ineenonverwarmdwarenhuis nagegaan.
Het GA3 werd toegediend door bespuiting en pastabehandeling in dezelfde
concentratiesalsbijpaprika.Hetonderzoekvond,wegenshetoptredenvaneen
ernstigeziekteinhetgewas,slechtsvan9/8/60tot30/9/60plaats.
Deaantallengeoogstevruchtenperplantwarenbijbespuiting respectievelijk
3.8,4.2,3.7,2.8enbijpastabehandeling4.8,1.5,1.0en3.0.
Voor de verhoging van de opbrengst biedt GA3-behandeling bij aubergine
geen perspectieven. Het GA3-effect op de plant zelf komt overeen met dat op
paprika.

9. A L G E M E N E D I S C U S S I E
In dit hoofdstuk worden de bereikte resultaten in ruimer verband bezien,
teneinde tekomen tot eenafbakening van detuinbouwkundige toepassingen en
tot verdieping van inzicht inzake de werlringvan GA. Achtereenvolgens zullen
wijdeGA3-effecten besprekenmetbetrekkingtotvemalisatieen rustverbreking,
stengelstrekking en/of bloei, celvermeerdering en -groei bij het bewerkstelligen
vanparthenocarpieendeinteractiemet andere groeistoffen.

9.1. VERNALISATIE EN WINTERRUST

Na een voldoend lange inwerking van lage temperatuur treedt in de toestand
van de plant, hetzij bij vemalisatie, hetzij bij verbreking van winterrust, een
cardinaleverandering op.Wat deaardvandewerkingvankoude ook mogezijn,
deze verschilt bij vernalisatie zeer sterk van die bij de rustverbreking. Bij voor
de bloei koudebehoeftige gewassen slaat de groei na vernalisatie uit de vegetatieve phase naar de generatieve over. Bij overjarige gewassen met winterrust
wordt degroeivandeorganen nadekoude-werking geactiveerd.
Vemalisatie. - Direkte veranderingen in de plant door de inwerking van de
koude, dielater tot voor het oog waarneembare effecten leiden (groei en bloei),
zijn niet waarneembaar. De grote invloed van dergelijke veranderingen staat
echter ongetwijfeld vast (VON DENFFER, 20, MELCHERS & LANG, 68). Er zijn
verscheidene hypothesen om de aard van deze onzichtbare veranderingen te
karakteriseren. De hypothese van MELCHERS & LANG (67) over devorming van
„vernaline" in de koude leidde tot dehypothese van GOTT, GREGORY & PURVIS
(30). In deze laatste wordt dan voorgesteld, dat in de koude een stof met hormooneigenschap wordt gevormd en deze bewerkstelligt de vorming van de
bloeistimulus.
Uit de resultaten vanons onderzoek met witlof blijkt nu, dat GA 3 het groeipunt van vegetatief in generatief laat veranderen. Zulk een verandering is uitermate gewenst in verband met detrekbaarheid van de witlofwortels en werd tot
nu toe door 2 tot 3weken koeling bij 5°C verkregen. Een GA3-bespuiting stimuleerde voorts bij ongekoeldewortelsdelengtegroeivan dekroppen en vooral
dievan dekroppit. Een GA3-behandelingbiedt bij dezeervroegeenvroege trek
van ongekoelde wortels belangrijke voordelen, bij gekoelde wortels wat de
groeivandekropbetreft echter niet.
De opvattingen over vernalisatie zijn na de ontdekking van GA belangrijk
verruimd. In onrijpe en kiemende zaden vonden namehjk WEST & PHINNEY
(109) grote hoeveelheden GA-achtige stoffen. RADLY (83), MCCOMB & CARR
(66), PORLINGIS (81) en SIMPSON (93) extraheerden GA-achtige stoffen uit zeer
jonge scheuten. De organen, waarin deze vondsten werden gedaan, kunnen
parallel worden gesteld met die van praenatale zaadvernalisatie en het door
WELLENSIEK (107) aangetoonde kriterium van aanwezigheid van delende cellen
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voor vemalisatie. CHOUARD(16)en THOMPSON & GUTTRIDGE (98)postuleerden,
dat in de koude GA-achtige stoffen worden gevormd. Deze stoffen komen echter slechts injonge cellen voor, die pas uit deling zijn ontstaan. Wij zouden nu
