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voorwoord

Inditvoorwoordwil ikeeniederbedankendieopwelkewijzedanookheeftmeegewerktaanderealisatievanditproefschrift.
Prof.dr.ir.J. Doorenbos,hooggeachtepromotor,tijdensmijnstudiehebtumij
degrondslagenvandetuinbouwplantenteelt bijgebracht,waarop iklater inmijn
werkverderkonbouwen.Uwashetdiemij aanspoorde omonderzoek teverrichten
aanhetvooronsnieuwegewasAlstroemeria.Nuderesultaten inditproefschrift
zijnweergegevendank iku zeervooru wonderwijs.Uwkritischeopmerkingenen
aanwijzingenheb ikzeeropprijsgesteld.Tevensdank ikuvoorhetgebruikmogenmakenvaneenaantalfaciliteitenvanhetLaboratoriumvoor Tuinbouwplantenteelt.
BestuurendirektievanhetProefstationvoordeBloemisterijbenikzeererkentelijkvoordegelegenheid diezemijgebodenhebbenomditonderzoek temogen
verrichten.
AllemedewerkersvanhetProefstation enTuinbouwplantenteelt dank ikheelhartelijkvoordegebodenhulp.Inhetbijzonderdank ikhendiedeplantenverzorgden
enmijhielpenmetdewaarnemingen."Verderbedank ikallen,zonderhenbijname
tenoemen,diegevraagd ensomszelfsongevraagdhunmedewerkingverleenden.
Indankbareherinneringwiliktweepersonennoemendiedoorhunvroegtijdig
overlijdendevoltooiingvanditproefschriftnietmochtenbeleven,namelijk
dr.ir.E.J. Fortanier,dietothetlaatstveelbelangstelling toondevoormijn
onderzoekresultaten enir.P.J.J.Jakobs,dieopstimulerendewijzeadviesgaf
voordestatistischeverwerkingvanhetcijfermateriaal.
Eenspeciaalwoordvandankaanhendiehebbenmeegewerktaandevormgeving van
ditproefschrift.MarietdeGeus,bedanktvoordeprachtigeomslag.Toosvande
Bogert-deKievit,jehebtmegeweldiggeholpenmetdetekeningen.AnnetteLeighton-vanLeeuwen,jetypenwas zodanig,daternagenoegnietstecorrigerenviel.
Maarten 'tHart,jehebtereenkeuriggeheelvangemaakt,bedankt.
OudersenOomHuib,ontvangditproefschrift alstekenvandankbaarheidvooralleswatuvoormij gedaanenbetekendhebt.
Arienaenkinderen,julliehebbensteedsgezorgdvooreengoedethuishaven,waarvoor ikjulliedankbaarben.Ditwerktestimulerendvoormijnwerk.
Totslotwil ikbelijden:"SoliDeoGloria".
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1. Inleiding

HetgewasAlstroemeriaisreedslangalstuinplantensnijbloembekend.Cultivarsvan A. aurantiaaa

D.Donen A. ligtu L.werdeninhetverledenbuitenof

inkoudekassenopkleineschaalalssnijbloemgeteeld.Dezecultivars zijn
nietgeschiktvoordeteeltinwarmekassen,daardescheutendantelangwordenenhetblad snelvergeelt.
Hetgewasheeftpasbetekenisgekregendoorhet introducerenvannieuwehybridendiewelgeschiktwarenvoordeteelt inverwarmdekassen.Defraaiebloemvorminaantrekkelijkekleuren,maarvooraldegoedehoudbaarheid zijnbelangrijkeeigenschappen,dieertoehebbenbijgedragendatditgewas zicheenplaats
inhetsnijbloemensortimentheeftverworven.
Voordeteeltwijzewasmenaangewezenopdeervaring zoalsdiedoordetelers
vandeeerdergenoemdealstroemeria'swasopgedaan,daaronderzoekresultaten
geheelontbraken.Ditonderzoek heeftdaardoormeerhetkaraktervaneenalgemeneterreinverkenning,danvaneendiepgaandonderzoeknaareenspecifiek
teeltprobleem.De interpretatievandeonderzoekresultatenwerdbemoeilijkt
doorhetontbrekenvanvergelijkbaregewassenbinnendebloementeelt.DeonvertaktescheutenvanAlstroemeriaontwikkelenzichaaneenondergronds rhizoom.
Directewaarnemingvandeinvloedvanbepaaldebehandelingenopdescheutvorming
isdaardoornietmogelijk.
Dewerkkringvandeschrijverbrachtmet zichmeedatdeopzetvanhetonderzoek
praktischgerichtwas.Hetging indeeersteplaatsomhet lerenkennenvaneen
aantalplantreactiesomdaardoortoteenmeergefundeerdeteeltwijzetekomen
eneenzogrootmogelijkeproduktiespreidingterealiseren.Hierdoorzoudende
mogelijkhedenvoordeteeltvanditnieuwebloemisterijgewasgroterworden.Dit
heeftnietalleenbetekenisvoordehuidigeentoekomstigeAlstroemeriatelers,
maarvoordegehelebloemisterij,daardooruitbreidingvanhetsortimentde
vraagnaarbloemengestimuleerdkanworden (VanSoest,1970).
DoorditonderzoekhopenwedanooknietalleendeAlstroemeriatelersmaarde
gehelebloemisterijvandiensttezijn.

2. Taxonomie
Deplaatsvanhetgeslacht Alstroemeria

binnendeklassevande Monoootyledonae

isnietgeheelduidelijk.VerschillendeauteurswaaronderHerbert (1337),Schenk
(1855),Baker (1888),Wettstein (1935),delen Alstroemeria
de Amaryllidaoeae.

inbijdefamilievan

Eenbelangrijkargumenthiervoorishetonderstandigvrucht-

beginsel.
Buxbaum(1951,1954en1964)vondduidelijkeovereenkomsttussendewortelstok
van Alstroemeria

endebollenvaneenaantalLiliumsoorten.Daarhijtevensvan

meningisdathetvruchtbeginselslechtsschijnbaaronderstandigis,komthij
totdeconclusiedatditgeslachttotde Liliaoeae behoort,hoeweltoteenafzonderlijkesubfamilie:de

Alstroemerioideae.

Andereauteurs,Hutchinson (1959),Hegnauer (1963)zienindebouwvandebloeiwijzeendeuitkomstenvanchemotaxonomischonderzoekaanleidingomdegeslachten Alstroemeria,

Bomarea, Schickendantzia

familievande Alstroemeriaoeae
vande Alstroemeriales.

en Leontoohir samentevoegentotde

endezezelfsondertebrengenindenieuweorde

Uitditallesblijktdathetgeslacht Alstroemeria

met

enkeleverwantegeslachteneenenigszinsaparteplaatsinneemtbinnenofnaast
de Amaryllidaoeae ende

Liliaoeae.

Deomvangvanhetgeslacht Alstroemeria

isnietpreciesaantegeven.Herbertbe-

schreefin183729soorten.In1888gafBakeraandehandvanbeschikbaarherbariummateriaaldebeschrijvingvan44soortenenin1952breiddeUphofditaantal
uittot62.Delaatsteschattingenzijnongeveer55(Hegnauer,1963),en60(Buxbaum,1964).
Vandezesoortenzijnermaarenkeleincultuur.Debelangrijkstehiervanis A.
aurantiaoa D.Donwaarvaneenoranjeengelevormgeteeldworden,waaruitdoor
onderlingekruisingenkeleselectiesverkregenzijndievoordesnijbloementeelt
envoortuinbeplantinggoedvoldoen. Voordesnijbloementeeltinkoudekassen
werdenvoorheenookhybridenvan A. ligtu L.gebruikt.Ditwarenvermoedelijk
hybridenvan-4. ligtu L.en A. haemantha RuizetPav.,dochditisnietmetzekerheidtezeggen.Van A. pelegrina L.werdinhetverledendevorm 'Alba'soms
opkleineschaalalssnijbloemgeteeld. A. violaoea Phil,en A. pulohella L.f.
(syn. A. psittaoina

Lehm)komenincollectiesvoor,maarwordennietalssnij-

bloemgeteeld.Deze-ofalthansmetdezenamenaangeduide-soortenzijngebruiktvoorhetveredelingswerkdattothybriderassenheeftgeleid,diethans
opvrijgroteschaalalssnijbloemwordengeteeld.

3. Morfologie

Vooreengoedbegripvandeonderzoekresultateniseenduidelijkbeeldvande
bouwvandeplantvereist.MorfologischebeschrijvingenzijngemaaktdoorIrmisch(1850),PaxenHoffmann(1930)enBuxbaum(1951en1954).
Deplantvertoontopgaandebebladerdescheutendieontstaanaaneenondergronds,
sympodiaalopgebouwdrhizoom (Fig.1).Heteersteinternodiumvandejongste
opgaandescheutvormtdevoortzettingvanhetrhizoom.Indeokselvanhet
jongstefylloomvanhetrhizoom,datwilzeggenheteerstefylloomvandescheut,
staateenknopdiebijuitgroeiendevolgendescheutzalvormen(Fig.1en2).
Indeokselvanhettweedefylloomvandescheut,dusheteerstefylloomaanhet
opgaandegedeeltevandescheut,staateenknopdietoteenzijrhizoomkanuitgroeien,waardoorhethoofdrhizoomzichkanvertakken(Fig. 1).
Deopgaandescheutenstaanmeestalalternerendaandebovenzijdevanhetrhizoom,
aandeonderzijdeontspringendewortels.Derhizomenkunnenkortengedrongen
zijn,maarooklangmetgestrekteinternodiën.Degroeirichtingvarieertvan
Fig. 1.Bouwvanhetrhizoom(voorsymbolenzieFig. 2),
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Fig.1.Structureoftherhizome(forsymbolsseeFig. 2).

nagenoeghorizontaaltotverticaalnaarbeneden,afhankelijkvandesoort.Men
kantweetypenwortelsonderscheiden,namelijkdraadvormigeenknolvormende.De
scheidingisnietaltijd scherpdoordatdedraadvormigewortels zichplaatselijk
kunnenverdikken.Bijbepaaldesoorten (bijvoorbeeld^, pulchella

L.f.)vormt

hetrhizoomalleenmaarknolvormendewortels.Dezewortelknollen kunnenvoorzover thansbekendgeenadventieveknoppenvormen.Zekunnendusalleenmeteen
deelvanhetrhizoomwaaropknoppenstaanvoorvermeerdering gebruiktworden.
Deopgaandescheutenhebbeneenspiraalsgewijzebladstandvan3/8 (Priestlye.a.,
193S). Indebladoksels staangeenknoppen zodatdestelen onvertakt zijn.De
bladerendraaienzich 180°,waardoordemorfologische bovenzijde naar onderen
gekeerd is.Aanheteindevandescheutkanzicheenbloeiwijze ontwikkelen,
waarvandeeerstevertakking schermvormigis.Hutchinson (1959)enBuxbaim,(1954)
wijzenerop,datditeerdereenschermvormigetrosisomdatdevertakkingen niet
uiteenpuntontspringen.Onderdebloeiwijzebevindt zicheenkransvanbladeren.Desecundairevertakkingvandebloeiwijzeissikkelvormig.
Debloemen zijnzygomorf.Hetvruchtbeginselisvolgens Buxbau^ (1954)slechts
schijnbaaronderstandig.E r zijntweekransenvandrietepalen.Dedriebuitensteverschilleninvormentekeningvandedriebinnensteenvandebinnenste
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Foto 1.Bloeiwijze van Alstroemeria

'Walter Fleming'.
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Photo 1. Inflorescence of Alstroemeria

> * :

'Walter Fleming'.

verschilt de naar onderen gerichte tepaalvan de twee andere.De twee opstaande
tepalenvan debinnenste krans vertonen aan debasis nectariën. Er zijn zes
meeldraden. Demeeldraden zijnmeer ofminder sterk gebogen,de helmdraden zijn
draadvormig ende helmknoppen langwerpig. De bloemen zijnprotandrisch. De drie
carpellen vormen eendriehokkig vruchtbeginsel met centrale,hoekstandige placentatie envele boven elkaar geplaatste zaadknoppen. De stijl isdraadvormig en de
stempel driedelig. De zaaddoos springtmet drie kleppen open. De zaden zijn bolvormig.

4. Alstroemeria 'Walter Fleming'

Deinditonderzoekverstrektegegevenshebbenalleenbetrekkingopde

Alstroe-

meria hybride 'WalterFleming'.DezehybrideisontstaaninEngelandwaarzijop
22juni1948eenAwardofMeritvandeRoyalHorticulturalSocietybehaalde(Anonymus,1949).Bijdeplantwerddevolgendebeschrijvinggegeven:"Thispleasing
hybrid,raisedbytheexhibitorfromacrossbetween A. violaoea and A.

aurantiaoa,

growstoaheightof3feet,theslenderstembearingaterminalinflorescence
ofaboutsevenflowers.Theouterperianthsegmentsarebroad-ovate,1|inch
long,lightBariumYellow(H.C.C.503/1)flushedwithrose;theinnersegments
arenarrower,upto2incheslong,IndianYellow(H.C.C.6)flakedwithmaroon.
ExhibitedbyCol.S.R.Clarke,C.B.BordeHill,Hayward'sHeath,Sussex".(H.C.C.
isHorticulturalColourChart).DezehybrideislaterinNederlandindehandel
gekomenals"Orchidflowering"Alstroemeriaenthansnagenoegalleenbekendonderdenaam'Orchid'.
Pogingenomdezehybrideopnieuwdoorkruisinguitzaadte'verkrijgenzijntot
nutoenietgelukt.Hierbijdoetzichdevraagvoorof'WalterFleming'werkelijk
ontstaanisuit A. violaaea

x A., aurantiaoa.

Cytologischonderzoekheeftslechts

kunnenaantonendateenvandeouderplanten A. aurantiaoa geweestkanzijn.De
overblijvendechromosomenkomenechternietovereenmetdievandeonderzochte
A. violaaea (Koorneef,1973).Volgensmondelingeoverleveringen (Goemans)zou
'WalterFleming'gevondenzijntussenzaailingenvan A. violaoea enniethetresultaatzijnvaneenuitgevoerdekruising.Devraagrijst,ofdeze A.

violaaea

werkelijkdebetreffendesoortisgeweest,daargeblekenisdatveelplantendie
metdezenaamwordenaangeduidnietovereenkomenmetdebeschrijvingvande
soort.Deafstammingvan Alstroemeria

'WalterFleming'blijftdusonzeker.

Debloemenzijnsteriel.Devermeerderingkandusuitsluitendlangsvegetatieve
wegplaatsvindenengebeurtdoordelenvanhetrhizoom.Deredenendatditonderzoekmetdezehybrideisgedaan,zijndat zeeengoedobjectvormtomdealgemeneproblemendiezichvoordoenbijdeteeltvanalstroemeria'stebestuderen.
Hetistotnutoeeconomischgeziendebelangrijkstecultivar.Doorbestraling
zijnuitdezecultivareenaantalmutantenverkregendiebelangrijkzijnvoorde
teeltenwaarvanmagwordenaangenomen,datzesoortgelijkzullenreageren.Bovendien-is'WalterFleming'nietdoorkwekersrechtbeschermd,waardoorderesultantenvanhetonderzoeknietineersteinstantieaandewinnervanhetras,maar
aanalletelerstengoedekomen.
6

5. Korte teeltschets

Alstroemeriaiseenvrijnieuwenvoorvelennogonbekendgewas.Daaromlijkt
hetgewenstominhetkorteenbeschrijvingtegevenvandeteelt zoalsdietot
nuopeenaantalbedrijvenwordtuitgevoerd.
Hetplantmateriaalwordtverkregendoordelenvanhetrhizoom.Veelalwordende
jongeplanteninpottengeplantenaandegroeigebracht,maarsomswordenze
ookdirectnahetdelenindekasuitgeplant.Demeestvoorkomendeplanttijdis
hetnajaar:september-november.Deplantenoverwinterendaarnabijeentemperatuurvan8-12C.
Inenkelegevallenwordterinhetvoorjaar geplant.Wanneermenoverrolkassen
beschiktdoetmenditbuiten,waarnaindezomerdekaseroverwordtgebracht.
Deteeltduurisnormaaltweejaar.Bijplanteninhetnajaarwordendeeerste
bloemeninhetvoorjaargeoogst,bijplanteninhetvoorjaarbegintdeoogstin
de zomer.Deproduktieverdelingoverhetjaarvolgensdeveilingaanvoerisin
Tabel1gegeven.Hierbijis1974alslaatstejaargenomen,omdatvanaf1975
naast 'WalterFleming' ('Orchid')ookandererasseneenrolgingenspelen.

Tabel 1.Procentueleverdeling overdemaandenvanhetaantal aangevoerdealstroemeria's aandeveilingen "C.C.W.S."en"Bloemenlust" (vanaf 1972"V.B.A.")
indejaren 1968t/m1974.

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

j

f

m

a

0,01
0,07
0,02
0,17
0,13
0,12
0,49

0,03
0,03
0,19
0,40
0,56
0,43
1,10

0,77 0,89
1,62 7,08
0,26 3,34
1,01 7,21
2,35 5,10
2,00 7,76
2,88 11,24

m

j

j

a

s

o

n

d

18,32
28,43
31,91
33,57
26,57
29,97
23,43

30,43
36,87
29,41
21,56
18,04
21,10
16,09

10,75
9,52
9,43
10,92
14,85
8,15
10,12

10,28
4,94
7,68
12,63
11,89
6,37
13,13

13,02
1,71
8,21
5,76
7,45
10,43
11,86

10,18
3,86
4,84
3,91
8,41
6,90
6,05

5,01
4,62
4,20
2,14
3,55
4,82
2,66

0,30
1,32
1,27
0,73
1,09
1,95
0,93

Table 1.Number ofdelivered alstroemeriaflowersat theauctions"C.C.W.S."and
"Bloemenlust" (from 1972"V.B.A.")distributed inpercentages overthe
months oftheyears1968-1974.

Deverschuivingvandebelangrijksteaanvoermaandvanjuniin1968en1969naar
meieneerderinlaterejarengeeftaandatdeproduktievervroegd is.Hetgrotereaandeelvan'WalterFleming'enenkeleanderenieuwecultivarsinhetAlstroemeriapakket,hettoepassenvanbelichting (zieHoofdstuk 13)enandere
teeltmethodenwaardoorbijdezecultivarsdeproduktievervroegdkanworden,

heefthierbelangrijk toebijgedragen.Delaatstejarenleidtookimport inde
wintermaandenvanAlstroemeriabloemenuitKenyaenZuid-Afrika totverderespreidingvandeaanvoer.
Deproduktie inmeienjuniblijftechterhooginvergelijking totdie indeanderemaanden.Nadezeproduktietop treedtereenvrij sterkedalingop.Deze is
eengevolgvaneensterkverminderde scheut-enbloemvormingvanhet gewas.In
depraktijk spreektmendanvaneen"zomerrust".Inhetnajaar zietmeneenkleineoplevingvandeproduktie,diehetenejaarwatvroegervaltdanhetandere.
Hetoogstengebeurtdoordebloemscheutenmeteenzachterukvanhetrhizoomlos
tetrekken.Omdetoetredingvanhet lichtinhet gewastebevorderenworden in
dewinterdikwijlsookdunnevegetatieve scheutenweggenomen.

6. Doel van het onderzoek

Bijhetbeginvanhetonderzoek zijndoordetelersvanalstroemeria'sdevolgendetweeproblemennaarvorengebracht:
1.Ishetmogelijkomdebloeibetertespreidendantotnutoehetgevalis
enzoja,hoe?
2.Waardoorwordtdezgn."rust"indezomerveroorzaaktenhoeisdezete
voorkomenofteverbreken?
Erbestaateenbelangrijke samenhangtussendetweeprobleemstellingen.Beantwoordingvanvraag2houdttevensindatvraag1vooreendeelbeantwoordis.
Daarernoggeenonderzoekmetalstroemeria'shadplaatsgevondenisernaargestreefdomhetonderwerpzobreedmogelijktebenaderen.Dithoudtindathet
onderzoekeenoriënterendkarakterheeftendatdetailproblemennognietaan
bod zijngekomen.
Debenaderingispraktischgericht,watgeziendeplaatswaarhetonderzoek
grotendeelsisuitgevoerdvoordehandligt.Hetdoelvanditonderzoekisals
volgtgeformuleerd:
Welkefactorenspeleneenrolbijdevegetatieveengeneratieveontwikkeling
van Aistroemeria

'WalterFleming'enzijnermogelijkhedenomdezeontwikkeling

zodanigtebeïnvloedendateenbeterebloeispreiding gerealiseerdkanworden?

7. Gebruikte afkortingen
Usedabbreviations

LP=lichtperiode
photoperiod
DP=donkerperiode
darkperiod
LT=temperatuurtijdensdelichtperiode
lighttemperature
DT=temperatuur tijdensdedonkerperiode
dark temperature
NL=natuurlijkdaglicht
naturaldaylight
KD=kortedag
SD=shortday
LD=langedag
longday
THD=Tukey'sHonestlysignificantDifference
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8. Materiaal en onderzoekruimten

Deinditonderzoek gebruikteplantenbehorentotéénkloonenzijnverkregen
doorhetdelenvanrhizomen.Nahetdelen zijndejongeplantenkoel (12-15C)
opgekweekt.Metuitzonderingvanenkelevollegrondsproeven, zijnalleproeven
genomenmetplanteninplastic emmersmeteeninhouddievarieerdevan2,5-10
liter.Alssubstraatiseenstandaardpotgrond gebruikt.
Deproeven zijngrotendeelsuitgevoerdophetProefstationvoordeBloemisterij
teAalsmeerinkassenmeteenautomatischeverwarmingenluchting.Inenkelegevallenisergebruik gemaaktvankleinekasruimtenmetairconditioning waarin
detemperatuur,behoudensinperiodenvansterke instraling,totop+1Cconstantgehoudenkonworden.
Eenaantal temperatuurproeven isgedaaninhetfytotronvanhetLaboratorium
voorTuinbouwplantenteelt.Destralingsintensiteit varieerdevan20.000-35.000
mW/m2 (lichtintensiteit 5000-9000lux),afhankelijkvandeplanthoogte enwerd
verkregenmetTL57vanPhilips.
Onderzoek naardeinvloedvanlichtintensiteit iszowelindekasalsinhetfytotronuitgevoerd. Inbeide gevallen zijndeverschillen aangebracht doorafschermen.Hiervoorwerd gebruik gemaaktvankaasdoekeneenweefselbestaandeuitpolyvinylalcohol (pva).Deverschilleninlichtintensiteit zijngemetenmeteen
vlakke luxmeteropplanthoogte.
Hetdaglengteonderzoek vondgedeeltelijkopbovengenoemd Laboratoriumplaatsop
wagensdieoverdagbuitenstondenen'snachtsindonkere schuren.Omdegewenstedaglengteteverkrijgeniserbelichtmetgloeilampenmeteenstralingsintensiteitopplanthoogtevan400mW/m2 (+100lux).OphetProefstation werddedaglengtebehandeling indekasgegeven.Deplantenwerdenverduisterdmetzwart
plasticfolie enbelichtmetgloeilampenmeteenstralingvan100-120mW/m2
(25-30lux)opplanthoogte gemeten.
Bijhetdaglengteonderzoek kregendeplantenvan8.30-16.30uurdaglichtals
basisbelichting endaarnagloeilampenlicht,resp.duisternis.
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9. Scheutvorming

Eeneerstevereistevooreenhogebloemproduktieisdaterveelscheutenworden
gevormd.Indithoofdstukwordtbeschrevenhoedezescheutvormingwordtbeïnvloeddoorplanttijd,temperatuur,lichtintensiteitendaglengte.Ofdezescheutenookinderdaadbloemenzullengevenisafhankelijkvanbloemaanlegen-ontwikkeling,dierespectievelijkinHoofdstuk10en11aandeordekomen.InHoofdstuk
14dathandeltoverhetrustverschijnselwordenfactorenbesprokendieinvloed
uitoefenenophetoptredenvanrust.
Descheutenwordenondergrondsaanhetrhizoomafgesplitst.Wanneerergeenscheutenbovendegrondkomen,behoeftditniettebetekenendatergeennieuwescheutenontstaan;hetkanookzijndatzewelwordenafgesplitstmaarnietuitgroeien.
Erkunnendusdrieontwikkelingsstadiawordenonderscheiden:
a.scheutendiewelafgesplitst zijn,maarnognietuitgroeien,
b.scheutendieuitgroeien,maarnognietbovendegrondkomen,
c.bovengronds zichtbarescheuten.
Hetaantalzichtbarescheutenwordtenerzijdsbepaalddoorhetaantalrhizomenen
daarmeehetaantalgroeipuntenperplantenanderzijdsdoordesnelheidwaarmee
descheutenwordenafgesplitstenzichontwikkelen.
Tenzijandersaangegeven,wordtinhetvervolgmetaantalscheutensteedshetaantalbovengrondszichtbarescheutenbedoeld.

9.1.SCHEUTVORMINGENPLANTTIJD
De invloedvandeplanttijdophetaantaluitgroeiende scheutenisbepaalddoor
iederkwartaaljongeplantenin10literemmersteplantenenindekasteplaatsen.Deingesteldeminimumkastemperatuurwas10-12Ctijdensdewinteren15C
indezomer.Demaximumtemperatuurwassterkafhankelijkvandeinstralingen
liepindezomerafentoeoptotbovende30°C.Debloemen zijnnietgeoogst,
alleenafgestorven scheutenwerdenweggenomen. Gedurendeeenhalfjaarnade
plantdatumisiederetweewekenhetaantalscheutengeteld (Fig. 3 ) .
Bijdeplanttijddecembergroeideninhetbeginweinigscheutenuit,maarvanaf
januarinamhetaantalscheutensneltoe.Omstreekseindaprilnamdescheutvormingweerafeninmeiverschenen gedurende4wekengeennieuwescheuten.Dit
verschijnselduidtmenindepraktijkaanals"rust".
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Fig. 3. Invloed vanplanttijd ophet aantal gevormde scheuten perplant gedurendeeenhalf jaar.Plantdata 23/12,23/3,22/6 en28/9. i Beginvande
bloei.
scheuten
shoots
40i

36-

24

20

16-

23/12

16/3

8/6

31/8

23/11

15/2
datum/date

Fig. 3.Effect ofplanting timeonnumber of shoots formed per plant during half
ayear.Dates ofplanting 23/12, 23/3,22/6and 28/9. I Start of flowering.

Naderustnamdescheutvormingweer sneltoe.Debloeibegonbijdezeplanttijd
halfapril.
Bijdeplantendieeindmaart geplantwaren,namhetaantal scheutentothalfjulisneltoe,waarnaergedurende4wekenweinignieuwe scheutenuitgroeiden.
Halfaugustusbegoneentweedeperiodevansnelletoename.Debloeibegon eind
mei.
Bijdeplanttijd eindjuninamhetaantalscheutenvrijwelregelmatig sterktoe,
zodatbijdezeplanttijddemeeste scheutenuitgroeiden.Descheutvorming ging
eenhalfjaardoor zondereeninzinkingtevertonen.Eind augustus traderenige
bloeiop,maardezewasnietzomassaalalsbijdeplanttijddecemberenmaart.
Ookbijdeplanttijd eindseptember tradgeenrustop.Hetaantalscheutennam
toteindjanuariwaarschijnlijk alsgevolgvandeafnemende lichthoeveelheid,
nietzosterktoealsbijdeplanttijd juni,maardaarnagroeidenerinkorte
tijdveelscheutenuit.Bloeiisbijdezeplantennietopgetreden.Welwarener
ophetmomentdatdeproefwerdbeëindigd scheutenmetknoppen.
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Uitdezeresultatenblijktdaterbijdeplanttijdendecemberenmaarteenperiodewaswaarinerweinigofgeenscheutenuitgroeiden.Deze zogenaamde rustperiodetradbijbeideplanttijdennietophetzelfdemomentop,maarwelongeveerin
hetzelfdeontwikkelingsstadium,namelijktijdensentegenheteindevandeeerste
hoofdbloei.Bijdeinhetwildvoorkomendesoortenisdithetstadiumwaarbijde
plantenzaadvormeneninrustgaan (Goodspeed, 1940).Hierdoorkunnenzijdewarme, drogezomeroverleven.Eensoortgelijkeperiodiciteit isbeschrevenvoorhet
Mediterranegras Hordevm bulbosum (KollerenHighkin, 1960),datookgeennieuwe
scheutenvormt zodradebloeiwijzenzichontwikkelen.DitisweliswaareenvroegerstadiumdandatwaarinbijAlstroemeriaderustintreedt,maarditkanverklaardworden,doordaterbijAlstroemeria enigevertraging indewaarnemingoptreedtdaardescheutenondergrondsontstaan.Wanneererbovengronds geennieuwe
scheutenmeerwordenwaargenomen,moethetuitgroeienreedseerderhebbengestagneerd. Hordeum bulbosum gaatopzijnnatuurlijke groeiplaatsnabloeienzaadvorminggeheelinrustwaarbijdebovengrondse delenafsterven.Resultaten overhet
effectvanverschillendeplanttijden zijnnietbekend.IndeproefmetAlstroemeriagroeideerna4wekenweereengrootaantalscheutenuit.Erisduswel
eentijdelijkeverminderingvandescheutvorming opgetreden,maargeen echterust.
Inanalogiemetdeverminderde spruitvormingensomshetafstervenvanaanwezige
spruitenbijhetschieteneninbloeikomenvangrassen (Sonneveld,1962en 1968),
kanmendenkenaanonderlinge concurrentie tussenbloeiendeenuitgroeiende scheuten. Ditmogelijkeverbandtussenbloeienscheutvorming zalnaderwordenbesprokenin14.1,nadatscheutvorming,bloemaanlegenbloeiafzonderlijk besproken
zijn.
9.2.SCHEUTVORMINGENTEMPERATUUR
9.2.1.

Constante

temperatuur

OmdeinvloedvandetemperatuuropdescheutvormingbijAlstroemeria 'Walter
Fleming'tebepaleniseronderzoekverrichtindekunstlichtafdelingenvanhet
fytotron.Bijhetanalyserenvanderesultatenisergebruikgemaaktvanprofielanalyse ("Profileanalysis'lMorrison, 1967),waardoorerkonwordennagegaanof
erbinnenperiodensignificanteverschilleninaantalgevormde scheuten tussen
temperaturenaantoonbaarwaren.Daarnaisgebruik gemaaktvandetoetsvanTukey
(DeJonge,1963)omaantegevenwelkebehandelingensignificantverschilden.
Ineeneersteproefzijnerjongeplantengeplaatstbij9,13,17,21en25°Cen
eenLPvan16uur.Hetaantalgevormde scheutenperplantgedurende 182dagenis
inFig.4cumulatiefweergegeven.
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Fig. 4.Aantal gevormde scheutenperplant gedurende 182dagenbij9,13,17, 21
en25CeneenLPvan16 uur.
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Fig. 4.Numberofshootsperplant formed during 182daysat9,13,17,21and
25°CandaLPof16hours.

Gedurendedeeerste70dagennamhetaantalscheutenbijalletemperaturenvrijwelregelmatigtoe.Na84dagenstoptedescheutvormingbij13Cenwashetaantalgevormdescheutenbij17Csignificantlagerdanbij9,21en25C.Na154
dagenstopteookdescheutvormingbij9C.Bijdeoverigetemperaturentradtot
heteindevandeproefgeenrustop.Bij17Cishetaantalgevormdescheuten
vanhetbeginafachtergebleven.Aanheteindvandeproefna182dagen,waren
bij25Cdemeestescheutengevormd.
Ineenvolgendeproefisdescheutvormingbepaaldbij9,17en25Cincontinu
licht,omnategaanofmeerlichtbijdegenoemdetemperaturenmeerscheuten
zougeven.Vergelijkingvandescheutvormingindezeproef(Fig.S)metdiein
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devorige (Fig.4)toontaandat:
a.inhetbegindescheutvormingbijalle3temperatureneensteilerverloop
heeftdanbijdeLPvan16uur,
b.bij9°Cdeplantenindezeproefsnellerennadevormingvanminderscheuteninrustgingen,
c.bij17en25Cerineenzelfdetijdperiodemeerscheutengevormdwerdendan
indevorigeproef.
Fig.5.Aantal gevormde scheutenperplant gedurende 158dagenbij9,17en25C
eneenLPvan24uur.
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Fig.5.Numberofshootsperplant formed during158daysat9,J7and25°Cand
aLPof24hours.
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Indezeproeflagdescheutvormingbij 17°Ctot77dagenvanafhetbeginboven
diebij25C.Bijbeidetemperaturenvertoontdescheutvorminginhetbegineen
steilverloopmetdaarnaeenafbuigingdiebij 17°Ceerderoptraddanbij25°C.
De scheutvorming gedurendedeeerste48dagenvandeproefverschilt onderling
nietsignificantvoordetemperaturen.
Indehiervoorbesprokenproeven zijnerjonge,pasgeplanteplantenbijdeverschillendetemperaturengeplaatstomdeinvloedvandetemperatuuropdescheutvormingtebepalen.BijeeninHoofdstuk11.2nadertebesprekenproefoverde
invloedvandetemperatuuropdebloemontwikkelingzijnplantenopgekweektbij
17Centoendeeerstebloemknoppen zichtbaarwarenzijnzeverdeeldover9, 13,
17,21en25CbijeenLPvan16uur.DescheutvormingisweergegeveninFig.6,
waarbijhetaantalscheutentothetverplaatsenapartisgegevenenonderling
nauwelijksverschilde.Nahetverdelenvandeplantenoverdeverschillendetemperaturennamhetaantalscheutenbij17Csterkertoedanbijdeanderetemperaturen.
Fig. 6.Aantalgevormdescheutenperplanttotbloemaanlegbij17CeneenLP
van16uur(links)endaarnabij9,13,17,21en25CeneenLPvan16
uur (rechts).
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Fig. 6.Numberofshootsperplantformeduntilflowerformationat17Cand.a
LPof16hours(left)andafterwardsat9,13,17,21and25°CandaLP
of16hours(right).
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Ditismogelijkeengevolgvandetemperatuuraanpassingdiebijdeandereplantennodigwas.Na56dagenverschildehetaantalgevormdescheutennietsignificanttussendetemperaturen,maardaarnaginghetuiteenlopen.Deverschillen
diehiema zijnopgetredenkomennagenoegovereenmetdiebeschrevenindeeerste
proef (Fig.4).Bij9en13°Cisdescheutvormingbijnagelijktijdiggestopt,
maarooknuzijnerbij9°Cmeerscheutengevormddanbij13C.
Uitdebeschrevenproevenblijktdatdetemperatuurindeeersteperiodegeen
duidelijkzichtbareinvloedopdescheutvormingheeft.Deverschillendiedaarna
optredentonenaandatbij9en13°Crustoptreedtenbij 17Cenhogerniet.
Hetisjammerdat15°Cnietbeschikbaarwas,omnategaanwaterbijdezetemperatuurgebeurt.Bij13°Ctreedtvroegerrustopdanbij9C,waardoorbij 13C
hetgeringsteaantalscheutenwordtgevormd.BijdeLPvan24uurtreedterbij
9°CeerderrustopdanbijdeLPvan16uur (Fig.4en 5),waardoordeindruk
wordtgewektdatookdeLPhetinrustgaanbeïnvloedt.In9.4wordtaangetoond
datditinderdaadhetgevalis.Bij17,21en25°Cneemthetaantalscheuten
evenredigtoemetdetemperatuur.Hetachterblijvenvandescheutvormingbij 17C
indeeersteproeflijktnietveroorzaakttezijndoortoeval,daarbij toetsing
isgeblekendatbijdezetemperatuurduidelijkminderscheutengevormd zijn.Het
isechterwelmogelijkdateenongunstigeteelthandelingdescheutvormingbijhet
beginvandeproefheeftgeremd,waardoordezeachterisgebleven.Bij 17,21 en
25Ctreedtergeenrustop,maaropdenduurvertraagtdescheutvormingwel.
Hierbijkanmendenkenaanconcurrentietussendescheutenonderling,maardit
lijktnietwaarschijnlijkgeletopderesultatenweergegeveninFig.5,waarbij
eengroteraantalscheutengevormdisalvorensdevertragingoptreedt.
Alsoorzaakvandezevertragingkangedachtwordenaaneenmindersnellescheutafsplitsingaanderhizomenalsgevolgvaneenlichtematevanrust,daardeafbuigingsterkerisenmeestalietseerderoptreedtnaarmatedetemperatuurlager
is.Erkanookgedachtwordenaanconcurrentietussenscheut-enknolvorming
(14.4)ofscheutvormingenbloei,waarbijknolvormingen/ofbloeidantenkoste
zougaanvanhetaantalscheutendatgevormdwordt.
Behalveophetaantalscheutenheeftdetemperatuurookinvloedopdediktevan
descheuten.Bijlagetemperatuurzijndescheutenvooralaandebasis (bijhet
grondoppervlak)dikkerdanbijhogetemperatuur.Dediametervandescheutneemt
vanafhetondergrondsrhizoomeersttoeomzijngrootstediametertebereiken
juistonderofnetbovenhetgrondoppervlakendaarnaneemt zebijtoenamevan
delengteweeraf.Dezeafnameismeestalgeringbijbloemscheuten.Ookisereen
toenameindiameternaarmatedescheutenverdervanhetproximaleeindophet
rhizoomstaan.Doordemeestalveranderendegroeiomstandighedenishetmoeilijk

vasttestellentothoeverdezediktetoenameoptreedt.
Ookderichtingwaarindescheutuitgroeitwordtdoordetemperatuurbeïnvloed.
Groeienbijdehogeretemperaturen(21en25Cdescheutennagenoegrechtof
schuinnaarboven,bij9en13Cgroeienzeeerstvrijschuintothorizontaal
zijwaartsuitomdaarnameteenvrijhaaksebochtnaarboventegroeienendit
doenzesterkernaarmatedescheutenverdervanafhetproximaleeindophetrhizoomstaan.

9.2.2. Wisseling van temperatuur
Inhetvoorgaandehoofdstuk(9.2.1)isaangetoonddatplantendiebij9en13C
groeiennaverloopvantijdgeennieuwescheutenmeervormen,terwijlbijhogere
temperaturendescheutvormingweldoorgaat.Ditwijsteropdatbijlagetemperatuurrustgeïnduceerdwordt.Daardoorrijstdevraagofeenperiodevanhogetemperatuurineenvroegstadiumgegeven,hetinrustgaanuitsteltofvoorkomten
eenperiodelagetemperatuurdescheutvormingremt.
Indevolgendeproefisditnagegaandoorjongeplantenna4wekenteverplaatsen.Plantendiebij9en13Cstondenwerden2of4wekennaarrespectievelijk
21en25Covergebracht,endievan21en25Cnaarrespectievelijk9en13C.
10wekennahetbeginvandeproefisdezebehandelingherhaald.Doortoepassing
vanprofiel-analyseoverhettrajectwaarinregeljnatignieuwescheutenzijngevormd,konwordennagegaanoferverschilleninscheutvormingwarenopgetreden
tussendebehandelingen.Daarnaisvariantie-analyseuitgevoerdenmetdetoets
vanTukeyaangegevenwaarbehandelingensignificantverschillen.
UitderesultatendieweergegevenzijninFig.7en8voorplantenbij9en13°C,
kunnenwatbetreftdeinvloedvaneenperiodehogetemperatuurenkelealgemene
tendenzenwordenafgeleid:
1.Tijdensdeperiode21en25°Cgroeidenerinvergelijkingmetdeplantendie
bij9en13°Cwarenblijvenstaanminderscheutenuit.
2.Tweetotvierwekennahetbeëindigenvandeperiodehogetemperatuurnamhet
aantalscheutenalsgevolgvandebehandelingsterktoe.
3.Bijdeeerstebehandelingwasdezetoenamena2weken21of25Cgroterdan
na4weken.
4.Bijdetweedebehandelingtradergeenduidelijkverschiloptussen2en4weken.
5.Deinvloedvan25°Cbij13°Cwasgroterdanvan21°Cbij9°C.
6.Herhalingvandehogetemperatuurbehandelinghadbij9Cweinigenbij13C
eenheelduidelijkeffect.
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F i g . 7. Invloed van 2 en 4 weken 21°C op de scheutvorming b i j p l a n t e n die b i j 9 C
groeiden.
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Fig. 7.Effect of 2and 4weeks 21Conthe shoot formation ofplants grown at9C.

Fig. 8.Invloed van2en4weken25Copde scheutvormingbijplantendiebij 13C
groeiden.
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Fig. 8.Effectof2and 4weeks25Contheshoot formationofplants grownat 13C.

7.Alsgevolgvandezebehandelingwareneraanheteindvandeproefbij9°C
nietduidelijkmeerenbij13°C2,5maalzoveelscheutengevormdalsbijde
controleplanten.
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Anderzijdsgafeenbehandelingmet9en13°Cbijplantendiebij21en25°C
groeidenhetvolgendetezien(Fig.9en10):
Fig. 9. Invloed van 2en 4weken 9Copde scheutvorming bijplanten diebij 21°C
groeiden.
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Fig. 9.Effect of2and 4weeks 9Con the shoot formation ofplants grownat 21 C.

1.Directnahetoverzettennaardelagetemperatuurgroeidenerminderscheuten
uit.
2.Directnahetterugplaatsenbij21of25Cgroeidenerduidelijkmeerscheutenuitdanbijdecontroleplanten.
3.Bij21Cwasnadeeerstebehandelingdeinvloedvan2weken9Cgroterdan
van4weken.Deinvloedvandetweedebehandelingwasgering.
4.Bij25Chadzoweldeeerstealstweedebehandelingmet13Ceenduidelijke
invloedopdescheutvorming.Vierweken13Chadeengrotereinvloeddan2
weken.
Omdeopgetredeneffectentekunnenverklarenisdeproefherhaaldbij13en25°C,
waarbijvoor,directnaen4wekennadetemperatuurwisselingeendeelvande
plantenisgerooid.Hierbijishetaantalafgesplitstescheuten,deplaatsvan
dezescheutenopderhizomenendeontwikkelingvanzijrhizomenbepaald.
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Fie. 10.Invloed van 2en4weken 13°Copde scheutvormingbijplanten diebij
25Cgroeiden.
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van4-8 en 10-14weken 13°C
Significantverschilvolgens THD (0,05). Significant difference by THD

(0,05).
Fig. 10.Effect of 2and 4weeks 13Con the shoot formation ofplants grownat
25°C.