een verband kunnen leggen tussen de mate van koudebehoefte en de productie
van GA. WELLENSIEK (108)vond, dat de koudebehoefte van ge'isoleerde bladeren subsidiair de noodzakelijke duur van bladvernalisatie omstreeks twee maal
zo groot isalsvanintacte planten. Dit isverklaard uit de tijd, dienodigisom in
geisoleerdebladstelendeceldelingopgangtebrengen.Wijkunnen ons nu voorstellen, dat pas wanneer dezeceldelingvoldoendejongecellen heeft opgeleverd,
deproduktie vanGAkan beginnen.
De vraag blijft dan nog open wat de celdelingen op gang brengt. Hierop is
nog geenbevredigend antwoord te geven. Weimag men inderichtingvan kinetine denken. Soortgelijke stoffen werden namelijk in kiemende ma'iszaden
(MILLER, 69)enjongevruchten (GOLDACRE, 27) waargenomen.
Welke toepassingsmogelijkheden biedt het GA 3 ? Bij gevallen, waarbij de verandering van het groeipunt van vegetatief naar generatief wordt gewenst en dit
anders slechts door vemalisatie bereikt kan worden, ishet mogelijk hetzelfde te
bereiken door GA 3 .
Winterrust. - Welke processen treden nu op bij het intreden enhetverbreken
van de winterrust? De oorzaak van de winterrust wordt door HEMBERG (40)
aangeduid als het gevolg van de aanwezigheid van lengtegroeiremmende stoffen. Uit ons onderzoek met Convallariaisgebleken, dat door GA 3de winterrust
niet volledig wordt verbroken. Het koude-vervangend effect van GA 3 is echter
opmerkelijk na 2 a 3weken koude (-1°C). Dan neemt het percentage bloei na
GA3-dompeling even sterk toe als anders met een 2 a 3 weken langer durende
koudebehandeling. Het praktische voordeel van een 24-urige dompeling van de
kiemen in 100dpm GA3-oplossing ligt bij Convallariain de verkorting van de
noodzakelijke koude-behandeling. Dit betekent bij de vroegetrek een tijdwinst
van2tot 3weken.
In winterrust verkerende plantendelen hebben jonge weefsels. De groei van
deze wordt, zoals reeds vermeld is, door remstoffen belemmerd. Eerst moeten
deze remstoffen verdwijnen of moeten ze hun werking verliezen, voordat de
groeiweer optreedt. Deze laatste veronderstelling ismeer waarschijnlijk, omdat
de rust naast koude ook door warmwaterbad of chemicalien wordt verbroken.
Zodra enige groei aanwezig is, wordt door koude de produktie van GA 3 sterk
bevorderd. De rustverbreking vraagt een aanzienlijk korter durende koudebehandelingdan vemalisatie.
De mogelijkheid van het breken van rust door GA 3 bij andere gewassen is
afhankelijk van de soort en de dieptevan deze rust. Enkele in de literatuur vermelde gevallen werden in tabel 8 (op pagina 26) besproken. De kiemrust van
zaden, die voor de kieming narijping, koude of lichtwensen,kanmet GA 3 verworden broken. Voorbeelden zijn Perilla crispa (ongepubliceerd resultaat van
WELLENSIEK), Arabidopsis(52),kers(25),Kalanchoe(\A)en sla(49).
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Conclusie.- Zowel op de vernalisatie (witlof) als op de rustverbreking (Conwllaria) heeft GA 3eenuitgesproken effect. In beidegevallen wordt gedacht aan
devormingvanGA-achtigestoffen tijdens ennadeinwerkingvan koude.
9.2. STENGELSTREKKING EN BLOEI

Nu gaan wij na, wat de invloed van GA 3 is op de stengelstrekking en op de
realisatievandebloei.
Het meest opvallend effect van GA 3 is het stimuleren van de stengelgroei bij
dwergplanten (PHINNEY & WEST, 76en BRIAN &HEMMING, 11).De groeivan de
Stengels bij normale planten wordtmeestaldoor GA 3 eveneens sterk gestimuleerd (WITTWER & BUKOVAC, 111). Het stimuleren van de stengelgroei is voornamelijk het gevolgvan een sterke celstrekking,maar ook van celvermeerdering
(SACHSet al, 98).