Deresultaten zijngegevenintabel2,enhebbenbetrekkingopsteeds andere
planten,daardezedoordebepalingverlorengingen.Uitdetabelblijktdathet
aantal zichtbarescheutenaanhethoofdrhizoommetdetijdtoenam,maardatde
temperatuurhieropgedurendedeproefduurgeenduidelijke inbloedheeftgehad.
Na10wekenwashetaantalondergrondse scheuten zowelaanhoofd-alszijrhizomenbij 13Csterkafgenomenenbij25Ctoegenomen.Ditwijstopeenremming
vandescheutuitgroeibij13°C.Doordeplanten2wekenbij25Cteplaatsen,
blijkthetuitgroeien gestimuleerdtewordengezienhetaantalondergrondse scheuten,dat4wekennadieniswaargenomen.
Dathetafnemendeaantalondergrondse scheutenbij13°Cnietveroorzaakt wordt
dooreenlangzameredifferentiatie blijktuithetaantal afgesplitstemaarnog
nietuitgegroeide scheutenaanhethoofdrhizoomdatbij13°Ctoenam,enbij25C
afnam,terwijlhettotaalaantalscheutenaanhethoofdrhizoombij13en25°Cgelijkwas.Ditwijsteropdaterbij13°Ctussen6en10wekeneenremmingvan
hetuitgroeienvandescheutenbegonoptetreden.Dezelfde situatiealsaande
hoofdrhizomendeed zichookvooraandezijrhizomen,waarhetuitgroeienvande
scheutenna'10weken13Ceveneens stagneerde.
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Hetaantalgevormdeenuitgegroeidezijrhizomenwasbijplantendieconstantbij
13°Chebbengestaan,hogerdanvandeplantenbij25°C.Doorplantenvanuit 25C
2wekenbij 13°Cteplaatsenishetaantalgevormdeenuitgegroeide zijrhizomen
toegenomen,metdaardooreenhogeraantalzichtbarescheutenaandezijrhizomen.
Wanneerwederesultatenvermeldintabel2,vergelijkenmetdievanFig.8dan
isdesterketoenamevanhetaantalzichtbarescheutenbij 13CinFig.8indezeproefnognietaanwijsbaar.Ditismogelijkeengevolgvanhetgeringeaantal
zijrhizomenbijdebehandeldeplanteninvergelijkingmetdeplantendiesteeds
bij 13Cwarenblijvenstaan.Deresultatenwijzenerwelduidelijkopdatde
remmingvanhetuitgroeienvandescheutendiebij13Contstaat,ineenvroeg
stadiumdoor2weken25Ckanwordenopgeheven.
Detoenamevanhetaantalscheutenbij25°Cna2weken13Ckanverklaardworden
doordetoenamevanhetaantalscheutenaande zijrhizomen.Hetaantalzijrhizomennamtoedoordetijdelijklageretemperatuur.
Uitderesultatenvanbeideproevenkanwordenafgeleiddatverschillen inaantalscheutentussentemperatuurbehandelingenofplantenonderling,diebijhet
beginvaneenproefoptredenindeeersteplaatshetgevolgzijnvanverschilin
aantalzijrhizomendatuitgroeit.Daarnakanhetuitgroeienvanscheutenen zijrhizomendoorlagetemperatuurgeremdworden.Destimuleringvandescheutvormingbij9en13°Cdoor2of4weken21of25°Cblijkthetgevolgte zijnvaneer
tijdelijkeopheffingvanderemmingvoordeuitgroeivan zijrhizomenenscheuten.
Datheteffectbij9°Cminderwasdanbij13°Ckaneengevolg zijnvanhetfeit
daterna4weken9Cnognauwelijksvanenigeremmingsprakewasendatookde
periode9Ctussendeeersteentweedebehandeling tekortwasomenigeremming
optebouwen.Datrustbij9°Clateroptraddanbij13°C (zieFig. 5)ondersteun
dezeveronderstelling.Daarnaastishetookmogelijkdat 21°Ceenminder sterke
rustverbrekinggeeft'dan25°C.
Dat zowelbij9als 13Cbijdeeerstebehandeling eenbeterresultaatverkregen
werdna 2danna4weken21of25°C,wektenigebevreemding,hoeweleroplangeretermijnbeziengeensignificanteverschillenbestonden.Hetismogelijkdat
ditveroorzaakt isdoorinteractiesmetandereontwikkelingenindeplantals
bijvoorbeelddebloei,diedoor4wekenhogeretemperatuursterkversneldwerd.
Destünuleringvandescheutvormingbij21en25°Cdoor2en4weken9en13°C,
kanverklaardwordendooreentoenamevanhetaantalzijrhizomendat zichbijde
lagetemperatuurontwikkeltendanbij terugplaatsingnaardehogetemperatuur
verderuitgroeit (Foto2).
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Foto2.Invloedvandetemperatuurophetuitgroeienvanzijrhizomen.LP16uur.
1.6weken1'3°C
3.4weken25°C+2weken13°C
2. 6weken25°C
4.4weken13°C+2weken25°C
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Effectoftemperatureonthegrowthoflateralrhizomes.LP16hrs.
1.6weeks13.C
3.4weeks25°C+2weeks13°C
4.4weeks13°C+2weeks25°C
2. 6weeks25C

Deze zijrhizomenzijnineersteaanlegreedsaanwezigongeachtdetemperatuur
waarbijdeplantgroeit,maarzijontwikkelenzichverderbijlage temperatuur.
Deverdereuitgroeiwordtdoordehogetemperatuurbevorderd.Dat2weken9C
bij21°Cmeerscheutengafdan4wekenlijktmoeilijkteverklaren.
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Debloemaanlegisdoor4weken 9°Cweliswaar sterkerbevorderddandoor2weken,
maarditzelfdekanookgezegdwordenvoor4weken13Cbij25C,terwijl2weken
13°Cminderscheutengafdan4weken.
Alsmeestaannemelijkeverklaringblijftoverdatdegroepplantendiede2weken9°Cbehandelingheeftgehadinzijngeheelbeterisgeweestdandeanderebehandelingen,waardoorhetverschilnietaanplantverschillen toegeschrevenkan
worden,maargezochtmoetwordenbijdetoevalligevormingvaneenbeteregroep.
Desterkescheutvormingvoordatde9°Cbehandelingbegon,wijzennamelijkindezerichting.
9. 2. 3. Licht- en

donkertemperatuttr

Normaalvertoonthetmilieuwaarineengewasgroeiteenverschil tussendag-en
nachttemperatuur,waarbijdeeerstemeestalhogerisdandelaatste.Debodemtemperatuurvertoontanalogeschommelingendieechterinevenredigheidmetde
meetdieptetenopzichtevandievandeluchtgedemptenvertraagd zijn.
HetfeitdatbijAlstroemeriadegroeipuntenvandescheuten zichzowelbovenals
onderdegrondbevinden,doetvermoedendatdescheutvorming zoweldoor licht-en
donkertemperatuuralsdoorbodemtemperatuurkanwordenbeïnvloed. ZowelWent
(1957)alsVegis (1964)wijzeneropdatbepaaldeplanteneerderinrust gaanbij
constantetemperatuurdanwanneerervoldoendeverschilbestaat tussendag-en
nachttemperatuur.
Omeenindruktekrijgenvandeinvloedvandag-ennachttemperatuuropdescheutvorming,zijnindekunstlichtafdelingvanhetfytotronallecombinaties gegeven
van9,17en25Calslicht-endonkertemperatuur.
DitisgedaanbijeenLPvan16uureneenDPvan8uur.EenLPenDPvan12uur
zouvoordeinterpretatievanderesultatenwenselijker zijngeweest,dochbleek
nietuitvoerbaarinverbandmetdewerktijdenvanhetpersoneelendeduurvande
proef.Debloemen zijngeoogstendeproefisafgeslotentoenbij9°Callebloemscheutengeoogstwarenna166dagen.HetaantalscheutendatindezeperiodegemiddeldperplantuitgroeideisinTabel3gegeven.
Bijtoepassingvanvariantie-analysemetdeindividueleplantenalsherhaling
bleekereensignificante invloedtezijnvanlicht-endonkertemperatuur (P <
0,01).Erwasgeeninteractie-effect.DetoetsvanTukeytoondeaandat25°C
zowelalslicht-alsdonkertemperatuur duidelijkmeer scheutenheeftgegevendan
deanderetemperaturen.Bijdezetemperatuur zijnechterminderbloemen gevormd
(zie 10.1.2),waardoorermeerscheutenopdeplant zijngebleven,watvaninvloedkanzijngeweestophetaantalbijgevormdescheuten.
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Tabel3.Invloedvanlicht-endonkertemperatuur ophetaantal gevormde scheuten
perplantgedurende 166dagen.LP 16uur;6plantenperbehandeling.
Donkertemperatuur (DT)
Dark temperature (DT)

Lichttemperatuur (LT)
Lighttemperature (LT)
9°

9°
17°
25°

15,3
18,8
25,8

Gemiddeld ')
Average

20,0

17°

a

Gemiddeld ')
Average

25°

13,3
15,5
27,5

25,7
29,0
30,2

18,8 a

28,3b

18,1
21,1
27,8

a
a
b

.')Verschillen tussengemiddeldenvolgensTHD (0,05).
Mean separation inaveragesbyTHD (0,05).

Table 3.Effectsoflightanddark temperature onnumberof shoots formed per
plantduring 166days.LP 16hrs.;6plantspertreatment.

Eenbezwaarbijdeuitvoeringvandezeproefwashetlangnaijlenvandebodemtemperatuurbijdeluchttemperatuur.Bijhetgrootstetemperatuurverschil (9-25°C)
duurdehetmeerdan8uurvoordebodemdenieuwe luchttemperatuurhadaangenomen.Ditbezwaar goldevenwelvooralle temperatuurcombinaties.
Datdeinvloedvandedonkertemperatuurnagenoeggelijkwasaandievandelichttemperatuur,ondankshetfeitdatdeDPmaar8uurduurde,kaneropwijzendat
deDTmeerinvloedheeftopdescheutvormingdandeLT.
Hetisechterookdenkbaardateenperiode25°Cgedurende8uurperetmaal,ongeachtofdezetijdensdeLPofDPwordt gegeven,voldoendeisomdescheutvorming
testimuleren.
Invoorgaandeproevenissteedsweergeblekendatbijconstant13Cdescheutvormingreedsvrijsnelstagneert.Omdatdusvandezetemperatuurduidelijkeeffectenmogenwordenverwacht,isindevolgendeproef13Czowelalslicht-alsdonkertemperatuur gecombineerdmet9,13,17,21en25°C.VanwegepraktischebeperkingenisdezeproefalleenbijeenLPvan16uuruitgevoerd.Debloemen zijnin
dezeproefnietgeoogst.
InTabel4ishetgemiddeldaantaluitgegroeide scheutenperplantgedurende200
dagengegeven.Uitvoeringvanvariantie-analysetoondeaandaterzoweleeninvloedvandeLTalsvandeDTaantoonbaar is.Hetverschilinaantalscheutenbij
13/13°CalsLT/DTenDT/LTgeeftaandatervrijgroteverschillenbinnendezelfdebehandelingkunnenoptredenalsgevolgvantoevalligeplantverschillen.Bij
13°CalsDTenvariërende lichttemperaturenneemthetaantalscheutenbijeenhogereLTtoe.Bij13°CalsLTenvariërendedonkertemperaturenneemthetaantal
scheutenbijeenhogereDTeveneenstoe,maarveelmindersterkdanbijeenhogereLT.
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Tabel4.Invloedvan9, 13, 17,21en25°Cincombinatiemet 13Calslicht-en
donkertemperatuurophetaantalgevormdescheutenperplantgedurende
200dagen.LP 16uur;9plantenperbehandeling.
Lichttemperatuur (LT)
Light temperature (LT)

Donkertemperatuur (DT)
Darktemperature (DT)

Aantal
scheuten f)
Numberof
shoots

a
a
ab
bc
c

13°
13°
13°
13°
13°

9°
13°
17°
21°
25°

8,7
8,8
10,9
11,7
14,6

')Verschillen perkolomvolgensTHD (0,05
MeanseparationwithincolumnsbyTHD

(0,05).

luchttemperatuur (LT)
Lighttemperature (LT)

9°

DonkertempeAantal
ratuur (DT)
scheuten
DarktempeNumberof
rature (DT)
shoots
13°
13°
13°
13°
13°

»3«
17°
21°
25°

10,7
10,8
14,6
22,2
25,0

)

.

Table4.Effectof9, 13,17,21and 25Ccombinedwith 13Cas light and.dark temperatureonthenumberofshoots formedperplantduring 200days.LP 16
hrs.; 9plantspertreatment.

Deveronderstellingen geopperdaanheteindvandebesprekingvandevoorgaande
proefdatdeDTmeer invloedopdescheutvorming zouhebbendandeLTofdateen
periodevan8uur25Cvoldoendezouzijnomdescheutvormingtestimuleren,ongeachtofdezetijdensdelicht-ofdonkerperiode gegevenwordt,zijndoor deze
proefresultatennietbevestigd.
UitTabel4blijkteengrotereinvloedvandeLTdanvandeDT,bijeentweemaal
zolangelichtperiode.
Hierdoorkannietwordenvastgesteldofdeduur,delichttemperatuur ofbeideeen
rolspelen.
Bij13Cstoptdescheutvorming snellerdanbij9°C(Fig.4en6). Ookindeze
proevenishetaantalgevormdescheutenbij9°Cgedurende 166dagen (15,3)hoger
danbij13°C(8,8-10,8)gedurende200dagen.
Doordatdescheutvormingbij 13°Csnellerwordtgeremd,komtdestimulerendeinvloedvan25Cbijdezetemperatuur sterkertotuitdrukking,enwelduidelijker
naarmatedeperiode25°Clangeris.
9.2.4.

Bodemtempevatuur

Inhetvoorgaandehoofdstukiserreedsopgewezendatverschilindag-ennachttemperatuur invloedheeftopdebodemtemperatuur.Hierbijdoet zichdevraag
voorofdereactiesdieaanwisselingvandeluchttemperatuurwordentoegeschreven,nietgeheelofgedeeltelijkveroorzaaktkunnen zijndoorverschilinbodemtemperatuur.
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a
a
a
ab
b

DaarbijAlstroemeriadescheutenzichondergrondsafsplitsenligthetvoorde
handteveronderstellendatdebodemtemperatuuropdezeafsplitsingenopde
eersteuitgroeiinvloed zalhebben.Bijdeproevenwaarbijdeplantenbijconstantetemperatuurstonden,warenbodem-enluchttemperatuurnagenoeggelijk,
bijproevenmettemperatuurwisseling ijldedebodemtemperatuurnabijdeluchttemperatuur.Indehierbeschrevenproefzijn9, 17en25°Calsluchttemperatuur
gecombineerdmetallecombinatiesvan9, 17en25°Calsbodemtemperatuur.
Deproefisuitgevoerdmetbehulpvan 'temperatuurwagentjes'indekunstlichtafdelingenvanhetfytotron.Daarhetverplaatsenvandewagentjesmetplanten
moeilijkhedenopleverde,zijndeplantencontinuindekunstlichtafdeling blijvenstaan.Omdeinvloedvandeluchttemperatuuropdebodemtemperatuurtebeperkenisdegrondafgedektmet eenlaagjeturf.
Hetgemiddeldaantalscheutenperplantdattijdensdebehandelinggevormdis,
isweergegeveninTabel 5.Variantieanalysemetdeindividueleplantenalsherhalingtoondeaandatzoweldebodem-alsdeluchttemperatuureenduidelijkeinvloedhaddenopdescheutvorming,maarookdatereeninteractie-effectisopgetreden (steedsP <0,01).
Tabel5.Invloedvandebodemtemperatuur ophetaantal gevormde scheutenper
plantgedurende 166dagen.LP24uur;9plantenperbehandeling.
Luchttemperatuur
Airtemperature

9°
17°
25°

Bodemtemperatuur
Soil temperature

9°

J7°

8,7 ab ')
13,9 abc
15,7 abc

6,6
17,1
22,3

')Verschillenvoorallecijfersvolgens
Meanseparation forallvaluesbyTHD

25°C
a
be
cd

8,3
29,7
27,9

ab
d
d

THD (0,05).
(0,05).

Table5.Effectofsoil temperatureonthenumberof shootsformed perplant
during 166days.LP 24hrs.;9plantspertreatment.

Bij9°Cluchttemperatuurheeftdebodemtemperatuurgeenduidelijke invloed,maar
bij 17en25°Cluchttemperatuurneemthetaantalgevormdescheutenmeteenhogere
bodemtemperatuurtoe.
Bij9en17°Cbodemtemperatuurneemthetaantalscheutentoebijeenhogereluchttemperatuur.Bij25°Cbodemtemperatuur zijnerbij9Cluchttemperatuurduidelijk
minderscheutengevormddanbij17en25°C.Verhogingvanzoweldelucht-alsbodemtemperatuurheefthetaantalscheutendoentoenemen,metuitzonderingvan9°C
luchttemperatuur.Uitdezeresultatenblijktdatverschilindag-ennachttempe29

ratuurofwisselingvantemperatuuroverlangereperiodenvia debodemtemperatuurinvloedkanhebbenopdescheutvorming.
9.3. SCHEUTVORMING EN LICHTINTENSITEIT
Nieuwescheuten zijnaanvankelijkvoorbouwstoffen enademhalingssubstraat afhankelijkvananderedelenvandeplant.Hiervoorkomeninaanmerking reedsaanwezigescheuten,knollenofouderedelenvanhetrhizoom.Ofeninwelkemate
dezeorganenaandenieuwe scheutenbijdragenisnietbekend.Het isevenminbekend inwelkstadiumdescheutenvoldoende assimilatenvoorhun eigenontwikkelingvormenenopwelkmoment zijgaanbijdragen totdevormingvannieuwescheuten.Inelkgeval zijnzijtothetmomentwaarop zijbovendegrondkomenende
eerstebladerenzichontplooienafhankelijkvanandereplantedelen.Menmagaannemendatdeassimilatievandeouderescheutenmedebepalend isvoordevorming
vannieuwe.Uit9.1 (Fig.3)blijktdatindewinterperiode,bijweinig lichten
lagetemperatuur,descheutvorming tragerverlooptdaninhetvoorjaar.
Indekas zijniederkwartaaljongeAlstroemeriaplantenin10liter emmersgeplant,waarbij gedurendeeenhalfjaariederetweewekenhetaantal scheuten is
geteld.Verschil inlichtintensiteit isgerealiseerd doorhetaanbrengenvan 0,
1,2en3lagenvaneenweefselvanpolyvinylalcohol (pva)die zoalsuitregelmatigelichtmetingenbleekrespectievelijk 0,19,32en 42%van het aanwezige
lichtwegnamen.Hetschermenbeïnvloedtdoorverminderingvanventilatie eninstraling,behalvedelichtintensiteit ookdelucht-enplanttemperatuur.Deze
neveninvloed konindezeproefmoeilijkondervangenworden.
Hetgemiddeldaantalgevormdescheutenperplantgedurende eenhalfjaar isweergegeveninTabel6.Variantie-analysemethetaantalgevormde scheutenperplant
toondeeensignificante invloed aanvanschermen enplantdatum.Erwas geenduidelijkinteractie-effect tussendematevanschermenenplantdatumaanwezig.
ToepassingvandetoetsvanTukeytoondeaandatnietgeschermdeplantenduidelijkmeerscheutengevormdhaddendangeschermdeplanten,maardat ergeenduidelijkverschiloptrad tussen1,2of3lagenpva.De invloedvanhet schermen
isvooralopvallendbijdeplantdatum 23maart.Bijdezeplantdatumbleekschermendemeestongunstige invloed tehebbenophetaantalgevormde scheuten.
Daarhetschermenhierbijplaatsvond ineengroeiperiodemet eenhoge lichtintensiteitlijkteeninteractie-effectmet eenanderefactor,bijvoorbeeld temperatuur,nietuitgesloten.Bijdeplantdatum 21/6werdenduidelijkmeer scheuten
gevormddanbijandereplantdata.
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Tabel 6.-Aantalgevormde scheutenperplant gedurende eenhalf jaarbij0,-1,2
en3lagenpolyvinylalcohol;10plantenperbehandeling.

Lichtintensiteit
Light intensity
100%
81%

68%

58%

22/12
23/3
21/6
21/9

J9,2
29,7
33,5
25,5

J6,8
10,3
29,4
16,9

12,1
10,5
20,0
16,0

Gemiddeld ')
Average

27,0

Plantdatum
Dateofplanting

')Verschillen tuss
Mean separation

Gemiddeld ')
Average

18,6

8,2
27.J
J9,9
a

J8,5

b

18,4

b

16,9
14,7
27,5
J9,6

a
a
b
a

14,7 b

engemiddeldenvol gens THD (0,05)
within averagesby THD (0,05)

Table 6.Numberof shoots formedperplantduring sixmonthsunder0, 1,2and
3 layersofpolyvinylalcohol;JOplantsper treatment.

Daardekansopinteractietussentemperatuurenlichtintensiteitinhetfytotron
minderisdanindekas,iserindekunstlichtruimteneenproefopgezetbij9,
13en17°C.Doorhetaanbrengenvanpvaofkaasdoekbovenenopzijvandeplanten
werdrespectievelijk23en541lichtweggenomen.DitisgedaanbijeenLPvan24
uuren16uur.TervergelijkingvandeLPvan16uurmet541wegnamevanhetlicht
zijnerookplantengeplaatstbijeenLPvan8uur,waarbijdeplantenbijnadezelfdelichthoeveelheidkregen,alleenmeteenanderelichtduuren-intensiteit.
Debehandelingisvoortgezettotdebloeienpertemperatuurbijdeverschillende
lichtperiodengelijktijdigbeëindigd.Doordatdeplantenbij17Czichsnelontwikkeldenkonbijdezetemperatuurdebehandelingnogeenswordenherhaald.
Nauitvoeringvanvariantie-analysebleekdatereenduidelijkeinvloedwasvan
delichtintensiteitopdescheutvorming (P< 0,0001).Erwasookeenduidelijke
invloedvantemperatuurenLPaantoonbaar.DeresultatenvandezeproefzijngegeveninTabel7.HieruitblijktdatzowelbijdeLPvan24als16uurhetaantalscheutenafneemtbijverminderingvandelichtintensiteit,ongeachtdetemperatuur.Bijnagenoegdezelfdehoeveelheidlichtgegevenover16of8uur,is
hetaantalscheutenbijdeLPvan8uurhoger.Ditwijsteropdatdeplantenmeer
scheutenvormenbijeenkortefotoperiode.Inhetvolgendehoofdstuk(9.4)zal
wordenaangetoonddatKDdescheutvormingbevordert.HetverschilinaantalgevormdescheutentussendeLPvan24en16uurisbij9°Cendeherhalingvan17°C
gering.Bij13en17°CishetaantalscheutenbijdeLPvan24uurhoger,maar
nietsignificantverschillend.Hetverschilinaantalgevormdescheutentussen
detweebehandelingenbij17°Czijneengevolgvandesnellerebloeibijdeher-
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haling,waarbijisuitgegaanvanverderontwikkeldeplanten.Hierdoorwasde
proefperiodekorter.
Tabel 7.Aantalgevormdescheutenperplantbijverschil in'lichtintensiteit,
lichtperioden entemperatuur;9plantenperbehandeling.

Temperatuur
Temperature

9°
13°
17°
17°

LP24uur
Photoperiod 24hrs.
100%
77%
46%

LP16 uur
Photoperiod 16 hrs.
100%
77%
46%

11,5') 9,1
12,9
10,5
10,5
8,1
6,7
5,1

11,3

5,6
7,0
4,6
3,0

9,0
8,4
6,5

8,9
6,5
6,0
4,8

5,4
3,0
2,4
2,7

LP8uur
Photoperiod 8hrs.
100%
11,1

8,0
4,0
4,4

')Verschillenvoorallebehandelingen >5,9 zijnsignificantvolgensTHD (0,05).
Meanseparationforallvalues >5,9 aresignificantbyTHD (0,05).

Table7.Numberofshootsformedperplantatdifferent light intensities,photoperiodsand temperatures;9plantspertreatment.

Deverschilleninaantalscheutentussendetemperaturenonderling zijnmoeilijk
teinterpreterenomdatdeproefperiodevoordedrietemperaturennieteven lang
was.
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvandelichtintensiteit opdescheutvorming
doormiddelvanschermenblijkenergemakkelijk interactiesoptetredenmetanderemilieufactoren,metnamedetemperatuur.Ditbemoeilijktdeinterpretatie
vanderesultaten.In9.2.1isaangetoonddathogetemperatuurdescheutvorming
stimuleert,terwijleenhogebodemtemperatuureveneensdescheutvorming bevordert
(9.2.4).Hierdoorkanhetgrotereaantalscheutenbijniet schermenverklaard
wordenvoordeplanttijd23/3waarbijdegroeiperiodeindezomerviel.Bijde
plantdata21/9en22/12methungroeibijlagelichtintensiteit indewintermaandenneemthetaantalscheutenafbijlagere lichtintensiteit.
Datdematevanschermentijdensdezomergeeninvloedheeft,kaneropwijzen
datdehoeveelheid lichtdannietdebeperkende factorisvoordescheutvorming.
Deplantkanechterookproberenverminderingvanlichtendaarmee assimilaten
tecompenserenmethetvormenvanmeer scheuten,zoalsbijkweekgras

{Agropyron

repens) isaangetoond.Ditgrasvormtbijminder lichtmeer spruitenenminder
rhizomen (Mclntire,1970).
InhetfytotronisbijAlstroemeriaweleeninvloedvandelichtintensiteit aantoonbaar,maarhetgaathierbijomgeringerelichthoeveelhedendangedurendeeen
grootdeelvanhetjaarindekas.
Datverminderingvanscheutvormingbijafnemende lichtintensiteit alleen optreedt
inhetfytotronenbijdeplanttijdenseptemberendecember,wijst eropdatde
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invloedvandelichtintensiteitopdescheutvormingalleenaantoonbaarisbij
geringelichtintensiteitwanneerdekansopinteractiemettemperatuurgering

is.

9.4.SŒEUTVORMINGENDAGLENGTE
DeinvloedvandaglengteopdescheutontwikkelingvanAlstroemeriaisallereerst
nagegaanbijplantendieSjanuariindekaszijngeplaatst.Alleplantenkregen
8uurdaglicht,aangevuldmet0,4,8,12en16uurgloeilampenlicht.Debloeiendescheutenzijnbijdezeproefgeoogst.Het totaalaantalscheutendatuitgroeidebijdeverschillendedaglengtenisregelmatig geteldeninFig.11weergegeven.
Fig. 11.Aantalgevormdescheutenperplantgedurende34wekenbijdedaglengten
8+0,8+4,8+8,8+12en8+16uur (8plantenperbehandeling).
scheuten
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Fig. 11.Numberofshootsperplantformedduring34weeksatthedaylengths8+
0,8+4,8+8,8+12and8 + 1 6 hours(8plantspertreatment).
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Hieruitblijktdaterminderscheutenuitgroeiennaarmatededaglengtelangeris.
Bijdedaglengten8+16,8+12en8+8uurstoptedescheutvormingalspoedig
bijnahelemaal,deplantengingeninrust.Bijdedaglengten8+ 12en8+ 8uur
namhetaantalscheutenvanafdeachtsteweekgeleidelijkaanweermeertoe,maar
bij8 + 1 6 uurduurdehet24weken,alvorenshetaantalscheutenweer duidelijk
gingtoenemen.Dathetaantalscheutentoenplotselingsterksteegiswaarschijnlijkbeïnvloeddoordehogekastemperatuurindezeperiodevanhetjaar.Bijde
daglengten8+0en8+4uurnamhetaantalscheutenvanhetbeginafregelmatig
envrijsterktoe,meteenlichteafvlakkingna 18weken,maarweereenregelmatigetoenamena24weken.Hoeweldeverschilleninaantalscheutenperplant
voordeverschillendedaglengtenstatistischnietsignificant zijn,geefthet
regelmatigverloopvandetoenamevanhetaantalscheutenbijafnemendedaglengtetochweleenduidelijkeindicatievooreenomgekeerdeevenredigheidvandaglengteenscheutvorming.Ofhetoogstenvandebloemstelenmetbladerenende
daarmeeverbandhoudendeverminderingvandeassimilatie,descheutvormingook
heeftgeremd (bijlangeredagenwerdenmeerbloemengevormd endusmeer scheuten
weggenomen)ofdatdituitsluitenddeinvloedvandedaglengtegeweest is,kon
uitdezeresultatennietwordenafgeleid.
Bijeenproef,waarbijdeplantenoverdag8uurbuitenstondenendaarnanaarbinnenwerdengeredenvoordedonkerperiodeeneenaanvullendebelichtingsperiode
van4en8uur,isdeinvloedvandedaglengten8+0,8+4en8+8uuropde
scheutvormingnagegaan.Indezeproefzijndebloemennietgeoogst.Na 4maanden
ishetaantalscheutengeteld.
Uitderesultaten (Fig.12)blijktdathetaantalscheutennagenoegevenredigafneemtmetdetoenamevandedaglengte.
Nadatuitgenoemdeproevengeblekenwasdaterbijlangeredaglengtenminder
scheutenuitgroeienenerrustkanoptreden,isineenvolgendeproefnagegaan
ofhetmogelijkisdoorKDdescheutvormingweertestimuleren.
Dezeproefisuitgevoerdmetplantendieoverdag8uuropwagensbuitenstonden
endaarnanaarbinnenwerdengeredenvooreenaanvullendedaglengtebehandeling.
IndezeproefkregendeplantenKD (8+0uur)ofLD (8+ 16uur). Deplanten
'zijnopgekweektbijKD,kregenvervolgens0,2,4,6,8wekenofcontinuLDen
werdendaarnaweerbijKDgeplaatst.Debehandelingmet2en4wekenLDiseen
keerherhaald.Omdetweewekenzijndezichtbarescheutengeteld;debloemen
zijnnietgeoogst.

34

Fig. 12.Aantalperplant gevormde scheuten gedurendedeperiode 19/5-15/9bij
de daglengten 8 + 0 , 8 + 4en8 + 8uur(12plantenperbehandeling).
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Fig. 12.Numberofshoots formedperplant duringtheperiod 19/5-15/9atthe
daylengths 8 + 0 , 8 + 4and8 + 8hours (12 plantspertreatment).

InFig.13ishetaantalscheutendatiniedereperiodevan2wekenisgevormd
inkolommenweergegeven.Bij dezegegevenszijnenkeleduidelijketendenzenwaar
tenemen:
1.Tijdensdeeerste2wekenvandeLD-behandelingwerdeengrootaantalscheuten
zichtbaar.
2.HetaantalscheutennamnaeenLD-behandelingmaarweinigofniettoe. Bij
constantLDwerdenerveelminderscheutengevormddanbijconstantKD.LD
remdedusdeaanlegen/ofverdereontwikkelingvannieuwescheuten.
3.DeinvloedvanLDofKDwerdpas2wekennadebehandelingzichtbaar.
4.DeremmingveroorzaaktdoorLD,konopelkmomentweersnelwordenopgeheven
doorKDtegeven.
5.WanneernaeenLD-behandelingKDwerdgegeven,namhetaantalscheutenna2
wekenmeestalsterkertoedanbijconstantKDhetgevalwas.
Daarbovengenoemderesultatengebaseerdzijnopbovengrondsewaarnemingen,isin
eenvolgendeproefgelegophetgeeneronderdegrondvaltwaartenemen.De
proefishetjaarnadevoorgaandeopdezelfdewijzeuitgevoerd,alleenhetaantalbehandelingenisbeperkt.
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Fig. 13.Scheutvormingbijafwisselende periodenmetLDenKD. lederekolom geeft
hetaantal scheutenweerdat gedurende 2wekenbij 17plantenperbehandeling gevormd is.Het gemiddeld aantal gevormde scheutenperplant is
vermeld rechtsnaastdefiguren.
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Fig. 13.Shoot formation atalternateperiods ofLD and SD.Each columnrepresents thenumber of shoots formed by 17plantsper treatment during 2
weeks.Theaveragenumberof shoots formed perplanthasbeen givenat
theright sidenext to thefigures.

Na2,7en11wekenKDofLDofeencombinatievanbeide,zijnerper behandeling
20plantenuitelkaargehaaldomdeontwikkelingvanzijrhizomenenondergrondse
scheutenvasttestellen.Na2en7wekenKDhebbeneenaantalplanten 5,respectievelijk4wekenLDgekregen;ookzijnerplantenna7wekenLDgedurende4wekenbijKDgeplaatst.Bijdebeginbepaling enna2wekenishetaantaluitge-
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26.7b

groeide zijrhizomenenhetaantalscheutenaandezijrhizomenenhethoofdrhizoomnietapartbepaald.
Tabel8.Invloedvanverschillende periodenKDenLDophetaantal scheutenen zijrhizomenperplant;20plantenperbehandeling.
Behandeling

Zichtbare
scheuten

Ondergrondse
scheuten

Totaal

Zijrhizomen

Treatment

Visible
shoots

Subterrenean
shoots

Total

Lateral
shoots

Beginbepaling |8,2
At thebeginning

3,9

12,1

2wKD ')
7wKD
11wKD

10,3
16,3
25,1

1,5
4,9
7,1

11,8
21,2
32,2

-

2wLD ")
7wLD
11wLD

12,0
14,1
16,2

1,2
2,5
2,2

13,2
16,6
18,4

-

-

1,5
1,9

5,0
6,2

11,6
12,2

2wKD+5

w LD 17,2

6,5

23,7

2,7

11,4

12,3

7wKD+4

w LD 22,3

3,0

25,3

2,7

12,2

13,1

7wLD+4

w KD 18,1

5,3

23,4

2,6

11,0

12,4

2,3
2,7

Scheuten
a.d. zijrhizomen
Shootson
thelateral
rhizomes

Scheuten
a.h.hoofdrhizoom
Shootson
themain
rhizome

-

8,1
15,3

13,1
16,9

')wKD=wekenKorteDag
wKD=weeksShortDay
")wLD=wekenLangeDag
wLD =weeksLongDay

Table8.InfluenceofdifferentperiodsSDandLDonthenumberof shootsand
lateralrhizomesperplant;20plantspertreatment.

DegegevensuitdezeproefzijnvermeldinTabel8,waarbijhetvolgendeopvalt.
1.Het totaalaantalscheutenneemtmetdetijdbijKDmeertoedanbijLD.
2.Hetaantalondergrondse scheutenisna7en11wekenbijKDgroterdanbijLD.
3.BijKDzijnergemiddeldmeerzijrhizomenuitgegroeiddanbijLD.Aandeze
zijrhizomenhebbenzichbijKDmeerscheutenontwikkelddanbijLD.
4.Plantendie7wekenbijKDhebbengestaanendaarna4wekenbijLD,hebben
minderondergrondse scheutendanplantendie11wekenbijKDhebbengestaan.
5.Plantenmet7wekenLDen4wekenKDhebbenmeerondergrondsescheutendan
plantendie11wekenbijLDhebbengestaan.
Uitaldezeresultatenkomtduidelijknaarvorendatdedaglengteeenbelangrijkeinvloedheeftopdescheutvorming.KDbevordertdescheutvormingenLDremt
deze.BovendienwordtookdeontwikkelingvanzijrhizomendoorLDgeremd.DeresultatenwijzeneropdatdoorLDdezogenaamde 'rust'bijAlstroemeriawordtgeïnduceerd.EenrustinducerendewerkingvanLDisbijmeergewassenwaargenomen
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o.a.bij Poa saabrella (Laude,1953), Lunularia aruoiata (SchwabeenNachmonyBascomb, 1963), Allium eepa (HeathenHoldsworth, 1948), Kleinia
artiaulata
(Schwabe,1970)en Eovdevm bulbosum (KollerenHighkin, 1960).Eenbelangrijke
overeenkomsttussendezegewassenonderlingenAlstroemeriaisdatzegroeienin
gebiedendie'szomersdroogenwarmzijn,zodatergevaarvoorverdrogingbestaat.Doorbovengrondsaftesterveneninrusttegaan,verhogendezeplanten
hunlevenskans.Infeitegebeurtbijdezegewassenhetomgekeerdevanwatbij
veelsoorten(o.a.Betuia pubescens, Begonia tvberhybrida) uitdegematigdeen
koudeklimaatgebiedenplaatsvindt.Bijdelaatstgenoemde soortenishetdeKD
dierustinduceert,terwijlbijbovengenoemdeplantenjuistLDdegroeidoet
stoppen.Eenbelangrijkverschilisookdatbijsoortenuitgematigdeklimaten,
b.v.populier,berk,rabarber,dedoorKDgeïnduceerderustnietdoorLDalleen
verbrokenkanworden,maardateersteenperiodekoudevereist is.InditonderzoekisaangetoonddatbijAlstroemeriadedoorLDgeïnduceerderustopelkmomentdoorKDopgehevenkanwordenendatlagetemperatuurnietvereistis.
Ditsluitnietuitdatereeninteractietussentemperatuurendaglengtekanbestaan,maaromditnategaanontbrakendefaciliteiten.Desterke toenamevan
hetaantalscheutenna24wekenbijdedaglengte8+16uurinFig. 11 zouer
opwijzendatnietlagemaarjuisthogetemperatuurbijAlstroemeriadedoorLD
geïnduceerderustopheft.OokderesultatenvermeldinHoofdstuk 9.2.2 wijzen
duidelijkopverbrekingvanderustdoorhogetemperatuur.
9.5. DISCUSSIE
Uitdeverkregenresultatenblijktdatvandeonderzochtemilieufactorenvooral
detemperatuurendaglengtedescheutvormingbeïnvloeden.Overeenlangereperiodebezienwordenbijlagetemperatuurenlangedagminder scheutengevormd,met
anderewoordenlangedagenlagetemperatuurbevorderenhetoptredenvanrust.
Bijdeverschillendeplanttijden (Fig.3)namhetaantalscheutenindezomer
veelsterkertoedanindewinter.Dekastemperatuurisindezomervrijhoog,
watgunstigisvoordescheutvorming.Delagetemperatuurindewintergaatweliswaargepaardmeteenlagelichtintensiteit,maaruitderesultaten beschreven
m 9.3blijktdatdelichtintensiteitmaareengeringe invloedheeftophetaantalscheuten.Demindersterketoenamevanhetaantalscheutenindewinterperiode,kanverklaardwordendoordelangzamere ontwikkelingalsgevolgvande
geringelichthoeveelheidendelagekastemperatuur.DeAistperiodedieoptrad
tijdensendirectnadebloeibijdeplanttijddecembereninminder sterkemate
bijdeplanttijdmaart,lijkteengevolgtezijnvandelage groeitemperatuur,
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daarbij 9en13C inhetfytotroneenuitgesprokenrustoptrad.Bij 17°Ctrad
erwel eentijdelijkverminderdescheutvormingopmaargeenduidelijkerust.De
plantendieindewinterbij lagetemperatuurindekasgroeidenenomstreeks
halfaprilmassaal inbloeikwamen,gingendaarnainrustwelkedoordetoenal
weervrijhogekastemperatuurblijkbaarsnelverbrokenwerd.Deplantenvande
planttijdmaartgroeidenbij eengemiddeldhogerekastemperatuurengavenminderduidelijkerustverschijnselentezien,terwijldedaaropvolgendeplanttijd
vanjunihelemaalgeenrustverschijnselteziengaf.Hoeweldesterkescheutvorminginde zomeraandehandvandehogetemperatuurteverklarenvalt,lijkt
zestrijdigmetdebeweringdatLDdescheutvorming zouremmen.UitFig.11
blijktookdatbijeendaglengtevan24uurindezomerdescheutvormingplotselingvrij sterkkantoenemen,waarbijalsverklaringgedachtmoetwordenaande
danoptredendehogetemperatuur.Bijdedaglengteproevenwaserbijnasteedseen
kwantitatieve invloedopdescheutvormingmaarnagenoegnooiteenrustvoorlangeretijd.DatdedoorLDveroorzaakterustminderpersistentwas,blijktook
uithetfeitdatzedoorhetgevenvanKDweersnelverbrokenwerd.Debijlage
temperatuurontstanerustdaarentegenbleeknaenigetijd zeermoeilijk teverbreken (zie 14.6).Hogetemperaturenblijkenechterzoweldebij lagetemperatuur
alslangedagontstanerusttekunnenverbreken.Het ineenvroegstadiumtijdelijkoverplaatsenvanplantenvan 13Cnaar25Cstimuleerdedescheutvorming
duidelijk,terwijlbijwaarnemingvandeondergrondseontwikkelingbleekdatdoor
25Cderemmingvandescheutuitgroeiwerdopgehevenendaarmeederustuitgesteld.Dateenkorteperiode 21Cbijplantendiebij9Cgroeidenniettoteenzelfderesultaatleidde,kaneropwijzendat21°Cnietvoldoende isomderust
teverbreken.Bijplantendiebij21en25Cgroeidenleiddeeentijdelijkeverlagingvandetemperatuureveneenstotstimuleringvandescheutvorming.Doorhet
overplaatsenvan 25°Cnaar13°Cbleekhetaantalzijrhizomendatzichontwikkelde
duidelijktoetenemen.Dat4weken13°Cdaarbijgunstigerwasdan2wekenlijkt
aannemelijk,maardatbij 21°C2weken9°Cdescheutvormingmeerstimuleerdedan
4weken,ismoeilijkverklaarbaar.Wanneerzoalshierbovenisgesuggereerd 21°C
nauwelijksrustverbrekendwerkt,dankandeperiodevantweemaal4weken9°C
meerhetuitgroeienvandescheutenhebbengeremddandathetaantalscheutendoor
deaanlegvanzijrhizomenisbevorderd.Eenmoeilijkheidvormdesteedsdeondergrondseontwikkelingwaardoornietpreciesvastgesteldkonwordenwatergebeurde.
Bijvergelijkingvandeinvloedvanlicht-endonkertemperatuuropdescheutvormingblijkteveneensdatnaarmatedelicht-ofdonkertemperatuurhogerwasdan
13°Cermeerscheutengevormdwerden.Datbij13°CeneenLPvan16uurdein-