In ons onderzoek metPelargonium zonalewerd aangetoond, dat een GA3-behandeling een zodanige stengelstrekking van de bloemstengels kan bewerkstelligen,dat dezealssnijbloemen verhandeld kunnen worden. Soortgelijke effecten
werden onder andere bereikt bij rozen (110), dahlia (65), Cyclamen (47) en
Delphinium (59). Voor de praktijk kan deze eigenschap een belangrijk hulpmiddelzijn omkortsteligheidbijsnijbloemen teverhelpen.
In de meeste gevallen wordt stengeltrekking door bloei gevolgd. Toch is dit
niet altijd het geval (WELLENSIEK, 105). Voor zichtbaar worden van de aangelegde bloemknoppen is echter strekking van de Stengel en/of de bloemdelen
nodig. De tijdsduur tussen bloei-inductie en de werkelijke bloei, de realisatieperiode, wordt door GA 3 bij Pelargonium zonale duidelijk verkort. Een verkorting van de realisatie-periode biedt aan tuinders, door verkorting van de teeltperiode,ongetwijfeld voordelen.
Voorbeelden van een verkorting van de realisatie-periode bij andere siergewassen, veroorzaakt door GA 3 ,werdenintabel8oppagina26vermeld.
9.3. PARTHENOCARPIE

Kunstmatige vruchtzetting met GA 3 na castratie werd voor een praktische
doelstelling,namelijk bestrijding vannachtvorstschade, toegepast. Aande hand
van enkele voorlopige resultaten werd nagegaan of met behulp van GA 3 op
ruimere schaal bij peer en bij appelvruchtzetting en vruchtgroei bewerkstelligd
konden worden.
Eerst gaan wij nu de theorien vanuitdedertigerjaren bezien,daarna de in dit
onderzoek bereikte resultaten. Tenslotte worden vanuit de gewijzigde opvattingendepraktischetoepassingsmogelijkheden besproken.
In de dertiger jaren ontwikkelde GUSTAFSON (34) zijn theorie over de hormoon-regulerende functie van de zaden in de vruchten, gericht op de groei van
de vruchten. Zijn theorie steunt op de werking van de auxinen in en om de zaden. Na de ontdekking van de gibberellinen breidden LUCKWILL (62) en VAN
OVERBEEK (73) ons inzicht aanzienlijk uit. Hun hypothesen komen hierop neer,
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daterindevruchtenvanafdebestuivingtot aan deoogstverschillendeprocessenmoetenplaatsvinden.
De resultaten in hoofdstuk 6laten het effect van GA3-behandeling bij vier
pere-enzesappelrassen zien. Dewerkingvan GA3opdevruchtzettingen ook
op degroeivan devruchten werdna castratie,nachtvorst of ontzading onderzocht.
Na castratie konmetbehulpvanenkeleGA3-bespuitingenvan 1000dpmbij
deperen eenaanzienlijk, somszeerhoogpercentagevan degecastreerde bloementot vruchtzetting worden gebracht. (Tabellen 10, 11en 12 oppagina's32,
34en36).
Deze gunstige resultaten hebben er toe geleid,dat getracht werd de schade,
die na een nachtvorst optreedt, met GA3-bespuiting te herstellen. Nachtvorst
kan somsdebloemzeer aanzienlijk beschadigen. Desondanks konden met enkele GA3-bespuitingen de bevroren bloemen bij vier pererassen tot vruchtzettingworden gebracht. De groeivan de vruchten in deeerstemaand na debehandeling waszo sterk, dat in velegevallen zelfs de kroonbladeren meegroeiden. De natuurlijke selectie van de vruchten door de boom zeIf, welke in de
regel alsjuni-rui wordt aangeduid, trad ook na een GA3-behandeling op. De
oogst werd haast in alle gevallen door deze rui bepaald. Later vielen weinig
vruchtenvandebomen.
Bijdezes appelrassen werkte GA3slechtsbij Jonathan zodanig, dat er een
betrouwbaar effect waswaar tenemen, echter nog te zwak om over eenalgemenetoepassingtemogendenken.
Debereikte resultaten bij deperen hebben voor de praktijk grotebetekenis.
Maar nietminder ishun betekenisvoor het verkrijgen van een beter inzicht in
de physiologie van de vruchtzetting en -groei. Hiertoe moet defunctie van de
zadenindevruchtwordenbesproken.
Dezefunctie isuiterst moeilijk te onderzoeken. Bij tweeappelrassen werden
de zaden uit de vruchten verwijderd door verschroeiing. Ondanks deze nogal
vrijgrovemethodeishetgeluktvastte stellen,datdezadenvoor devruchtgroei
totdejuni-ruivereistzijn.ZijwerdendoorGA3slechtszeerzwak vervangen.Er
blekennaontzadingweinigvruchten instaat tezijn aandebomenteblijvenen
zegroeidenhaastniet.Deontzadingnadejuni-ruibrachtnietmetzichmee,dat
devruchten afvielen. Integendeel,hetgrootstegedeeltevandeontzadevruchten
bleef aan debomen hangen engroeidezelfs nogverder. Dezegroeiwasechter
minder dan dievan devruchtenmetzaden.DewerkingvanGA 3nadejuni-rui
wasneutraaltotzwaknegatief.Defunctie vanhetzaadbijperenwerdnietonderzocht wegens het ontbreken van vruchten met zaden tengevolge van de
nachtvorst. Dewerking van GA3bij peren na ontzading moet volgens deverwachtingeneenscherperreactiebeeldgevendanbijappels.
Ondanks de bereikte gunstige resultaten met GA3 hier en elders is het nog
niet mogelijk de processen, die tot vruchtzetting leiden, door behandelingen
met dezegroeistof zodanigtebe'invloeden,dat erin het algemeen reeds sprake
kan zijn vaneengerichtevruchtzetting. Aan eeninzicht indezeprocessen ontbreektvooralbijappelsnogeenenander.BijpereniseengoedbeginmetGA3-
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behandelingverzekerd. De theorieen vanuit de dertigerjaren zijn met de komst
van GA 3 verruimd. Het is duidelijk, dat de gibberellinen in de totstandkoming
van de vruchtzetting een uiterst belangrijke rol spelen. Later postuleerde VAN
OVERBEEK (73) een werkhypothese, waarin aan de gibberellinen een tijdelijk
dominerende functie wordt toegekend. Zebeheersen de groeivanaf de strekking
van de bloemknoppen tot dejuni-rui. Hun invloed kan geleidelijk, maar ook
plotseling, toenemen om na een periode van grote activiteit geleidelijk of plotselingaf tenemen. De duur en de intensiteit van hun werking worden door andere groeistoffen beiinvloed, voornamelijk door die, welke tegenover GA 3 een
antagonistische werkingbezitten. Ondanks ditverruimd inzichtmoetenwij constateren, dat noch de auxinen, noch de gibberellinen in staat zijn de vruchtzetting en de groei van de vrucht geheel te beheersen. Een niet te verwaarlozen
deel van deze beheersing komt volgens deze theorie op rekening van kinetine.
Desalniettemin hebben wenu een toestand bereikt, waarin debeheersing van
devruchtzettingenmisschien ingrotelijnenvandegroeivan devrucht bij peren
tot deredelijke mogelijkheden behoort. Omtrent mogelijkheden bij appel wordt
oppagina76nog gesproken.
9.4. INTERACTIE MET ANDERE GROEISTOFFEN