39

vloedvandeLTmeerdantweemaal zogrootwas alsvandeÏÏTkaneropwijzen
datdeinvloedvandetemperatuurnietrechtevenredigverlooptmetde tijd,
maarhetkanookbetekenendatdeLTeengrotere invloedheeftdandeDT.Omdit
verderteonderzoekendienthetmogelijk tezijnomverschillende combinaties
vantemperatuurenlichtperiodenmetelkaartevergelijken.BijdeLPvan 16uur
lagdebodemtemperatuurbovendienlangeretijddichterbij deLTdanbijdeDT,
enbijeenluchttemperatuurvan 17en25°Cbleekeenhogere bodemtemperatuur
meerscheutentegeven.Alleenbijeenluchttemperatuurvan 9Ctradgeenduidelijkeinvloedvandebodemtemperatuur op.Hierbijwasdetemperatuurwaarbijde
scheutengroeidenbepalendvoorhetaantalscheutendat zichontwikkelde.Ookbij
deAlstroemeriacv. 'Regina'isaangetoonddateenhogere bodemtemperatuur
(21°Cinvergelijkingmet15°C)meerscheutengaf (HeinsenWilkins, 1979).Een
moeilijkheidbijdefytotronproevenwasdaterniet lagerdan 9Cgegaankonworden.Hetsnelstenhetduidelijkst tradersteedsrustopbij 13°C.Bij 9Cduurdehetnietalleenlangervoordaterrustoptrad,maar ontwikkelden er zichook
meerscheuten.Nublijktdescheutvorming totaandebloeinietduidelijk door
detemperatuurbeïnvloed teworden.Mogelijk speelthierbijdeherkomstvanhet
plantmateriaalendewijzevanopkwekeneenrol.Hetisvooral tijdens ennade
bloeidatertemperatuursinvloedenopdescheutvorming zichtbaarworden.Ophet
verbandtussenbloeienrust (scheutvorming)wordt inHoofdstuk 14verderingegaan.
Verminderingvanlichtintensiteit doormiddelvanschermen indekasgafalleen
eensignificanteverminderingvanhetaantalscheuten tussenniet schermenen
191lichtwegname.Daterinperiodenvanhetjaarmet eenvrij sterke instraling
eeninteractietusseninstraling enplant-enbodemtemperatuur is opgetreden
lijktaannemelijk.Ditkanverklarenwaaromerbijdeplanttijdmaart zo'ngroot
verschil inaantalscheutentussenschermenennietschermen inde zomer isopgetreden,terwijldematevanschermengeeninvloedgehadblijkt tehebben.
Indemeer lichtarmeperiodenvanhetjaar,planttijdenseptember endecember,
waserweleenvermindering (hoewelnietsignificant)vanhetaantal scheuten
bijverminderingvandelichtintensiteit.Ookinhetfytotronnamhet aantal
scheutenmetdelichtintensiteit af.Verminderingvandelichtintensiteit door
middelvanschermenleidtbijnaaltijdtotinteractiesmet anderemilieu-factoren.Uitderesultatenvaltafteleidendatalleenbijeenvrij lage lichtintensiteiteenverderevermindering totdevormingvanminder scheuten geleid
heeft.HetgrotereaantalscheutenbijeenLPvan 8uur invergelijkingmet461
lichtbijeenLPvan16uur,kanverklaardwordendoorhetverschil indaglengte.
Er iseenduidelijkekwantitatieve invloedvan dedaglengteophetaantal scheu40

ten. Integenstellingtotdetemperatuurwaarbijderustgeleidelijkwordtopgebouwd,gafLDnaeentijdelijketoenamevanhetaantalscheutendooreensterkere
strekkingsgroeivrijweldirectdaarnaeenafnamete zienvanhetaantalscheuten
invergelijkingmetKD.UitdebeschrevenresultatenwaarbijplantenvanLDnaar
KDwerdenverplaatstenomgekeerd,blijktdatvooralhetuitgroeienvandejonge
scheutendoordedaglengtewordtbeïnvloed.Opvallend isookdatdereactiedoor
wisselingvandedaglengtebijnadirectomkeerbaarwasendeverminderingvan
hetaantalscheutentijdensdeperiodeLDdoorhetgevenvanKDweergrotendeels
gecompenseerdwerd.Dittoontaandatinhetbeginalleenhetuitgroeienvan
nieuwescheutendoorLDgeremdwordt,maarniethetafsplitsen.WanneerdoorKD
deremmingwordtopgehevengroeiendescheutenalsnoguit.
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10. Bloemaanleg

De invloedvantemperatuur,lichtintensiteitendaglengteopdebloemaanlegis
nagegaandoorhetaantalenpercentagegeneratieve scheutentebepalen.Hetaantalalleenvormtgeenjuistemaatstaf,daarzoalsinhetvorigehoofdstukis
aangetoond,descheutvormingdoorhetmilieuwordtbeïnvloed.Eengegevenaantalbloemscheutenkandustotstandkomendoordatbetrekkelijkweinig scheuten
bijnaallebloemenhebbenaangelegd,maarookdoordatvanveel scheutenernaar
verhoudingweinig generatief zijngeworden.Ditbezwaarkanworden ondervangen
doorhetpercentagegeneratievescheutentegebruiken.Eenmoeilijkheid hierbij
blijft,datsomsbijhetafsluitenvandeproefeenaantalscheutenineenzo
jongstadiumverkeerden,datdebloemaanlegnietkonwordenvastgesteld.
Hetaantalaanwezigescheutendatindevolgende tabellenvermeld staatcorrespondeertnietmethetaantalgevormdescheuten zoalsdatinhethoofdstuk over
descheutvorming (9)voordeovereenkomstigeproevenopgegevenis.
Voorhetberekenenvanhetpercentagebloeiende scheuten zijnnamelijk ookde
bijhetbeginvandeproefreedsaanwezige scheutenmeegeteld.
Deinvloedvanhetalofnietoogstenvandebloemscheutenopdeverdereontwikkelingvandeplantkomtin14.4tersprake.
Oogstenvandebloemenheeftalsnadeeldatdeplaatsvandescheutaanhetondergrondsrhizoomnaderhandnietmeer isvasttestellen.Methet ooghierop
zijninenkeleproevendeplantenintactgerooid.
Eenanderemaatstafvoordebloemaanlegishetaantal internodiënonderhet
scherm:eengeringeraantalwijstopinductieineenjonger stadium.Datwil
niet zeggendatbloemaanlegenbloeidaardoorookvroegerindetijdplaatsvinden,daarditmedeafhankelijk isvandeontwikkelingssnelheid.Hoewelhetaantalvertakkingenperschermenhetaantalbloemenperbloeiwijzeookeenmaat
zijnvoordebloemaanleg,wordendezepastersprakegebrachtinhetvolgende
hoofdstukdatdebloeibehandelt.Ditisgedaanomdathetaantalbloemenper
steeltjekanvariërenenalleenkanwordenvastgestelddoordebloeiwijzevolledigtelatenuitgroeien.Veelal aborterenofverdrogen eendeelvandebloemknoppen.
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10.1.BLOEMAANLEGENTEMPERATUUR
10.1.1.

Constante

temperatuur

Deinvloedvandetemperatuuropdebloemaanlegisnagegaanbijplantendiein
hetfytotronhebbengestaanbij9,13,17,21of25Cendrielichtomstandigheden:8of16uurkunstlichtofnatuurlijklicht.Deproefisbegonnenop22januarienafgeslotenop31oktober,toenbijdelagetemperatuurbijnaalle
bloemscheutengeoogstwarenenernagenoeg geennieuwescheutenmeerwerdengevormd.
Deresultaten zijngegeveninTabel9.BijdeLPvan8uurneemthetaantalgeneratievescheutenafbijtoenamevandetemperatuur.Bij9Czijndemeestegeneratievescheutengevormd.BijdeLPvan16uurwordtdezetendensverstoorddoordathetaantalgeneratieve scheutenbij13°Converwacht laagis,watsamenhangt
methetlageaantalgevormdescheuten (zie9.2.1)enbij17°Choog,evenhoog
alsbij9°C.
Indekasafdeling zijnbij13°Cdemeestegeneratievescheutengevormd;bij9,
17en21°Cishetaantalnagenoeggelijk.Ookindekasishethetlaagstbij25°C,
hoewelhethogerligtdanindecellenmet8en16uurkunstlicht.Tijdensde
proefnamdelichtintensiteitindekasafdelingentoeenbereikteeenveelhogerewaardedanindekunstlichtruimten.Waarschijnlijkishierdoordekritieke
temperatuurvoorbloemaanlegnaareenhogerewaardeverschoven.In11.2,Tabel20,
wordtaangetoonddatdebloeibij25°Cindekasafdelingpasvrij laatplaatsvondinvergelijkingmetdeandereproefplaatsen.Ditwijsteropdatalleenlaat
uitgegroeide scheutenbloemenhebbengevormd,dustoendelichtintensiteithoog
wasendedaglengtelang.
Hetpercentagegeneratievescheutenisin8uurkunstlichthethoogstbij9C
enneemtafnaarmatedetemperatuurhoger is.Bij16uurkunstlichtenindekasafdelingen (NL)zijnprocentueeldemeestebloemscheutengevormdbij13C.Zowel
bijkortealslangefotoperiodeneemthetpercentagebijhogeretemperatuuraf;
hetisechterbijlangefotoperiodehogerdanbijdekorte,vooralbij21C.
Bijalledrielichtomstandighedenishetaantalinternodiënonderhetschermhet
laagstbij9°Cenneemthettoenaarmatedetemperatuurhoger is.BijdeLPvan
8uuren21°Cenbij16-uuren25°Czijnslechts5,respectievelijk4bloemscheutengevormd.Bijdezebehandelingenhaddendevegetatieve scheutengemiddeld
meerinternodiëndandebloemscheuten.BijNLishetaantalinternodiënbij17,
21en25°Cnagenoeggelijk.Naarmatedetemperatuurhogerwas,begondebloei
later (11.2,Tabel20).
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Zoalshierbovenreedsgesuggereerd,wijstditopeenlagereaanleg.Dedagwas
toeninmiddels langer,watbloemaanlegineenjongerstadiumvandescheutgeeft,
bovendiengaanscheutennaarmate zijverdervanhetproximale eindvanhetrhizoomstaanineenvroeger stadiumtotbloemaanlegover.
Vandedrieverschillende lichtomstandigheden gafeenLPvan 16uurbij9,13en
17Cdehoogstepercentages generatieve scheutenmetgemiddeld het laagsteaantal
internodiën.Bij alledrielichthoeveelheden geeft 9°Cbloemaanlegbijhetgeringsteaantal internodiën.Inhoeverre eenlageretemperatuurbijnogminderinternodiënbloemaanleg zougevenkonnietonderzochtworden,omdatergeenafdelingenwarenmeteenlagere temperatuur.
Omnategaanofereenverbandbestaat tussendeplaatsvandescheutophetrhizoomendebloemaanleg, zijneenaantalplanteninzandopgekweekt,waardoorze
latergemakkelijkuitgespoeld kondenworden.Deplanten zijnindekasbij drie
verschillende dag-ennachttemperaturengegroeid,namelijk 25/22,20/17en15/12C.
Deproefis28novemberbegonnenen19junibeëindigd,toenerbijdebloeiende
plantengeennieuwescheutenmeeruitgroeiden.
Deplaatsvandezijrhizomenaanhethoofdrhizoombleekteonregelmatigenhet
aantalscheuten aandezijrhizomentegeringomhiervoorhetverband tussen
plaatsenontwikkelingtebepalen.Daarom zijninTabel10alleenderesultaten
gegevenvandescheutenaanhethoofdrhizoom.Uitdezeresultatenblijkt,datbij
25/22Cdebloemaanleg achterwegeisgebleven.

Tabel 10.Invloedvantemperatuur enplaatsvande scheutophetrhizoomopde
generatieve ontwikkeling.

Temperatuur
Temperature

Aantal scheuten
Numberof shoots

Dag
Day

Nacht
Night

Vegetatief Generatief.
Vegetative Generative

25°
20°
15°

22°
17°
12°

9
3,3
2,3

0
6,2
7,7

Aantal internodiënbijscheutnr.
Numberofnodesat shootnr.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

- - - 58,654,349,544,238,729,9 28,0
- - 58,548,1 44,840,534,4 28,527,326,0

Table 10.Effect of temperatureandplaceoftheshootontherhizome onthegenerativedevelopment.
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Bijeenlageretemperatuurnamhetaantalvegetatieve scheutenaanhethoofdrhizoomafenhetaantalgeneratievescheutentoe.Dithoudtin,datbij15/12Cde
scheutenophethoofdrhizoomgemiddeldvanafdederde scheutgeneratiefwarenen
bij 2Ö/17°Cgemiddeldvanafdevierdescheut.Watdeplaatsophetrhizoombetreft,komtdeeerstegeneratieve scheutbij20/17°Cdusovereenmetdetweede
generatievescheutbij 15/12C.
Hetaantalinternodiënisbij15/12°Clagerdanbij 20/17°C,vooralalsmen
scheutenopovereenkomstigeplaatsenvergelijkt.Hetaantal internodiënneemt
bovendienookduidelijkafnaarmatedegeneratievescheutverdervandebasisvan
hetrhizoomstaat.Descheutenrakendusineensteedsjonger stadium geïnduceerd.
Dezeproefisechternietuitgevoerdbijgelijkblijvende lichtomstandigheden.
Ookdetoenamevandedaglengteenlichtintensiteitkandeaanlegnaareenjongerstadiumhebbenverschoven.
In10.3,Tabel 19,wordtechteraangetoonddatookbij constantedaglengtebloemaanlegineenjongerstadiumplaatsvindtnaarmatedescheutenverdervanhet
proximaleeindstaan.
Datindezeproefbij25/22°Cgeenbloemaanlegplaatsvond,enindekasafdeling
vanhetfytotronbij 25°Cwel(Tabel 9), ismogelijkeengevolgvanverschilin
substraat.Ondankshetregelmatig toedienenvaneenvoedingsoplossingwasde
groeiinzandminderkrachtigdaningrond,bovendienwasookdeperiodewaarin
deproefwerduitgevoerdnietdezelfde.
Uitderesultatenkomtduidelijknaarvorendatlagetemperatuurbloemaanlegbevordert.Naarmatedetemperatuur lageris,wordtbloemaanlegineenjongerstadiumvandescheutgerealiseerdenverschuiftdeovergangvanvegetatiefnaar
generatiefnaarhetproximaleeindvanhetrhizoom.
10.1.2.

Liaht- en

donkertemperatuur

Uitderesultatenvermeldin10.1.1.blijktdatinhettraject9-25°Cdebloemaanlegbevorderdwordtnaarmatedetemperatuur afneemt.Omnategaanofhierbij
eenspecifiekeffectvandelicht-danweldedonkertemperatuur optreedt,isin
hetfytotroneenproefopgezet,waarbij9,17en25°Cinallecombinatiesals
licht-endonkertemperatuurwerdengegeven.DeLPwas16uur,daareenopzet
metgelijkeLPenDP(12uur)nietuitvoerbaarwas.Eenmoeilijkheidbijdeze
proefwasookhetlangnaijlenvandegrondtemperatuur.
Bijhetgrootste temperatuurverschil (9/25°C)duurdehetongeveer8uurvoordat
degronddenieuwe luchttemperatuurhadaangenomen.Deberekende gemiddeldeet46

maaltemperatuurvandeluchtistezamenmetderesultateninTabel 11vermeld.
Deproefduurde166dagenenisafgeslotentoenbij9°Cdebloemscheutenwaren
geoogst.

Tabel II.Invloedvanlicht-endonkertemperatuur opdegeneratieveontwikkeling;
6 plantenperbehandeling.

LT

9°
9°

DT

9°
17°

Etmaaltemperatuur
24hrstemperature

9°

Aantal gevormde scheuten
Number of formed shoots

)

Generatieve
scheuten
Generative
shoot s

% generatieve
scheuten
% generative
shoots

Aantalinternodiën
Numberof
nodes

a ')
a

a

84,8
67,3
52,9

21,0 a ")
20,4 a
24,5 a

a
a
a

81,3
78,5
37,0

32,8
32,6
38,0

b
b
be
c
be

11,7°
14,3°

15,3
13,8
25,8

a
ab

b

13
12,7
13,7

17° 9° 14,3°
17° 17° 17 °
17° 25° 19,7°

13,3
15,5
27,5

a
a
b

10,8
13,8
10,2

25°
25°

25,7
29,0
30,2

b
b

4,5
0,5

b
b

17,5
1,8

48,7
56,3

b

0

b

-

-

9° 25°

9°
17°

25° 25°

19,7°
22,3°
25 °

')VerschillenperkolomvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithincolumnsbyTHD (0,05).
")VerschillenperkolomvolgensKruskal-Wallis (0,05).
Mean separationwithincolumnbyKruskal-Wallis (0,05).

Table 11.Effect oflightanddark temperatureonthegenerativedevelopment;6
plantsper treatment.

Hetaantalgevormdescheuten (Tabel11)bij9en17°CalsLTneemttoebijtoenemendeDTenverschiltbij25°CalsDTduidelijkvan9en17°CalsDT (zieook
9.2.3).Bovendienisbij25°CalsLThetaantalscheutenookduidelijkhogerdan
bij9en17°CalsLTenDT.Demeestescheutenzijngevormdbij25Calslichtofdonkertemperatuur.
WatbetrefthetaantalgeneratievescheutentoondeuitvoeringvandevariantieanalyseaandateralleeneensignificanteffectvandeLTaantoonbaarwas(P<
0,001).
Bij2S°CalsLTishetaantalgeneratievescheutenduidelijkveellagerdanbij
9en17°C,terwijlhetbovendientot0teruglooptbijeentoenamevandeDTvan
9naar 25°C.Hetaantalgeneratievescheutentussen9en17°CLTbleeknietduidelijkteverschillenongeachtdeDT.
HetpercentagegeneratievescheutenneemtbijgelijkeLTafbijtoenamevande
DT.BijgelijkeDTneemthetpercentagegeneratievescheutenafbijeenhogere
LTmetuitzonderingvan17°CalsBTwaarbijhetpercentagegeneratieve scheuten
hogerisbij17°Cdanbij9°CalsLT.
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Bij25°CalsLTishetaantalinternodiënnoghoger,maarhetaantalbloemscheutenisdanheelgering.VerschilinDTgeeftgeenduidelijkeffect.Hetisop
grondvandezeresultatenmoeilijkvasttestellenofdelicht-ofdonkertemperatuurhet.meestbepalendisvoordebloemaanleg.Hetaantalinternodiënwordt
meerbeïnvloeddoordeLTdandoordeDT,zoalsblijktbij9en17C.Eengelijkegemiddeldeetmaaltemperatuurheeftnietgeleidtotgelijkeresultaten.Zowel
bij14,3alsbij19,7°CwijzenderesultatenopeengrotereinvloedvandeLT
danvandeDT.DitwasookteverwachtendaardeLPtweemaalzolangwasalsde
DP. Doorhetnaijlenvandebodemtemperatuurisnogeenextraonduidelijkheid
verkregen,daarinhetvolgendehoofdstukaangetoondzalwordendatookdebodemtemperatuurinvloedheeftopdebloemaanleg.
IneenproefwaarbijdeinvloedvanLTenDTopderustwerdnagegaan,isook
geletopdeinvloedopdebloemaanleg.Indezeproefis13CalsLTenDTgecombineerdmet9,13,17,21en25°CalsDTenLT.OokindezeproefwasdeLP16
uur, zodatdeLTtweemaalzolangaanhieldalsdeDT.Detotaleproefduurwas
7maanden.Deproefisafgeslotentoendeplantenbij13°Cgedurendeongeveer
4maandengeennieuwescheutenmeerhaddengevormd.InTabel 12ishetaantal
gevormdescheutenenhetaantalgeneratievescheutenperplantgegevenmetdaarbijhetpercentagegeneratievescheutenendeberekendegemiddeldeetmaaltemperatuur.
Tabel 12.Aantal enpercentage generatieve scheuten bij13°Cincombinatie met
9, 17,21en25Calslicht-endonkertemperatuur.LP16uur;9plantenperbehandeling.
LT
16uur
16 hrs.

DT
8uur
8hrs.

Etmaaltemperatuur
24hrstemperature

Aantal
scheuten
Numberof
shoots

Generatieve
scheuten
Generative
shoots

%generatieve
scheuten
%generative
shoots

13
.-.0
17
-O
21
_O
25

13°
13°
13°
13°
13°

10,3
13,0
15,7
18,3
21,0

10,7 a ')
10,8 a
14,6 ab
22,2 bc
25,0
c

8,6
9,9
11,6
9,2
3,7

b
b
b
b
a

80,2
91,8
79,4
41,5
14,7

13°
.«o
13
13
.
13-*o
.-*o
13

9°
o
13
17
21
-_o
O
„
25

11,7
13,0
14,3
15,7
17,0

8,7
8,8
10,9
11,7
14,6

8,6
8,1
9,3
8,8
9,9

b
b
b
b
b

98,7
92,4
85,7
83,8
67,9

9°

a
a
a
ab
b

' } y n r n ^ i l l e nP e r k ° l 0 m V O O r d eb o v e n s t ee n onderste behandelingen volgensTHD
Mean separation within columns fortheupper andlower treatmentsbyTHD (0,05).
Table 12. Numberandpercentageofgenerative shootsat13°Ccombined with 9, 1 7 ,
21and25Caslight anddark temperature.LP16hours: 9plantsper
treatment.
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Hetaantalscheuten (zieook9.2.3.)datuitgroeidewanneereenDTvan 13°CgecombineerdwerdmetverschillendeLTneemttoebijtoenamevandeLT.Bij13°C
alsLTenvariërendeDTneemthetaantalscheuteneveneenstoemettoenamevan
deDT.BijdeDTvan13CneemthetaantalbloemscheutentoealsdeLTtoeneemt
van9tot17C.DaarnadaaltditaantalbijeenverderestijgingvandeLTtot
25C.AlleenhetaantalbloemscheutenbijdeLTvan25Cissignificant lager
danbijdeandereLT.BijgelijkeLTvan13Ctreedtergeenduidelijkverschil
inaantalbloemscheutenopbijverschilinDT.
Bij13Calslicht-endonkertemperatuurishetpercentagegeneratieve scheuten
hogerdanbij9°CLT.Bij13°CalsDTeneenhogereLTdan13°Cneemthetpercentagegeneratieve scheutenafbijtoenamevandetemperatuur.Bij13Cals
LTneemthetpercentage generatievescheutenafbijtoenamevandeDT.
DeinvloedvandeLTophetaantalscheutendatuitgroeideisookindezeproef
sterkerdanvandeDT.Ditkangrotendeelsverklaardwordenuithetfeitdatde
LTtweemaalzolangduurdealsdeDT.Verderspeeldenplantverschilleneenrol,
watblijktuithetverschilinaantalgevormdescheutenbijdetweegroepen
waarbijLTenDTbeide 13°Cwaren.Hetaantalbloemscheutenneemtsterkafbij
toenamevandeLTvan 17tot25°C,terwijlditaantalbijdeverschillendeDT
nietduidelijkverschilt.OokhetpercentagegeneratievescheutenneemtonderinvloedvandehogereLTveelsterkerafdanvandeDT.In10.1.1.isaangetoonddat
bijtemperaturenboven13°Cbloemaanlegineenlaterstadiumvandeontwikkeling
optreedtendathetpercentagegeneratievescheutendanafneemt.Uitdezeproef
blijktdatalsdetemperatuurgedurendeeendeelvanhetetmaalhogerisdan13C
hetpercentage generatievescheutenalafneemt.
Uitbeidehierbeschrevenproevenvaltafteleidendatdelengtevandetemperatuurperiodemeerbepalend isvoorhetresultaatdanofdetemperatuur tijdens
delicht-ofdonkerperiode gegevenwordt.Deduidelijksteverschillen treden
steedsopbijdehogetemperaturen25en21C.
10.1.3. Bodemtemperatuuv
BijAlstroemeriawordendescheutenonderdegrondafgesplitst.Doorhetnaar
benedengroeienvanderhizomenontstaandescheutenopverschillendediepten.
Waarnemingenhebbenaangetoonddatscheutenwanneerzebovendegrondkomen
reedsgeneratiefkunnenzijn.Deresultatenvandeproevenbijverschillende
luchttemperaturen (10.1.1.)latenziendatlagetemperatuurdebloemaanlegbevordert.Bijhetonderzoekmetplanteninpottenvolgtdegrondtemperatuurde
luchttemperatuur,zijhetmetenigevertraging.Bijdenormaleteeltindevol49

Iegrondneemtdebodemtemperatuurbijgroterediepteaf.Ditzoueengunstige
invloedkunnenhebbenopdebloemaanleg.BijFreesiabevorderteenlageretemperatuureveneensdebloemaanleggemetenaanhetaantalgevormdebladeren (Mansour, 1968);ookisaangetoonddatdebloemaanlegvanFreesiabijeenhogekastemperatuurdoorverlagingvandebodemtemperatuurbevorderdwordt (Dijkhuizen
enVanHolsteyn, 1975).
Omdeinvloedvandebodemtemperatuuropdegeneratieveontwikkelingnategaan,
iserinhetfytotronbij9,17en25Cincontinulichteenproefopgezetmet
temperatuurwagentjeswaarbijiedereluchttemperatuurwerdgecombineerdmet9,
17en25Calsbodemtemperatuur.Omdeinvloedvandelucht-opdebodemtemperatuurteverminderenisdegrondafgedektmetturfstrooisel.Deresultatenzijn
gegeveninTabel13.Deinvloedvandebodemtemperatuurisbepaaldaanaantalen
percentagegeneratieve scheutenenhetaantalinternodiënonderdebloeiwijze.
Hetpercentagegeneratievescheutenisgebaseerdophetaantal scheutenlanger
dan25cm.Korterescheutenzijnbuitenbeschouwinggelatenomdatvooralbijde
hogebodemtemperatuurvrijveeljongescheutenverdroogdenvoordatvasttestellenvielofzevegetatiefofgeneratiefwaren.