Het isondenkbaar dat de gibberellinen in deplant geheel op zichzelf werken.
Deprocessen dietot groei,bloei,ofvruchtzettingleiden,worden door ongekend
vele factoren beiinvloed. Wij zullen thans de werkingen van enkele bekende
groeistoffen vergelijken met die van GA 3 . De volgorde van hun behandeling is
willekeurig.
Kininen, een verzamelnaam voor stikstofverbindingen met A:/rteft«e-werking,
zijn waargenomen in cocosnootmelk (VAN OVERBEEK, 73). Hun werking is bekend als sterkestimulatoren vanceldelingen. Kinetine-activiteit werd in extracten vanjonge appels door GOLDACRE & BOTTOMLEY (27) gevonden en in groeiende pruimen, perzik- enperescheuten door LETHAM & BOLLARD (57). De werking van kinetine komt, wat de stimulering van celdeling betreft, overeen met
die van GA 3 . Hun werking is echter minder op de celstrekking gericht. Bovendien stimuleert kinetine de produktie van het nucle'inezuur door vermeerdering
vanDNA (SILBERGER & SKOOG,92).OfGA 3ditdoet,isniet bekend.
De phyllococosine, uit cocosnootmelk geextraheerd door KURAISHI & OKUMURA (54), bevordert sterk de groei van de bladeren. Dit cocosnootextract
werktmet GA 3synergistischopdegroeivanhet bladvanRaphanus sativus.
Auxinen vertonen soms gemeenschappelijke, maar ook tegengestelde effecten
als GA 3 . Auxinen komen in kiemende zaden, jonge loten, bloemknoppen en
voornamelijk inembryos enjongezaden voor (SODING, 94).De interactie tussen
auxinen en gibberellinen is synergistisch opcelstrekking (SAEB0, 91).Toch is er
een duidelijk verschil in de omstandigheden, waaronder ze werken. Auxinen
bevorderen zeer sterk de groei van coleoptiel-segmenten, en ze hebben een aanzienlijk zwakker groeistimulerend effect op de intacte plantendelen (ABRAMS,
2). Bij gibberellinen is het omgekeerde het geval (BRIAN, 9). De werkingen van
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de twee groeistoffen zijn duidelijk verschillend bij de beiinvloeding van de
spruitgroei. Auxinen remmen het uitgroeien van de laterale knoppen van Stengels,waarvan de apicaleknop verwijderd is. GA 3 stimuleert de groei van dergelijke knoppen (BRIAN et ah, 12).Van groot belang is de werking van auxinen
bij het kunstmatig dunnen van de vruchten (PIENIAZEK et ah, 78 en SOATWICK et ah, 95). Door auxine-behandeling kan het optreden van de rui eerder
plaats vinden en worden versterkt. De verklaring voor hun werking werd door
VAN OVERBEEK (73) geformuleerd. Hij stelt, dat de intrede en de sterkte van de
rui bepaald worden door de toename van auxinen. Deze veronderstelling is in
overeenstemming met de in dit onderzoek bereikte resultaten. Door GA 3 werd
devruchtzetting sterk bevorderd,maar door detoenamevan het auxinengehalte
van de vruchten werd de werking van GA 3 belemmerd, met het gevolg dat er
toch nog rui plaatsvond. Door een GA3-behandeling werd de rui duidelijk vertraagd. Het hogere GA3-gehaltevan devruchten na een behandeling kon alleen
door eennog hoger auxine-gehalte worden geelimineerd.Een hoger auxinengehalte van de vruchten wordt echter pas later bereikt. Een extra GA3-behandeling,vlakvoor derui,vertraagde de intrede van derui nogmeer. De vraag blijft
bij dezeveronderstelling echter, waar de auxinen vandaan komen, als de vruchten geen zaden bezitten, wat in dit onderzoek het geval was. Als de veronderstellingvan VAN OVERBEEK (73)juist is, dan moet deproduktie van auxinen niet
slechtsin dezaden worden gezocht, maar ook in andere delenvan deplant, zoals SODING (94) dit aangeeft.

Nu gaan wij de onderlinge werking van deze stoffen in de plant na. De werkingen van deverschillende remstoffen veroorzaken de rusttoestand inde zaden
en de winterrust van gewassen als Convallaria en houtige gewassen. Ze kunnen
geheel ofgedeeltelijk afgebroken of inactief worden gemaakt door de inwerking
van koude of indirekt door de vorming van gibberellinen. Omtrent de interacties van de remstoffen en GA 3 bij vernalisatie en bij de verbreking van de rusttoestand is weinig bekend. Veel beter zijn de bevruchting, de zetting en groei
van de vruchten bij fruitgewassen onderzocht. Het reeds in punt 9.3 geschetste
onderlinge verband tussen GA 3 , kinetine en auxinen geeft een inzicht in de interacties van deze stoffen. Gibberellinen beheersen de groei vanaf het strekken
van debloemknoppen tot deeersterui. Na de bestuivingzorgt kinetine voor een
snelle, massale celvermeerdering. Naarmate de zaden zich ontwikkelen, wordt
de groei beheerst door auxinen, die voornamelijk in de zaden ontstaan. In
vruchten zonder zaden behouden de gibberellinen hun dominerende invloed tot
het afrijpen toe.
Deze beschouwing heeft allereerst belang voor de appel, want de vraag rijst
nu ofeenander GA dan GA 3ofeenmengselvan gibberellinen betere resultaten
kan geven, eventueel in combinatie of afwisseling met andere groeistoffen.
Slechtsnader onderzoek kan dituitmaken, waarbij gedacht moet worden aan de
reedsopp. 50genoemde resultaten van BUKOVAC(13)metGA4.