Tabel 13.Invloedvandebodemtemperatuur opdegeneratieveontwikkeling.LP 24
uur; 9plantenperbehandeling.

Luchttem- Bodemtemperatuur
peratuur
Air temSoiltemperature
perature

Aantal scheutenperplant
Number ofshootsperplant

>25 cm
9
9°
9°

9
17°
25°

10,6
9,6
9,8

17°
17°
17°

9°
17°
25°

15,7
16,4
10,7

a
a
b

25°
25°
25°

9°
17°
25°

16,6
18,0
15,1

a
a
a

')Verschillenper
MeanSeparation
")Verschillenper
Meanseparation

% generatieve
scheuten
%generative
shoots

b')
b
b

Generatief
Generative
8,3
6,3
3,9

bc
cd
de

78,9
66,3
39,8

31,1
')
31,8a
35,7 abc

10,8 ab
12,0 a
3,6
de

68,8
73,0
33,3

36,0abc
41,5 c
55,4
d

34,2
14,2
5,9

30,9ab
48,7 cd
42,3abcd

5,8
2,6
0,9

cd
e
e

kolomvolgensTHD (0,05).
withincolumnsbyTHD (0,05).
kolomvolgensKruskal-Wallis (0,05).
withincolumnbyKruskal-Wallis (0,05).

Table 13.Effectofsoiltemperatureonthegenerativedevelopment.LP 24hours;
9 plantspertreatment
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Aantal internodiën
Numberof
nodes

Bijuitvoeringvandevariantie-analyse bleekdatereensignificante invloed
wasvandelucht-enbodemtemperatuur (inbeidegevallenP< 0,01) ophetaantal
generatievescheuten.Erwasookeenduidelijk interactie-effect (P< 0,01).Bij
9Cluchttemperatuur neemthetaantalgeneratieve scheutenafbijeenhogerebotemtemperatuur,met eensignificantverschil tussen25en9°C.Bij 17°Cluchttemperatuur ishetaantalgeneratieve scheutenbij 25°Cbodemtemperatuur duidelijk
lagerdanbij 9en 17C.Bij 25Cluchttemperatuur neemthetaantal generatieve
scheutenweer afbijeenhogerebodemtemperatuur.Hetaantalgeneratieve scheutenbij9Cbodemtemperatuur isduidelijkhogerdanbij 25C.
Bijdezelfde luchttemperatuur neemthetpercentage generatieve scheutenbijeen
hogerebodemtemperatuur af,metuitzonderingvan17Calslucht-en9en17°Cbodemtemperatuur.Aantalscheutenenaantalgeneratievescheutenverschillen tussendezebehandelingen echternietduidelijk, zodatditaantoeval toegeschreven
kanworden.
Omnategaanofdebodemtemperatuur eenbetrouwbaarverschil te ziengeeft in
aantal internodiënonderhetbloemschermisdetoetsvanKruskal-Wallisuitgevoerd (P< 0,05).Bij9°Cluchttemperatuurverschillendeaantallen internodiën
nietduidelijk,hoewel zeweltoenemenbijeenhogerebodemtemperatuur. Bij 17C
luchttemperatuuriserweleenduidelijke toenamevanhetaantal internodiën
alsdebodemtemperatuur hogeris.
Bij 25°Cluchttemperatuur ishetaantal internodiënbij17°Cbodemtemperatuur
hogerdanbij 9°C,maarhetaantalbij 25°Cbodemtemperatuurverschiltnietsignificantvan9en 17°C.Bijdezebehandelingwarenmaar 8bloemscheutengevormd,
waardoor aanhet gemiddeldeaantal internodiën geenhogewaarde toegekend kan
worden,aangeziendespreiding erggrootwas.
Deresultatentonenduidelijkaandatdebodemtemperatuur invloedheeftopde
bloemaanleg.Metname 25°Calsbodemtemperatuur geefteengeringeraantal en
percentagegeneratieve scheuten.Erbestaateenduidelijke interactie tussen
lucht-enbodemtemperatuur opdebloemaanleg.

10.2.BLOEMAANLEG EN LICHTINTENSITEIT
Deinvloedvandelichtintensiteitopdebloemaanleg isgelijktijdig onderzocht
metdieopdescheutvorming (zievooruitvoering enresultaten 9.3.).Deplantengroeiden ineenkaswaar doormiddelvanschermengemiddeld 0,19,32en 42%
vanhetbinnenkomende daglichtwerdweggenomen.Erisgeplantop 22/12,23/3,
21/6en 21/9.Gedurende eenhalfjaarnadeplantdatumishetaantal gevormde
scheutenenhetaantalbloemscheutenbepaald.Bijdeeerste 25bloeiende scheu-
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tenishetaantalinternodiënonderhetschermgeteld. Bijuitvoeringvande
variantie-analysebleekdaterbijdeplanttijden 22/12en21/6geensignificanteinvloedvandelichtintensiteitaantoonbaarwasophetaantalgeneratieveen
totaalaanwezigescheuten (Tabel 14).

Tabel 14. Invloedvan delichtintensiteit opdebl
jaarnaverschillende
plantdata.
Plantdatura Lichtintensiteit

Aantal
scheuten

Planting
date

Lightin ten- Numberof
shoots
sity

22/12

100%

81%
68%
58%
23/3

100%

81%
68%
58%
21/6

100%

81%
68%
58%
21/9

100%

81%
68%
58%

22,6
21,7
20,1
15,7

')

32,1 a
10,9 b
12,6 b
12,9 b
37,5
31,4
33,2
23,7
29,0 a
23,6 b
20,6 b
18,9 b

Demaanlegge durende eenhalf

%generatieve
scheuten
%generative
shoots

Aantal internodiën

58,9
59,9
53,7
52,2

48,4
51,5
48,9
50,2

45,2
40,4
48,4
67,4

27,9
26,4
28,8
24,1

9,0
6,3

16,5
33,1
27,1
26,6

27,0
28,0
29,2
28,8

7,5 a
5,1 ab
4,8 ab
2,7 b

25,9
21,6
23,3
14,3

67,0

Aantalgeneratieve
scheuten
Numberof
generative
shoots
13,3
13,0
10,8

')

8,2
14,5 a

4,4 b
6,1 b
8,7 ab
6,2
10,4

Numberof
nodes

-

')VerschillenperplantdatumperkolomvolgensTHD (0,05).
MeanseparationwithinplantingdateswithincolumnsbyTHD (0,05).

Table 14.Effectoflight intensityonflower initiationduring sixmonths after
differentplantingdates.

Brjdeplanttijd 22/12namendeaantallenechterwelafbijafnamevandelichtintensiteit.Bijdeplanttijd 21/6wasbij811lichthettotaalaantal scheuten
enbij 1001hetaantalgeneratievescheutenlagerdanmenopbasisvandelichtintensiteitzouverwachten.
Bijdeplanttijden23/3en21/9washettotaalaantalscheutenbij 1001 licht
significanthoger (P<0,05)danbijdeandere lichtniveaus,waaronderling geen
duidelijkeverschillenoptraden.
Bijdeplanttijd 23/3washetaantalgeneratieve scheutenbij 1001lichtduidelijkhoger danbij81en681,maarhetverschildenietduidelijkmet581licht.
Bijdeplanttijd21/9washetaantalgeneratieve scheutenbij 581licht duidelijk
lagerdanbij 100%.
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Perplanttijd leiddeafnamevandelichtintensiteitnietsteeds totvermindering
vanhetpercentage generatieve scheuten.Bijdeplanttijd 23/3washetpercentagezelfshethoogstbijde laagste lichtintensiteit.Bijdeplantdata 22/12en
21/9nammetuitzonderingvanenkeleonregelmatighedenhetpercentagegeneratievescheutenafnaarmatemeerlichtwerdweggenomen.Bijdeplantdatum21/6was
ditalleenhetgevalvoordegeschermdeplanten.

In10.1.1.en 10.1.3. isaangetoond dat zowellucht-alsbodemtemperatuureen
groteinvloedopdebloemaanleghebben,vooral indebuurtvan2S°C.Nu zijnkasteraperaturenvan 25C inde zomergeenuitzondering.Hetschermenheeftbij
sterkeinstraling gedurendehet zomerhalfjaarongetwijfeld geleid totinteractiestussenlichtintensiteit entemperatuur.Plant-enookbodemtemperatuur zullenalsgevolgvanverminderingvandedirectestraling invergelijkingmetde
nietgeschermdeplantentijdelijk lager geweest zijn.Dezekleineverschillen
inplant-enbodemtemperatuur kunnenhetpercentage generatievescheutenduidelijkbeïnvloedhebben.

Hetaantal internodiënonderhetbloemschermisperplanttijdbezien,nietbeinvloeddoordelichtintensiteit.Erbestaanwelverschillen tussendeplanttijden.Zoishetaantal internodiënbijdeplanttijd 22/12duidelijkhogerdanbij
deplanttijden23/3en21/6.Ditwijsteropdatanderefactorendanlichtintensiteithierop invloedhebben.Dein10.1.1.beschreven invloedvandetemperatuur (eenhogeretemperatuur gafmeer internodiënalvorensdescheut totbloemaanlegoverging) lijkt integenspraakmethethiergeconstateerde dat scheuten
indezomerminder internodiënvormdendaninhetvoorjaar,terwijldekastemperatuurinde zomerhogerwas.In10.3.zalwordenaangetoond datditeengevolg
isvandedaglengte.
Ookhetverschil inaantal internodiëntussendeplantdata 21/9en22/12wordt
verklaarddoorverschil indaglengte.
Ominteracties tussen lichtintensiteit entemperatuur zoveelmogelijk tevermijdeniserook indekunstlichtafdelingenvanhetfytotroneenschermproefopgezet (zievooruitvoering 9.3.).Deproef isuitgevoerd bij9, 13en 17Comdatuit
eerdergenomenproevengeblekenwasdatbijdezetemperatureneengoedebloemaanlegplaatsvindt zonderdatdeplantentelangworden.Alslichtperioden zijn
24en16uurgenomeneneenLPvan 8uur zonderwegnamevanlichtalsvergelijkingvaneenLPvan 16uurmet 461wegnamevanhetlicht.Deproefisafgesloten
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toeneendeelvandescheuteninbloeistonden.Bij17Cwasditna10weken,
bij13°Cna14wekenenbij9°Cna19weken.
Tabel15geefthettotaalaantalscheutenenhetaantalenpercentagegeneratievescheuten.Hetaantalscheutennamafbijafnemendelichtintensiteit (zie9.3.),
behalvebijdeLPvan24uuren9°Cwaarheteersttoeendaarnaafnam.Hetaantalgeneratievescheutenvolgdedezelfdetendensalshettotaalaantalscheuten.
BijdeLPvan8uurwarenergeenscheutendiebloemenhaddenaangelegd.Het
percentagegeneratievescheutenvertoontbijdeLPvan24uurbij9Cen17C
eenonregelmatigverloop.Bijalleanderebehandelingennamhetpercentagegeneratievescheutenafmetafnemendelichtintensiteit.
DathettotaalaantalscheutenenhetpercentagegeneratievescheutenbijdeLP
van16uurwelinallegevallenduidelijkafnambijafnemendelichtintensiteit
enbijdeLPvan24uurniet,zoueropkunnenwijzendatpasbijeengeringe
lichthoeveelheidverminderingvanintensiteitinvloedheeft.Bovendiendient
menbijditonderzoekmeteengroteraantalplantentewerkendanindezeproef
werdopgenomen,daaralsgevolgvandelagerelichtintensiteithetaanslaanvan
deplantenbemoeilijktwordt.Kleineverschilleninrhizoomontwikkelingkunnen
bovendienbijdezeproevengemakkelijktotonregelmatighedenleiden.HetachterwegeblijvenvanbloemaanlegbijeenLPvan8uurtoontaandatdedaglengte
hieropinvloedheeft,daardeplantenbij16uurmet461lichtwelbloeidenen
bij8uur met1001licht(ongeveerdezelfdelichthoeveelheid)niet.

10.3.BLOEMAANLEGENDAGLENGTE
Onderdemilieufactorenwaarvaneenspecifiekeinvloedopdegeneratieveontwikkelingvanplantenisvastgesteld,zijntemperatuurendaglengtedebelangrijkste(Zeevaart,1963).Deinvloedvandetemperatuuropdebloemaanlegisin10.1.
besproken,waarbijbleekdateenlageretemperatuurdebloemaanlegbevordert.
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvandelichtintensiteitopdebloemaanleg
(10.2.)werdenreedsaanwijzingenverkregendatookdebelichtingsduurinvloed
heeft.In9.4.isaangetoonddatdedaglengteeenduidelijkeinvloedheeftopde
scheutvorming,indiezindatdescheutvormingafneemt,naarmatededaglengte
toeneemt.Ditheeftuiteraardgevolgenvoordebloemproduktie.Bijdetebesprekendaglengteproevenisuitgegaanvan8uurdaglicht,aldannietaangevuldmet
eenperiodegloeilamplichtmeteenintensiteitvan100-170mW/m2(25-40lux).
Ineenproefmetdaglengtenvan8+ 0,8+ 4,8+8,8+ 12en8+ 16uurstondenplantenvanafeenjongstadiumgedurende34wekenbijdezedaglengten.
Debloemscheutenzijnregelmatiggeoogst,watinhield,datnaarmateermeer
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bloemenwerdenaangelegdermeerscheutenwerdenweggenomen.
Dezeproefvondindekasplaatswaardeplantenvan 16.30-8.30uurverduisterd
werdenmetzwartplasticfolie.Doordelangeduurvanhetexperimentishet
nietonmogelijkdatdeplantendoorkierenenbeschadigingvanhet folieenig
lichtkregendatmetnamebijdeKD(8+0)storendgewerktkanhebben.
InTabel16zijnhettotaalaantalscheutenenhetaantalscheutenmetbloemaanleggegevenmetdaarbijhetpercentagegeneratievescheutenenhetgemiddeldaantalinternodiënonderdebloeiwijze.
Tabel 16.Invloedvandaglengteopaantalenpercentagegeneratieve scheutenen
aantal internodiëngedurende9maanden;8plantenperbehandeling.

Daglengte
Daylength

8+0
8 +4
8 +8
8+12
8+16

Aantal
scheuten
Numberof
shoots

Aantalgenera% generatieve
scheuten
tievescheuten
Numberofgene - %generative
rative shoots
shoots

Aantal internodiën

66,1a')
57,4ab
41,6 bc
35,1 bc
28,5 c

25,8
33,4
34,8
19,4
14,0

60,7 a ')
38,0 b
29,8
c
27,4
cd
20,7
d

ab')
a
ab
ab
b

')Verschil lenperkol omvolgensTHD
Meansep arationwithincolumnsby

38,9
58,2
59,5
55,2
49,1

Number ofnodes

(0,05).
THD (0,05).

Table 16.Effectofdaylengthonnumberandpercentage of generative shootsand
numberofnodesduring9months;8plantspertreatment.

Uitdezegegevensblijktdathettotaalaantalscheutenafneemtbij toenemende
daglengte (zie9.4.).Hetaantalgeneratievescheutenneemttoetotdedaglengte8+8enneemtvervolgensbijverderetoenamevandedaglengteaf.Hetpercentagegeneratievescheutenneemteveneenstoetotdedaglengte8+8endaarna
weeraf.Dezelagerepercentagesgeneratievescheutenbijdedaglengten8 + 1 2
en8+16zijnvooraleengevolgvanderelatiefsterketoenamevanhetaantal
jongescheutentegenheteindevandeproef (9.4.Fig. 11),waarbijbijhetafsluitenvandeproefnoggeenbloemaanlegwaswaartenemen.Uitdeafnamevan
hetaantalinternodiënbijtoenamevandedaglengteblijktduidelijkdatdebloemaanlegbevorderdwordtdoorverlengingvandedagtot 24uur.
Uitbovengenoemdeproefblijktdat 'WalterFleming'hetsterkstreageertwanneer
dedaglengtevan8+0tot8+4uurtoeneemt.Omdekritiekedaglengtenauwkeurigertebepaleniserindekaseenproefopgezetmetdedaglengten 8 + 0 , 8 +
2,8+4en8+6uur.Dezeproefisinjulibegonnenenindecember afgesloten.
Erxshierbijgewerktmetbetrekkelijkgroteplanten,waarvandeaanwezigescheu-
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tenbijhetbeginvandeproefgetoptzijnevenalsdenieuwescheutendiede
eerstewekennahet'beginvandedaglengtebehandelinguitgroeiden.
Uitderesultaten (Tabel 17)blijktdathetaantalenpercentagegeneratieve
scheutentoeneemtbijtoenemendedaglengtevan8 + 0tot8 + 6uur.Hetaantal
internodiënneemtbijtoenamevandedaglengteaf.Hieruitblijktopnieuwde
bevorderingvandebloemaanlegdoortoenemendedaglengte. Degrootstetoename
inaantalenpercentagegeneratievescheutenendesterksteafnameinaantalinternodiënisopgetredentussendedaglengte8+'2en8+4uur.Ditwijsterop
datonderdeheersendeproefomstandighedendekritiekedaglengtetussende10en
12uurlag.
Tabel 17.Bepalingvandekritiekedaglengtevoordebloemaanleg.

Daglengte

Daylength

8 +0
8 +2
8 +4
8+6

Aantal ')
scheuten
perplant
Numberof
shootsper
plant

Aantal generatieve scheuten

% generatieve
scheuten

Aantal internodiën

Number ofgenerative shoots

% generative
shoots

Number ofnodes

70,2
45,5
46,8
50,0

8,5
8,5
14,7
17,0

12,1
18,7
31,4
34,0

85.2 a")
81,0 a
57,4 b
50.3 b

'•)Inclusiefde getoptescheuten.
Pinched shoots included
")VerschillenperkolomvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithincolumnsbyTHD (0,05).

Table 17.Daylengthwhichwillbe critical forflowerformation.

0mdesamenhangtussendedaglengte-invloedendeplaatsvandeeerstegeneratievescheutophet'hoofdrhizoomtebepalenzijnerplanteninzandopgekweektbij
verschillendedaglengten.
Ookindezeproefstondendeplantenindekasenwerdenna8uurdaglichtverduisterdmetzwartplasticfolie.Deproefisinmaartgestarteninjulizijn
deplantenuitgespoeldomhetontwikkelingsstadiumendeplaatsvandescheutop
hetrhizoomvasttestellen.Erwaren20plantenperbehandeling.Descheuten
aandezijrhizomenzijnbuitenbeschouwinggelatendaarhetaantalscheutenper
zijrhizoomendeplaatsvandezijrhizomenaanhethoofdrhizoomsterkvarieerden,
zodateronvoldoendegegevenswarenomtoteenanalysetekomen.
InTabel18iseenfrequentieverdelinggegevenvandeplaatsvandeeerstegeneratievescheutaanhethoofdrhizoom.
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Tabel 18.Frequentieverdelingvan20plantenvolgensdeplaatsvandeeerstegeneratieve scheutaanhethoofdrhizoombijverschillende daglengten.
Maximumonderstreept.
Daglengte

Aantalplantenmetdeeerstegeneratieve scheut
bij scheutnr.