10. SAMENVATTING
1. Na een algemene orientering omtrent de tuinbouwkundige toepassingen
van gibberellazuur (= GA3) bij diverse gewassen, werden de sub 2, 3, 5en 6
tebesprekengevallennaderbestudeerd.
Alsonderdeel van de algemenemethodiek werd vastgesteld, dat de werking
van oplossingen van GA3 in leidingwater niet achteruit gaat na bewaring gedurendeeenjaarineenkoelcelen2wekenbij30°C.
2. Pelargonium zonale AIT. - De aanlegvannieuwebloemknoppenwerd bij
de cultivars 'Jean Billes' en 'Rubin' door GA3-behandeling sterk geremd. De
realisatieduur van net aangelegde bloeischerm werd daarentegen met 8,0 tot
12,9dagen verkort. De steelvan het bloeischerm werd door deGA3-behandeling zodanig verlengd, dat de bloemen eventueel als snijbloemen verhandeld
kondenworden.Door groterwordenvankroonbladerenenbloemsteeltjes nam
deaantrekkelijkheidvanhetbloeischermtoe.
3. Convallaria majalis L. - De intrede van de winterrust bij de bloeikiemen
van Convallaria majalis werd vervroegd door droog en/of warm opkweken en
voorts door een GA3-behandeling tijdens de groei en/of tijdens de bewaring.
Dompelingvandekiemenin GA3-oplossingwaseffectiever dan bespuitingvan
hetloof.GA3Weeknietinstaattezijndewinterrustvandekiemenzondervoorafgaande koudebehandeling teverbreken. Het %bloeiwerd daarentegen naeen
behandelingvandekiemenmeteensuboptimalehoeveelheidkoudemet37,5%
verhoogd.Hiermedeiseenverkortingvandeforceerperiode mogelijk.
4. Dein deliteratuur vermeldeGA-effecten bij andere siergewassen werden
intabel8opp.26samengevat.
5. Parthenocarpie bijpeerenappel. - Bij Saint Rimy enConference werdna
castratie met mes (of met gloeinaald) en GA3-behandeling bij respectievelijk
88.2,(98.3)en98.2,(93.3) %vanhetaantalbehandeldebloemenparthenocarpe
vruchtzetting bereikt.Erwerdrespectievelijk 52.5,(59.2) en 28.9, (33.3) % geoogst.
Over deoorzaak van afwijkingen in devorm vandevruchtenwerd geenbevredigendantwoordgevonden.
Na nachtvorsten. In 1960 en 1962 werd na een GA3-behandeling op grote
schaal vruchtzetting verkregen van zwaar bevroren bloemen van Conference,
Precoce de Trevoux, Saint Remy en Zwijndrechtse Wijnpeer. In 1962werden
van het aantal behandelde bloemen respectievelijk 24.7, 59.0, 36.9 en33.1%
vruchten geoogst.Demogelijkheid vandebestrijding vaneennachtvorstschade
bijperenmetGA3ishiermedeaangetoond.
Het induceren van parthenocarpie bij appels met GA3 is noch na castratie
noch na nachtvorst gelukt. Eenmogehjke verbetering ligt in het gebruik van
anderegibberellinen,metnameGA4.
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Dezadenindevruchtblekentotdejuni-ruinoodzakelijk tezijn.Hierna zijn
zenietnoodzakelijk meervoornetbehoudvandevruchten,echterwelwenselijk
voordegroei.
Nadelige GA3-effecten kunnenzichuitenin eenabnormalescheutgroei,verminderingvandeaanlegvanbloemknoppenofinhetoptredenvanverandering
vandevruchtvorm.
6. Cichorium intybus L.- De groei van de kroppen van ongekoelde wortels
van witlof werd door GA3sterk gestimuleerd.De werkingvan GA3uittezich
ineenveranderingvanhetgroeipunt,ineenzeersterkeaktiveringvandegroei
vandekroppiteninhetschietenvandewortels.Deinvloedvandekoudeen/of
GA3opdegroeivandekroppenwerdineengeregeldetrekruimtegeanalyseerd:
koudeverdikt,GA3verlengtdekroppen.
7. Diversegewassen. - Een GA3-behandelingverhoogdebijkomkommerhet
aantal mannelijke bloemen, bevorderde bij spinazie het schieten, versnelde bij
tomaten het afrijpen van devruchten, doch gaf bij aubergine en paprika geen
verbeteringvandevruchtontwikkeling.
8. Algemene discussie. - Verondersteld is, dat zowel bij vernalisatie als bij
verbreking van dewinterrust in dejonge cellen onder invloed van koude GAachtige stoffen worden gevormd. Het bewerkstelligen van parthenocarpie bij
peren werdverklaard uit een dominerende functie van de gibberellinen tijdens
debloei.Eenmeervolledigebenaderingvaneentotalegroeibeheersingwerdgezien in een periodieke opvolging van de werking van gibberelline-kinetineauxine.

SUMMARY
1. After a general orientation on the horticultural applications of gibberellic
acid(= GA3)inavarietyofcrops,detailedstudiesweremadeonthecasestobe
discussedsub2,3,5and6.
Asapartofthegeneralmethodologyitwasfound thattheactionofsolutions
of GA3 in tap water does not decrease after keeping them for one year in a
refrigerator andtwoweeksat30°C.
2. Pelargonium zonale AIT. - Theinitiation ofnewflowerbudsofthecultivars
'JeanBilles'and'Rubin' wasstronglyinhibitedbyGA3.Ontheotherhand,the
duration of realization of theinitiatedumbelwasreduced with 8.0-12.9 days.
The stalk of the umbel was elongated by GA3 in such a way that the flowers
could eventually be used as cutflowers.The attractiveness of the umbel increasedthroughalargersizeofthecorollaleavesandoftheflowerstems.
3. Convallaria majalisL. - The winter dormancy of the flower germs of
Convallariamajalisstartedearlierbyadryand/orwarmcultivationandbyGA3
during the growth and/or during the storage. Immersion of the germsin GA3
was more effective than spraying the foliage. GA3 was not able to break the
winterdormancyofthegermswithoutaprecedingcoldtreatment.Ontheother
hand, the percentage offloweringwas increased by 37,5% after treating the
germs sub-optimally with cold. This enables a reduction of the period of
forcing.
4. The effects of GA in other ornamental plants, as discussed in the literature,weresummarizedintable8onp.26.
5. Parthenocarpy inpearandapple. - After castration with a knife (or a hot
needle)and GA3-treatmentof SaintRemyandConference 88.2,(98.3)and98.2,
(93.3)%respectively of thenumber oftreatedflowersset fruit parthenocarpically.Thepercentagesofharvestedfruitswere52.5,(59.2)and28.9,(33.3).
Nosatisfactory causecouldbeindicatedfor thedeviationsintheform ofthe
fruits.
After nightfrosts in 1960and 1962a considerable fruit set was obtained of
heavilyfrozenflowersafter aGA3-treatmentofConference,PrecocedeTrevoux,
Saint Remy and ZwijndrechtseWijnpeer.After the1962night frost 24.7,59.0,
36.9 and 33.1%respectively of the number of treatedflowersdeveloped into
fruits. With this result the possibility of a control of night frost damage in
pearswithGA3hasbeendemonstrated.
Theinduction of parthenocarpy inappleswithGA3didnot succeed,neither
after castrationnorafter nightfrost. Apossibleimprovement istheuseofother
gibberellins,especially GAj.
Thepresence ofseedsinthefruit provedtobenecessaryuntiltheJunedrop.
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Later on they are not necessary any more for preventing dropping, however
desirableforthegrowth.
Undesired effects of GA3 may be an abnormal growth of the shoots,adecreaseofthenumberofflowerbudsorabnormalfruit shape.
6. Cichorium intybus L.- The growth ofthe heads ofunchilled rootsof
chicory witloof was strongly stimulated by GA3.Itsaction wasachangeinthe
growing tip, avery strong activation ofthe growth ofthe core ofhead and
boltingof the roots.Theaction ofcoldand/or GA3onthegrowthof the heads
wasanalizedin acontrolled forcing room: thecoresarethickened bycold and
increaseinlengthbyGA3.
7. Miscellaneous crops. - AGA3-treatment increased the number ofmale
flowers ofcucumber, favoured thebolting of spinach,hastened theripeningof
thefruits oftomatoes,but didnot exert anyfavourable effect onthegrowth of
thefruits ofSolariummelongenaandCapsicumannuum.
8. Generaldiscussion.-Thehypothesisisputforward thatbothinvernalizationandinbreakingthewinterdormancyGA-likesubstancesareformed inthe
young cells under theinfluence of cold. The induction of parthenocarpic
growth of the fruits of pears was explained by adominating function of the
gibberellinsduringtheflowering.Amorecompleteapproach ofatotalcontrol
ofgrowth mightprobably beobtained byaperiodical succession ofthe action
ofgibberellins,kinetine,and auxin.
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FOTO 1. Bloeiwijzen en bladeren van Pelargonium zonale cv. Jean Billes. Van links: onbehandeld, behandeld met respectievelijk 10, 25of 50dpm GA 3 -oplossing.
Inflorescences and leaves of Pelargonium zonale cv. Jean Billes. From the left: untreated, treated with 10, 25 or 50ppm GAbsolution respectively.

FOTO 2. Het effect van GA 3 -behandeling op de kiemen van Convallaria majalis. Geheel links:
controle, de tweede en derde: bespoten met GA 3 , de laatste twee: 24 uur gedompeld
in GA 3 -oplossing.
The effect of a treatment of GA3 on the flower buds of Convallaria majalis. Extreme
left: control, the second and third: sprayed with GA3, the last two: 24 hours immersed
in a solution of'GA3.

FOTO 3.

Castratie van de bloemen met een gloeinaald. De kroonbladeren worden voorzichtig doorboord, waarbij de stijl
en de meeldraden verschroeid worden.
Castration of the flowers by means of a hot needle. The
corolla was carefully pierced, where as the style and
stamens were scorched.
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FOTO 4. De vorm van de parthenocarpe vruchten bij Saint Remy na castratie en behandeling
met GA 3 .
The shape of the pathenocarpic fruits of Saint Remy after castration and treatment
with GA3.