Daylength

Numberofplantswiththefirst generative
shootatshootnr.

Aantal
Gemiddeld
generaaantalvegetieve
tatieve
planten
scheuten
NumberofAveragenumgenerativeberofvegeplants
tative shoots

10
+0
+4
12
16

1
1
1

4
2
6

1
13
8
10

4
1
6
2

11
1
1
1

1
2

2
2

1

3
20
20
20
20

>12
6
3,9
4,4
3,8

Table 18.Distributionoffrequencyof20plantsbasedontheplaceofthefirst
generative shootonthemainrhizomeatdifferent daylengths.Maximum
underlined.

Hieruitblijktdatbijdedaglengte8 + 0uurslechts3plantenenkelescheuten
metbloemaanleghadden,maardateroveralleplantengerekendgemiddeldmeer
dan12vegetatievescheutenophethoofdrhizoomstonden.Bijdedaglengte8+4
uurisbijdemeesteplantende7escheutgeneratiefenstaanergemiddeld6
vegetatievescheutenophethoofdrhizoom.Bijdedaglengten8+8,8 + 1 2 en8
+ 16uurstaanergemiddeld4vegetatievescheutenophethoofdrhizoomvoordat
deplantovergaatnaarhetgeneratieve stadium.
Hetaantalinternodiënonderdebloeiwijzewordtbehalvedoordedaglengteook
beïnvloeddoordeplaatsophetrhizoom(Tabel 19).
Tabel 19. Aantal internodiën onder het scherm volgens rangorde van de generatieve
scheuten op het hoofdrhizoom bij verschillende daglengten. Aantal bloemscheuten tussen haakjes.
Daglengte Gemiddeld aantal internodiën aangeneratieve scheutnr.
Daylength IAveragenumberofnodesatgenerative shootnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8+0
8+4
12
16

59 3
65(3)65(3)65(2)48(2)39(1)
>
42
50(20)46(20) 43(20) 40(20) 37(19) 36(12)36(6)43(1)
'
>'
32(20) 26(20) 24(20) 22(20) 21(19) 20(14) 20(13) 21(8)19(3)25(2) 20(1)23,4
28(20)23(20)22(20)21(20)21(19)20(14)22(7)24(6)21(1)
22,5
29(20)22(19)20(18)21(17)21(14)21(11)22(7)22(4)22(1)
22,7

Table 19.Numberofnodesbelowtheumbelofthegenerative shootsonthemain rhizome
atdifferentdaylengths.Numberofflower shootswithinbrackets.
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10

Gemid
deld
11 Average

Doordeeerstegeneratievescheutenvanalleplantenperbehandelingbijelkaar
tenemenendaarnaookdevolgende,zietmennaasteenafnamevanhetaantalinternodiënbij toenemendedaglengteookeenafnamevanhetaantal internodiën
naarmatedebloemscheutverdervanafhetproximaleeindvanhetrhizoomstaat.
Delaatsteofbijnalaatstegeneratievescheutengevensomsweereentoenamevan
hetaantalinternodiënte zien.Dit zijnslechtsenkelewaarnemingenenhetis
nietonwaarschijnlijk datdetemperatuurstijging inde zomerhieropeeninvloed
heeftgehad.
Hetgemiddeldaantal internodiënvanallescheutenperbehandeling (Tabel 19)
verschiltvoordedaglengten8+8,8+ 12en8+16nietveelenligtvoorde
daglengte8 + 1 6 zelfs ietshogerdanvoor 8 + 1 2 .Ditintegenstelling totwat
menzouverwachten.Ditkanverklaardwordendoordatscheutendiedichtbijhet
proximaleeindvanhetrhizoom staanondersterkinducerendeomstandighedenwel
bloemenaanleggen,terwijlscheutenopovereenkomstigeplaatsenonderminderinducerendeomstandighedenditnietdoen.Daarhetaantal internodiënonderde
bloeiwijzebijscheutendiedichterbijhetproximaleeindstaannormaalhogeris
danwanneer zeverderaf staan,kanhetgemiddeld aantalinternodiënvandebloemscheutenondersterker inducerendeomstandighedenwelgelijk zijnaanofzelfshogerzijndanvanscheutendieonder ietsminder sterkinducerende omstandigheden
bloemenhebbenaangelegd.Bovendienwordtdoorlangedagrustbevorderd,waardoor
verdervanhetproximale eindaangelegde scheutennietuitgroeien.Ditblijktook
uitTabel 19.Daardeze scheutenminder internodiënvormendanscheutendiemeer
naarhetproximaleeindstaan,kanhetgemiddeldeaantal internodiënbijdeze
daglengtehoger liggendanbijeendaglengtewaarbij zeweluitgegroeid zijn.
Deindithoofdstukbesprokenproefresultaten tonenaandatdaglengtedebloemaanlegbevordert.De kritiekedaglengte ligtongeveerbij8 + 4 uur.Bevordering
vanbloemaanlegdoortoenemendedaglengtewilnietzeggendatmendanookmeer
bloemscheutenkrijgt.Daardescheutvormingdoortoenemendedaglengtewordtgeremdzalmenvoor eengoedebloemproduktiedienentekiezenvooreendaglengte
waarbijscheutvorming enbloemaanleg ineengoedeverhoudingnaastelkaarplaatsvinden.Ondankseenlagerpercentagegeneratieve scheutenkanmendantochtot
eengroteraantalbloemscheutenkomen.
10.4.DISCUSSIE
Hetaantalbladerenof internodiënonderdebloeiwijzevormtbijveel gewassen
eengoedemaatvoordesnelheidvan inductie (HarrisenHarris,1962).Ookbij
Alstroemeriableekditeengemakkelijk tehanterenmaatstaf.Gemetenaanhet
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aantalinternodiënonderhetschermwordtdeinductiebij'WalterFleming'bevorderddoorlagetemperatuurenlangedag.Inhetverrichteonderzoekwerdhet
geringsteaantalinternodiënverkregenbij9°C.Inhoeverreeenlageretemperatuurnogsterkerinducerendwerktkonnietwordenonderzocht,doorhetontbreken
vandefaciliteiten.Bij25°Cvondinhetfytotrongeeninductiemeerplaats,
behalvebijhogelichtintensiteitindekasafdeling.Daarverschilinlichtintensiteitalszodanighetaantalinternodiënnietbeïnvloedde(10.2.),wijstdit
eropdatbijeenhogerelichtintensiteitdekritischetemperatuurvoorinductie
hogerligt.
Hetaantalinternodiënwordtookbeïnvloeddoordeplaatsvandescheutophet
rhizoom(Tabel10en19).Naarmatedescheutenverdervanhetproximaleeindvan
hetrhizoomstonden,haddenzeminderinternodiënonderdebloeiwijzewatwijst
opinductieineenvroegerstadiumvanontwikkeling.Bijmindersterkinducerendemilieuomstandighedenwerdenernietalleenmeerinternodiënperscheutgevormd,maarookmeervegetatievescheutenalvorenshetomslagpuntnaargeneratievescheutenwerdbereikt.Fanneerdeomstandighedengunstigzijnvoorgroeien
bloeiishetmogelijkdatallescheutenbloemenaanleggen.Inveelgevallen
stierfhetvegetatiepuntbijdeeerstgevormdescheutenechterafalvorensbloemaanlegkonwordenwaargenomen.Hetfeitdatproximalescheutenmeerinternodiën
onderdebloeiwijzevormdendandeverderverwijderdeenhetfeitdatdezeproximalescheutenbijsterkerinducerendeomstandighedenuiteindelijkgeneratief
werdenendaarommeegeteld,terwijldatniethetgevalwasalszijvegetatief
geblevenwaren,verklarenwaaromhetgemiddeldaantalinternodiënbijsterkinducerendeomstandighedensomshogerlagdanbijmindersterkeinductie.
Evenalsuithetaantalinternodiënblijktookuithetaantalenpercentagegeneratievescheutendatlagetemperatuurenlangedagdebloemaanlegbevorderden,
lochgevenaantalenpercentagegeneratievescheutennietsteedshetzelfdebeeld
teziendatbijhetaantalinternodiënnaarvorenkomt.Inhetvorigehoofdstuk
isaangetoonddattemperatuurendaglengtedescheutvormingsterkbeïnvloedden.
Indithoofdstukisdaaromsteedshetpercentagegeneratievescheutengegeven,
omaanteduidenwelkdeelvandeaanwezigescheutenbloemenhadaangelegd.
Debloemproduktiewordtbepaalddoorhetaantalscheutendatuitgroeit,deinductieenbloemontwikkeling,waarbijdemilieufactorendiesterkbloei-inducerend
werkenovereenlangereperiodebezieneennegatieveinvloedblijkentehebben
opdescheutproduktie.ZoisbijeenLPvan16uurhetaantalgeneratievescheu" ; ] f " a g e rd a nM j 9o f 1 7 ° C (Tabel9),terwijlhetpercentagegeneratieIhu t " n I " I5- B i jd 6 Z e^ ^ - ^ e n zijnerintotaalweinig
scheutengevoimd,dievooreenhoogpercentagegeneratiefzijngeworden.Dit
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komtookduidelijk totuitdrukking inTabel 16. Aantal enpercentagegeneratievescheutennementoetotdedaglengtevan 16uurendaarnaaf.Hetaantalinternodiënneemtechteroverdegeheledaglengtereeks af.Ookhetaantalgevormdescheutenneemtafbijtoenemendedaglengte.Tabel 18geeftaandatbijtoenamevandedaglengtedeplaatsvandeeerstegeneratievescheutnaarhetproximaleeindvanhetrhizoomverschuift.Er zijnopiederhoofdrhizoomgemiddeldechter3tot4scheutendiegeenbloemenhebbenaangelegd.Verminderingvanhettotaalaantalgevormdescheutenleidtdusnietalleentoteenlageraantalgeneratievescheuten,maarook toteenlagerpercentage,daarhetaandeelvandevegetatievescheutenverhoudingsgewijs groter isgeworden.
Watdeinvloedvan licht-endonkertemperatuuropdebloemaanlegbetreft,blijkt
datdegrotereinvloedvandelichttemperatuur indeeersteplaats toegeschreven
moetwordenaandelangereduurvandelichtperiode (16nur tenopzichtevan8
uur).HetlagerepercentagegeneratievescheutenbijtoenamevandeDTwordt
meerverklaard doorhetgroteraantalgevormde scheutendandoorafnamevanhet
aantalgeneratieve scheuten.Deduidelijke invloedvandebodemtemperatuuropde
bloemaanlegkanverklaardwordenuithetfeitdatdeeersteontwikkelingvande
scheutenonderdegrondplaatsvindt.OokbijFreesia,waarbijdebloemaanleg
eveneensonderdegrondplaatsvindt,kandezedoordebodemtemperatuurbeïnvloed
worden (DijkhuizenenVanHolsteyn, 1975).
BijdeAlstroemeria cv. 'Regina'gingdebloeivangevernaliseerdeplantenbij
eenrhizoomtemperatuurvan5-1S°Cnormaaldoor,terwijldezebij 20of25Cna
H dagenophield (HealyenWilkins, 1979).
In9.5.isalvermeld datbijdeproefmetverschillende schermpercentageser
interactiesmetanderemilieufactoren,metnametemperatuur,opgetredenkunnen
zijn.Deresultaten inTabel 14vertonenwelduidelijkeverschillen inbloemaanlegtussendeplanttijden (daglengteinvloed)maarniettussendelichtttappen.
Designificanteverschillen inaantalgeneratievescheutenkunnenverklaardwordendoordeverschillen inhettotaalaantalscheuten.Onderdeheersendeklimaatomstandigheden indekasbleekde intensiteitgeenduidelijke invloedte
hebbenopdebloemaanleg.Datdeproef inhetfytotronbijdeLPvan 16uurwel
eenafnameinpercentage generatieve scheutenlietzienenbijdeLPvan24uur
niet,zoueropwijzendatalleenondermarginaleomstandigheden lichtintensiteit
invloedheeft,waarbijhetniet duidelijk isofditeeninvloedviadegroeiis
°fdatereendirecte invloedvandelichtintensiteitopdebloemaanlegwordt
uitgeoefend.Ookderesultatenbij 25°CinTabel9wijzeneropdatdelichtintensiteitinvloedheeftopdebloemaanleg.
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11. Bloei

Bloei-alsverschillendvanbloemaanleg -kanoptweewijzenworden gemeten:
aandebloeitijdenaanhetaantalbloemenperscheut.Debloeitijdwordtbepaalddoorhetaantaldagenvan zichtbaarwordenvande scheuten totbloemaanlegenvanaanlegtotopengaanvandebloemen.
Hetaantalbloemenperscheut isafhankelijkvanhetaantal steeltjesper scherm
enhetaantalbloemendatpersteeltje inhet schermopenkomt.Het aantalbloemendatpersteeltjewordtaangelegd isinprincipeonbepaald;bijdewaarnemingen
bleekechterdaterbijeennormalekasteeltmaximaal 5openkomen.Meestalverdroogthetgroeipuntvanhetsteeltjemet dejongsteknoppen.Metname indezomerlijkthetsomsofnietmeerdan 1of2bloemenper steeltje zijn aangelegd.
Derestvandebloeiwijzemoetdanalineenheeljong stadium zijn geaborteerd,
daarnauwelijks isvasttestellenwaardezeheeft gezeten.
Verdrogingvandebloementreedtbijdeteelt inkassenop indeperiodevanoktobertotfebruariwanneerdenatuurlijke lichthoeveelheid gering is.Er isgeen
onderzoekverrichtnaardefactorendieditverdrogenvandebloemenveroorzaken.
Ditprobleem iszeergecompliceerd envraagt eenapart onderzoek.
Deaantallenbloemenpersteeltje indithoofdstukvermeld, zijnvoor zovermogelijk,bepaald doordebloemenopdeplanttelatenuitbloeien.Was dehiervoor
benodigde tijdnietbeschikbaar ofbestond dekansdatdeverdere ontwikkeling
vandeplanttezeer zouwordenbeïnvloed,danwerdophetmoment dat er 1of2
bloemenpersteeltjeopenwaren,bepaaldhoeveelbloemknoppen zichzoverhadden
ontwikkeld datopbasisvanervaringmochtwordenaangenomendat zeook open
zoudenkomen.
Daarbijeennormalekasteelthetaantalsteeltjesinhet schermvrij sterkkan
variëren,isgedurende eengeheleproduktieperiodenagegaan ofditaantalnormaalverdeeld is.De aantallen zijnineenfrequentieverdeling (Fig. 14)weergegeven.Hierbijblijken4,6en7steeltjesperschermmindervaakvoor tekomen
danmenbijeennormaleverdeling (opgrondvandefiguur) zouverwachten.Met
namehetweinig frequentvoorkomenvanhetaantal4isopvallend. Ookbij de
verder indithoofdstuk gegevenfrequentieverdelingen blijktdatongeachtdebehandeling,4steeltjesperschermsteedsweinig frequentvoorkomt.
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Fig. 14.Frequentieverdeling van 1196bloemscheutenopbasisvanhet aantal
steeltjesper scherm.Deze scheuten zijn gedurende eengeheel seizoen
geoogst.
oantaibloemscheuten
number offlower shoots

30O

200

100

aantal steeltjes per scherm
number of branches per umbel

Fig. 14.Distribution of frequency of 1196 flower shootsbased on thenumber of
branches perumbel.These shootshavebeenharvested during awhole
season.

Fig. 15.Verband tussenhet aantal steeltjesper scherm endiametervan dehoofdsteel 10cmonderhet scherm.
^bloemsteel 10cm onder het schermfmm)
«.flower shoot 10cm under the umbel (mm)

10

aantal steeltjes per scherm
number of branches per umbel

Fi

S- 15.Relationbetweennumber ofbranches perumbel and diameter of themain
stem 10cmunder theumbel.
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Vaneenaantalbloemstelendiegedurendeeenbloeiseizoengeoogst zijnisdediamaterop10cmonderhetschermgemeten.Hierbijbleekeenduidelijk rechtlijnig
verbandtebestaantussenhetaantalsteeltjesperschermendediametervande
hoofdsteel,weergegevendoordelijny=2,197+0,876x. Daardikke steleneen
bredervegetatiepunt zullenhebbeneneengroteregroeikrachtdandunnestelen,
ishetmogelijkdatzijhierdoormeersteeltjesafsplitsen.
11.1.BLOEIENPLANTTIJD
Hetverbandtussenplant-enbloeitijdisbepaalddooreenjaar langomde4wekenalstroemeria'sin10literemmersteplantenenindekasteplaatsen.De
plantenzijntothetplanttijdstip opgekweektineenkasbij15-20Cennatuurlijkelichtomstandigheden.Erisnaargestreefdombijhetplanten zoveelmogelijkvangelijkplantmateriaaluittegaan.Hetbleekechterniettevoorkomen,
datdeplantendieinjanuarienfebruarigeplantwerden,groterwarendande
latergeplantealstroemeria's;zogrootdatzebijeenzelfdeafmetingindezomeralscheutenmetzichtbarebloemknoppen zoudenhebbenvertoond.
Fig. 16. Aantalwekenvanaf plantentotbeginvandebloeienhettijdstipwaaropgemiddeld10scheutenperplant geoogst zijn,bijverschillende
plantdata.
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periodevanplantentotbloei/period fromplanting-untilflowering
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which 10flowering shootshad beenharvested
Fig. 16.Relationbetween timeofplantingandtimewhenflowering startedand
themomentwhen 10shootsperplanthadbeenharvested.
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30

Deperiodevanplantentothetmomentdatergemiddeld éénbloemscheutperplant
geoogstwas,isweergegeveninFiguur 16.Hieruitblijktdatgedurendedeeerste
helftvanhetkalenderjaardeperiodevanplantentotbeginbloeiafneemtnaarmatemenlaterplant.Laterneemt zeweer enigszinstoeomdegrootstelengtete
bereikenbijhetplanttijdstip eind september.Debloeibegintdanpasinapril.
Behalvehetbeginvandebloeiisookhettijdstipbepaaldwaaropergemiddeld
10bloemscheutenperplantgeoogst zijn.Hettijdsverloop tussenbeidemomenten
isbijdeplantdata tussen30septemberen18februarislechtskort,dochneemt
bijlatereplantdatatoeenisbijplanttijdenindezomerheel lang.Indezomerplantengeeftwel snelbloei,maarhetaantalbloemscheutenisgering.
Ditwordtverklaarddoordatdeopkweekvanjongeplantenplaatsvondbijeenrelatieflagetemperatuurennatuurlijke langedag.Hierdoorwordtdeplantsnel
totbloeigeïnduceerd;mogelijkhaddendescheutendiebijhetplantenaanwezig
waren,alknoppenaangelegd.Dehoge temperatuurindezomersteldedebloemaanlegvandenieuwgevormde scheutenechteruit,ondanksdenatuurlijke langedag,
waardoorhetvrij langduurdealvorenser10bloemscheutenperplantgeoogstwaren.
InFig.17isweergegevendegesommeerdeproduktieperweekaanbloemscheuten
van13plantendiemet eentijdsverschilvan4wekenop13verschillendedata
geplantzijn.
Hg. 17.Produktieverloop gedurendehetjaarvan 13plantendiemet tussenperiodenvan4weken geplant zijn.
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harvested flower shoots
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Hg. 17.Production during theyearof13plantsplantedat4weeksintervals.
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Hierzijnookdescheutenmetverdroogdebloemknoppenbij inbegrepen.Doorhet
uitblijvenvanbloeikondebloeidatumvandezescheutennietwordenbepaalden
zijnzeonregelmatig geoogst.Verdrogingvanbloemknoppenkwamindeherfsten
hetbeginvandewintervrijveelvoor.Beschouwtmendetotalenvanalleplantdatadanblijktdat,ondankshetfeitdateropiedermomentplantenvan13
plantdataaanwezigwaren,ereenduidelijkverloopindebloeioptrad:veel
bloeigedurendeweek 18tot 25,tewetendemaandenmeienjuni,daarna eensterkedalingmeteengeringherstelindeherfst (week37-49)enpraktisch geen
bloeiindewinter.Hieruitvolgtdatmilieufactoren eengrotere invloedhebben
ophetbloeiverloop dandeplanttijd;deleeftijdvandeplant speelt blijkbaar
eenondergeschikterol.Alsvoorbeeldvanhetproduktieverloop vanplantendie
inherfstenwintergeplant zijn,isditverloopinFig.18weergegevenvoorde
plantdatum21/1.
Fig. 18.Produktieverloop perplantbij deplantdatum 21 januari.

geoogste bloemscheuten
harvested flower shoots
12-1

10H

20

M.,ill[
24

2b

32
3'6
40
44
48
wekenvanhet jaar/weeks of the year

"52*

Fig. 18.Productionperplant of 21January planting.