FOTO 5. De vorm van de parthenocarpe vruchten bij Saint Remy na voorzichtige castratie en
behandeling met GA 3 . Van links naar rechts de eerste twee: onbehandeld; derde en
vierde: behandeld met 1000 dpm; de laatste twee: behandeld met 5000 dpm.
The shape of the parthenocarpic fruits of Saint Remy after a careful castration and
treatment with GA3. From left to right thefirst two: untreated; third andfourth: treated
with WOO ppm; the last two: treated with 5000 ppm.

FOTO 6. De vorm van de parthenocarpe vruchten bij Conference na voorzichtige castratie en
behandeling met GA 3 . Van links naar rechts de eerste twee: onbehandeld; derde en
vierde: behandeld met 1000 dpm; de laatste twee: behandeld met 5000 dpm.
The shape of the parthenocarpic fruits of Conference after a careful castration and
treatment with GAS. From the left to the right first two: untreated; third and fourth:
treated with WOO dpm; the last two: treated with 5000 ppm.

FOTO 7. Parthenocarpe vruchten verkregen door GA 3 -bespuiting na een nachtvorst van
-4°C. De onbehandelde vruchten vielen voor de oogst af.
Parthenocarpic fruits obtained after GA3 spraying after a night frost of -4°C. The
untreated fruits were dropped before the harvest.

FOTO 8. Een met behulp van GA 3 verkregen vrucht van Saint Remy na een nachtvorst van
-6°C. Een spleet van enkele mm's breed is ten gevolge van de nachtvorst op de
plaats van de stijl ontstaan. Een deel van de kroonbladeren valt niet af.
Afruit of Saint Remy, obtained with the aid of GA3 after a night frost of -6° C. This
frost caused a crevice of a few mm wide around the style. A part of the corolla did
not drop.

FOTO 9. De invloed van een GA 3 -behandeling na een zware nachtvorst van - 6 ° C bij Zwijndrechtse Wijnpeer. Vanaf links naar rechts: ongedunde onbehandelde boom, gedunde behandelde boom, ongedunde behandelde boom.
The influence of a treatment ofGA3 after a severe night frost at -6° Cin Zwijndrechtse
Wijnpeer. From left to right: unthinned untreated tree, thinned treated tree, unthinned
treated tree.
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FOTO 10. Niet ontzade (boven) en ontzade (beneden) vruchten van Lombartscalville zonder
of met GA 3 -behandeling. Van links naar rechts de eerste drie vruchten: onbehandeld, de laatste drie vruchten: behandeld.
Not deseeded (above) and deseeded (below) fruits of Lombartscalville without or
with GA3-treatment. Front left to right thefirst three fruits: untreated, the last three
fruits: treated.

FOTO 11.

Een neven-effect van een 5000 dpm GA 3 -behandeling op een van de takken van Conference.
De knoppen van de behandelde tak zijn in de
loop van de zomer opgezwollen. Deze bleken
het volgende voorjaar niet uit te lopen.
A side-effect of a treatment of GA3 with 5000
ppm on one of the branches of Conference. The
buds of the treated branch are swollen in the course of the summer. They did not sprout in the next
spring.

FOTO 12.

Verandering van de vruchtvorm van
Golden Delicious ten gevolge van een
GA 3 -behandeling met 5000 dpm. Van
links naar rechts: onbehandeld, behandeld.
Change of the shape of thefruit of Golden Delicious caused by a treatment of
GA3 with 5000 ppm. From left to right:
untreated, treated.

FOTO 13. Kropontwikkeling van ongekoelde wortels van Selectiva na een GA 3 -bespuiting.
Development of the head of unchilled roots of Selectiva after a spraying of GA3.

FOTO 14. De invloed van GA 3 op de lengte van de kroppit van gekoelde wortels (9 weken bij
5°C) van Productiva. Van ieder paar wortels is de rechter overlangs doorgesneden
en de kroppit zwart gemaakt.
The influence of GA% on the length of the core of chilled roots (9 weeks at 5°C) of
Productiva. The right root of each pair has been cut lengthwise and the core of head
has been made black.

FOTO 15. De invloedvan GA3opdebloeienop de scheutgroei van
gekoeldewortels(9weken bij 7°C)van Productiva.
Theinfluence ofGA3 onthefloweringandonthegrowth of
sprouts of chilledroots (9 weeks at 7°C) ofProductiva.