Hieruitvaltafteleidendatdeomstandighedeninhetvoorjaar gunstig zijn
vooreengoedeproduktieendatdezomer,dezogenaamderustperiode,eenminder
gunstigeproduktietijdis.Ditbloeiverloop komtvrijwelovereenmethetaanvoerpatroondatm Tabel1gegevenis.Debelangrijkste factorendiedebloemaanleg
bijdeAlstroemeriabeïnvloeden zijn:temperatuurendaglengte (10.1.en10.3.).
Delagetemperatuur aanheteindvandewinterendetoenemende daglengteinhet
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voorjaarwerkenbeide gunstigopdebloei.Dehogetemperaturenindezomeronderdrukkendebloemaanlegvooreengrootgedeelteondanksdelange-dagomstandigheden.Eenconcentratievandebloeiinhetvoorjaarwordtverderveroorzaakt
doordeeerderebloemaanlegensnellerebloeibijscheutendieverdervanhet
proximaleeindevanhetrhizoom staan (11.2.en11.4.).
Bijdeverschillendeplantdata gedurendehetjaarzijnookhetaantalsteeltjes
perschermenhetaantalopengekomenbloemenpersteeltjebepaald.Degemiddeldenhiervan (Fig.19)zijnovereenkomstighetproduktieverloopverkregenbijeen
wisselend aantalgeneratieve scheuten.
Fig. 19.Verloop vanhet aantal steeltjesper scherm enopenbloemenpersteeltje gedurende het jaar.De gemiddelden zijnontleend aanplanten diemet
een tussenperiodevan 4weken geplant zijn.

aantal
number
10i

./Av\
0--°v
/
V,

"Sc o'

o'°.

„0?"***

o"°*

P'
1

— «

12

16

20

2U

28

32

J2
36
iß
iL ' IB
52
weken vanhet jaar/weeks of the year

aantal steeltjesper scherm /number ofbranches perumbel

o — > aantalbloemen per steeltje /number of flowers perbranch
Fig. 19.Number ofbranches perumbel andnumber of flowersP « J « 1 " *

d u r m g

theyear.Averages ofplants planted at4weeks intervais.

Indemaandennovemberendecemberverdrogendemeestebloemknoppen.Somsverdrogendebloemenvandeeerste en/ofdetweedeorde,terwijlernogbloemenvan e
derdeordetotontwikkelingkomen.Scheutenmetverdroogdebloemenzijnpaslaat
enonregelmatigweggenomenalsgevolgvanhetontbrekenvaneennormaal bloei
tijdstip.

..

Hetaantalbloemenper stoeltjevertoont,afgezienvaneenabsoluutminimum m
dewinterdathetgevolg isvanverdroging,eenenigszinswisselendverloopen
varieertmeestalvan2tot4.

67

Hetgemiddeldaantalsteeltjesinhetschermbereikteenmaximumvanruim7in
hetvoorjaarendaaltdantoteenminimumvan2inde zomer.Indeherfstneemt
hetweertoe.
Resumerenduithetvoorgaandeblijktdatdeproduktieomstandighedeninhetvoorjaarhetgunstigst zijn.Hetaantalgeneratievescheutenenhetaantalvertakkingenperschermzijndanhethoogst,erkomenveelbloemenpersteeltjeopen
endeperiodevanbeginvandebloeitotdeperiodevan 10bloemstelenperplant
ishetkortst.
11.2.BLOEIENTEMPERATUUR
Inhethoofdstukoverbloemaanlegentemperatuur (10.2.)isaangetoonddatlage
temperatureni.e.9en13°Cbevorderlijk zijnvoordebloemaanleg,gemetenaan
hetaantalafgesplitstebladerenonderhetschermenhetpercentage generatieve
scheuten.
Bijdeonderzochtetemperaturen9, 13,17, 21en2S°Cbloeidendeplantenbij
eenLPvan16uurheteerstbij 21°C;bijeenLPvan8uur eninNLbij 17°C
(Tabel 20).Debloeitijdishierhetresultaatvan inductie,aanlegenontwikkeling.
DatdebloeibijdeLPvan16uurveelvroegerbegondanbijdeLPvan8uurkan
verklaardwordendoordevroegereinductiedoordelangedag-invloed,maarbovendienwasookdelichthoeveelheid tweemaalzogroot.Hierdoor ishetteverklarendaterbijdeLPvan 16uurbij21°CwelbloeioptradenbijdeLPvan8
uurniet.Indekasafdelingentraderbij21en25°Cwelbloeiopmaardezebegonlaterdanbij17°C.Doortoenamevandenatuurlijkelichthoeveelheid envan
dedaglengtetijdensdeeersteperiodevandeproef,isbloemaanlegookbijde
hogetemperaturengerealiseerdmaaropeenlatertijdstipdanbij 17°C.Bijlage
temperatuurwordenscheutenineenjongerstadiumgeïnduceerd danbijhoge,maar
deontwikkelingverloopttrager.Omdeinvloedvandetemperatuuropdeontwikkelingtescheidenvandieopdebloemaanleg,zijnerplantenopgekweektbij17°C
eneenLPvan16uur.Ophetmomentdatdeeerstebloemknoppen zichtbaarwaren,
zijndescheutenmetwaarneembareknoppengemerktenzijndeplantenverdeeldover
9,13,17,21e n 25°C.Hierbijbleekdatdescheuteneerderbloeidennaarmate
detemperatuurhogerwas.Eenpreciezedateringvandebloeiwasnietmogelijk,
daardezeproefinWageningenplaatsvond,waardoordewaarnemingennietdagelijkskondenwordenuitgevoerd.
Bijdebesprekingvandebloemaanleg isaangetoond (10.)dathetaantalinternodxenonderhetschermnietalleenbeïnvloedwordtdoortemperatuur endaglengte,
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maarookdoordeplaatsophetrhizoom.Ofereensamenhang bestaat tussende
plaatsvandebloemscheutophetrhizoomendebloeitijd isindevolgendeproef
nagegaan.Bijplantenindekasbijeendagtemperatuurvan20en15Ceneen
nachttemperatuurvanrespectievelijk 17en12Cisvaniedere scheutdeverschijningsdatumendebloeidatumgenoteerdennaderhanddeplaatsophetrhizoomen
hetaantal internodiën.Figuur20toontaandatnaarmatedescheutverdervanaf
debasisophetrhizoomstaathetaantaldagentotbloeinagenoeg indezelfde
mateafneemtalshetaantal internodiënonderhetscherm.

Fig. 20.Verband tussendeplaatsvande generatieve scheuten op het rhizoom,
aantal internodiën enaantal dagen totbloei.

aantal
number

aantal dagentotbloei
number of daysuntil
flowering

100'
80

aantal internodiën onder
het scherm
number ofnodes under
theumbel

60U>-

15/12°C

2o/n°c

20-

6
8
10
generatieve scheut
generative shoot

Fig. 20.Relationbetween theposition of the generative shoots on therhizome,
number ofnodes andnumber of daysuntil flowering.

Hieruitkanwordenafgeleiddatverschilleninbloeitijd indeeerste plaats
wordenveroorzaaktdoordatdebloemaanlegineenvroeger stadiumbegintenniet
doorversnellingvandebloemontwikkeling.Doordat laterafgesplitste scheuten
snellerinbloeikomen,vindtereensterkeconcentratievandebloeiplaats,
zoalsinFig.16isaangetoond.
Deinvloedvandetemperatuurophetaantalsteeltjesinhetschermenhetaantalbloemendatzichperbloeiwijzeontwikkeldeiszowelbepaaldbijplanten
dieconstantbij9,13,17,21en25°Chebbengestaan (Tabel 21),alsbijplantendiebij17Czijnopgegroeidtotnadebloemaanlegendaarnabijgenoemde
temperaturen zijngeplaatst (Tabel22).
Metbehulpvanvariantieanalysekonwordenaangetoonddaterineerstgenoemde
proef (Tabel21)eensignificante invloedwasvanlichtomstandigheden, temperatuureneeninteractie-effect ( P <0,05)ophetaantalsteeltjesperscherm.
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Tabel21.Invloedvan temperatuur enlicht opaantalsteeltjesenontwikkelde
bloemenper scherm;9plantenperbehandeling.
Tempe- Aantal steeltjesper scherm
ratuur
Tempe- Number ofbranchesper
umbel
rature
LP8u
LP 16u
NL
LP8hrs.
LP 16hrs

9°
13°
17°
21°
25°

5,1
f ')2,9 a
4,9
ef
2,8 a
4,6 def
3,0 ab
3,2ab
3,2 ab
3,2 ab

4,4
4,4

Aantal ontwikkeldebloemenperscherm
Numberof

def
de

3,6bc
3,3ab
3,lab

developed f] owersperumbel

LP8u
LP8hrs.

LP 16u
LP 16hrs.

NL

9,3 abcd
10,0abcd
12,0 bed
7,6 abc

6,8 ab
10,5abcd
10,9abcd
12,9
d
11,8 bed

6,2a
11,5 bed
11,6 bed
12,3 cd
11,7 bed

-

')Verschillen insteeltjes enbloemenvolgens THD (0,05).
Meanseparation inbranches and flowersbyTHD (0,05).

Table21.Effect of temperature and lightonnumber ofbranchesanddeveloped
flowersperumbel;9plants per treatment.

DitaantalverschiltvoordeLPvan16uurvandievan8uurenNL.BijdeLP
van8uurenNLneemthetafbijhogere temperatuur.BijdeLPvan16uurwas
ergeentemperatuureffect aantoonbaar.
!nFig.21isdefrequentieverdeling gegevenvanhetaantalsteeltjesperscherm
voordeverschillende temperatuur-enlichtomstandigheden.
p

ig.21.Frequentieverdeling vanhetaantal steeltjesperschermbijverschillendetemperaturen en lichtomstandigheden.
_
„

LP 8hrs

x
o
0
. _ -

1

2

3

4

5

6

9°C
13°C
17°C
21°C

7

aantal steeltjes per scherm
number of branches per umbel

Fi

S- 21.Distributionoffrequency ofnumberofbranchesperumbelatdifferent
temperatures andlight conditions.
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HieruitblijktevenalsbijFig.14,dat4steeltjesperschermminder frequent
voorkwamdanmenopgrondvaneennormaleverdeling zouverwachten.Heelduidelijkwasditbij17Cindekasafdeling.
Bijdeplantendiebloemenhebbenaangelegdbij17°Cendaarnaverplaatstzijn
naar9,13,17,21en25°CbijeenLPvan16uur,bestondergeensignificant
verschilinaantalsteeltjesperscherm (Tabel22).

Tabel 22.Invloedvandetemperatuuropdebloemontwikkeling bijeenLPvan 16
uurnabloemaanlegbij 17C;9plantenperbehandeling.

Temperatuur
Temperature

9°
13°
17°
21°
25°

Steeltjesper
scherm
Branchesper
umbel

Opengekomen bloemen
per steeltje
Openflowersper
branch

4,5
3,8
3,9
3,9
3,9

1,6
1,9
2,2
2,9
1,9

Table22.Effectoftemperature onflowerdevelopment ataLPof 16hrs.after
flowerinitiationat 17°C;9plantsper treatment.

Wathetaantalontwikkeldebloemenperschermbetreft (Tabel21)waseralleen
eentemperatuureffectaantoonbaar (P< 0,1).Bijalledrie lichtomstandigheden
namhetaantalontwikkeldebloemenbijeenhogeretemperatuureersttoeendaarnaweeraf.HetmaximumlagbijdeLPvan8-uurbij17°CenbijdeLPvan16uur
enNLbij21C.Ondanksduidelijkeverschilleninaantalsteeltjesperscherm
tussendeLPvan8en16uurverschildehetaantalontwikkeldebloemenperscherm
nietduidelijk,metanderewoorden,mindersteeltjesperschermwerdgecompenseerddoormeerbloemenpersteeltje.
Ookdeplantendiebij 17°Copgekweektwaren,endaarnaoverdetemperaturenverdeeld (Tabel 22), gaveneentoenemendaantalopengekomenbloemenpersteeltjetot
21Cenvervolgenseenlageraantalbij25°C.Deopgetredenverschillenwaren
echter statistischnietbetrouwbaar.
Samenvattendkangezegdwordendatdebloeitijdbepaaldwordtdoordefactoren
diebloemaanlegenontwikkelingbeïnvloeden.Deaanlegvindtbij9°Cineenjongei
stadiumplaatsdanbijeenhogeretemperatuur,maardebloeiwordtnaaanleg
snellergerealiseerdnaarmatedetemperatuurhogeris.
Naarmatescheutenverdervandebasisophetrhizoomstaanneemtdeperiodevan
zichtbaarwordenvandescheuttotbloeiindezelfdemateafalshet aantalinternodiënonderhetscherm.Ditverklaartwaaromondanksdevrijregelmatigetoe-
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namevan het aantal scheuten de bloei in een korte periode is geconcentreerd
(Fig. 18).
Hetaantalsteeltjesper schermwordtheelduidelijkbeïnvloeddoordelichtperiode(mindersteeltjesbij lange lichtperiode)maardaarnaastheeftookdetemperatuurbijdeLPvan8uurenNLeeninvloed (meersteeltjesbijlageretemperatuur).Hetaantalbloemendatzichperschermontwikkeldewerdbeïnvloed
doordetemperatuurenvertoonde eenoptimumbij 17°CbijeenLPvan8uuren
bij21°CbijeenLPvan 16uurenNL.
11.3.BLOEIENLICHTINTENSITEIT
Alstroemeriacv. 'WalterFleming'geeftbijlagelichtintensiteit inhetnajaar
veelbloemverdrogingtezien.Alsgevolghiervanstoptdeproduktievanbloemsteleninhetnajaarenwinterdanooknagenoeghelemaal (11.1,Fig. ^ ) . Daar
erbijhetbeginvanhetonderzoeknauwelijks ietsbekendwasoverdefactoren
diedeontwikkelingvanhet gewasbeïnvloeden,isbeslotenomhetgecompliceerde
probleemvandebloemverdrogingnietinditonderzoekoptenemenmaarhetvoor
eenapartonderzoektereserveren.
Deinvloedvandelichtintensiteitopdebloeiisonderzochtbijplantendieop
21december,21maart,23junien21septemberinemmerszijngeplantenmde
kasgeplaatst,waardoorschermen0,19,32en42',vanhetlichtwerdweggenomen.
InTabel23zijnderesultatenweergegevenalsgemiddeldenvandeeerste25
bloeiendescheutenperbehandeling.Voor geenvandegenoemdeplantdatableek
ereensignificantverschiloptetredeninaantalsteeltjesperscherm,aantal
bloemenpersteeltjeenbloeidatumtussendeverschillendelichtintensiteiten.
Hetaantalsteeltjesinhet schermverschildewelduidelijktussendeplantdatum
21decemberendedata21maarten23juni.Bijbloeiinmei-wasditaantalhoger
danbijbloeiinjuniofaugustus.Dezeresultatenkomennagenoegovereenmet^
diezijnweergegeveninFig.19(11.1.),waarhetgemiddeldaantalsteeltjesin
meivarieertvan4-5eninjunienaugustusvan2-3.
ballendisdaterookinhetaantalbloemenpersteeltjegeen ™ ^ J ^
tussenmeerofminderschermen.Blijkbaarwasindegeheleperioe . ie
nogvoldoendeomeenzelfde aantalbloemenpersteeltjetelatenontwikkelen
UO*.Debloeivielbij dezedrieplantdataindelichtrijke
V*™**™™£
de
vraag0 fonderminder gunstigelichtomstandigheden,bijbloeiin n ^
--tererweleenduidelijke invloedvanhetschermenophetaantalopngkomen
kernenpersteeltjezou zijn.Deplanttijdseptemberdieindezeproef op
genomen,gafechtergeenbloeiindewinter.
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Tabel 23. Invloed van lichtintensiteit bij verschillende plantdata op het aantal
steeltjes per scherm,het aantal bloemen per steeltje en bloeidatum.
Deze aantallen zijn gemiddelden van 25 bloemstelen die het eerst bloeiden.

Aantal steeltjes per
scherm
Number of branches
per umbel

Aantal bloemen
per steeltje
Number of flowers
per branch

Gemiddelde bloeidatum
Average flowering
date

Plantdatum 21/12I
Planting date 21/12
100%
81%
68%
58%

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

3,1
2,9
2,5
3,0

13 mei/May
I2mei/May
II mei/May
12 mei/May

Plantdatum 2 1 / 3
Planting date 21/
100%
81%
68%
58%

3
2,7
2,8
2,2
2,6

3,4
4,4
3,8
4,0

2,6
2,3
2,6
2,1

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

Lichtintensiteit
Light intensity

Plantdatum 23/6
Planting date 23/6
100%

81%
68%
58%

3 juni/June
3 juni/June
4 juni/June
3 juni/June

21 augustus/August
14 augustus/August
18 augustus/August
18 augustus/August

Table 23.Effect of light intensity at different planting dates on number of
branches per umbel,number of flowers per umbel and flowering date.
These numbers are averages of 25 first flowering shoots.

Naeenhalfjaar,toendeproefbeëindigdwerd,wasdebloemontwikkelingbijde
nietgeschermdeplantenechterduidelijkverderdanbijdegeschermde.
Hetaantalbloemenpersteeltjewasbijdeplantdatum21maartgemiddeldhoger
danbijdeplantdata21decemberen23juni.InFig.19(11.1.)ishetaantal
bloemenpersteeltjeeindjunieveneenshogerdanindeperiodeervoorenerna.
Hetlijkteropdatdevrijsterkeafnameinaantalsteeltjesperscherminhet
begingepaardgaatmeteentoenamevanhetaantalbloemenpersteeltje.Hierdoor
blijfthetaantalbloemendatzichperschermontwikkeltnagenoeg gelijk.Indezeproefkonopgeenenkelewijzeeeninvloedvandelichtintensiteitopde
bloeiwordenvastgesteld.
11.4.BLOEIENDAGLENGTE
In10.3.isaangetoonddatinductieenbloemaanlegdoorLDwordtbevorderd,waardoordebloeivroegerkanplaatsvinden.DitblijktuitFig.22waarinhetaantal
dagenvanafhetbeginvandeuaglengtebehandelingtotdebloeiisweergegeven.
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Fig. 22. Verband tussen daglengte enaantal dagentotbloei.Beginproef5januari.
dagentotbloei
daystillflowering
1501

130

110

90H

70-J
8

10

12

14

16

18

20 22
24
daglengte/daylength

Fig. 22. Relation between daylength and number of days u n t i l flowering. Experiment
s t a r t e d 5 January.

Dezeproef is op 5 januari begonnen, daar verduistering in de kas gedurende het
winterhalfjaar de minste moeilijkheden gaf met de temperatuur. De verduistering
vond plaats met p l a s t i c folie dat het l i c h t n i e t helemaal buitensloot en bovendien ook enig nabij infrarood doorliet. Dit kan storend hebben gewerkt daar bij
later onderzoek i s gebleken dat de daglengtereacties van Alstroemena al optredenbij een zeer geringe l i c h t i n t e n s i t e i t . Bij proeven op wagentjes die gedurende de zomer overdag buiten stonden, bleek dat planten bij een daglengtej a n « ^
na 20weken nog geen bloemknoppen t e zien gaven, terwijl planten bij ^ +
na 8weken reeds meer dan 3 bloemstelen per plant hadden gegeven. Bij een pr
in het fytotron begonnen de planten bij de LP van 8uur en 17 Cna 8we
bloeien (11.2, Tabel 20). Bij korte dag kunnen de planten dus wel bloeien maa
dit zal mede afhangen van de temperatuur.
^ bloemenna te gaan of de daglengte behalve de aanleg ook de ontwikkeling
knoppen beïnvloedt, werden jonge planten bij KDopgekweekt. V e r V ° l g e
deze planten van 28 januari t o t 19 februari 8 uur daglicht met een
™ ^
Peking van 4 uur ombloemaanleg t e induceren. De bloemontwikkelmg vond plaats
b i j KD

' " > e n natuurlijke daglengte.
steellengte bevordert
Uit de resultaten b l i j k t dat LD de bloemontwikkelmg en de s t e e l l g
^
(Tabel 24). Doordat LD in een vroeger stadium bloemaanleg i n d u c e e r t ^ J g ^
een kortere bloemsteel (minder internodiën), maar d i t wor t weer
door de sterkere strekkingsgroei die b i j LD optreedt.
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Tabel24.Invloedvandedaglengteopdebloeraontwikkelingnadat de scheutenvoorafdoorLDwarengeïnduceerd;50scheutenperbehandeling.

KD
SD

Natuurlijke
daglengte
Natural
daylength

LD
LD

Gemiddeldebloeidatum
Meanfloweringdate

4 april a')3 aprila
April
April

31maartb
March

Steeltjesperscherm
Branchesperumbel

3,3

3,3

3,3

Bloemenperscherm
Flowersperumbel

9,6

11,3

11,0

118,7a

123,4a

140,7b

Schermlengte
Lengthofumbel

10,3

12,5

10,9

Aantal zichtbareinternodiënbij
inductie
Numberofvisiblenodesatinduction

29,4

26,9

30,2

Aantalinternodiënvanaf inductie
totbloei
Numberofnodesfrominductionuntil
flowering

23,6

23,0

22,9

Lengtebloemscheut
Lengthofflowershoot

')VerschillenperrijvolgensTHD (0,05).
MeanseparationinrowsbyTHD (0,05).

Table24.Effectofdaylengthonflowerdevelopment after inductionbyLDs;50
shootspertreatment.

InTabel25iseenfrequentieverdelingvanhetaantalvertakkingenperscherm
bijverschillende daglengtengegeven.Hierbijblijktdatditbijtoenamevande
daglengteafneemt.Bijalleverstrektedaglengtenwashetaantal4weinig frequent(zieookFig. 14).Bijdeinleidingoverdebloei (11.)isaangetoonddat
ereencorrelatiebestaat tussensteeldiameterenaantalsteeltjesperscherm.
Devraagrijstdusofdaglengtedesteeldiameter beïnvloedtendaarmeehetaantalsteeltjes,ofdatdedaglengteeendirecteinvloedheeftophetaantal
steeltjes.
Voordedaglengten8+4,8+8en8+12uurkoneenrechtlijnigverbandwordenaangetoond tussenhetaantalsteeltjesendesteeldiameter.Volgensdetoets
oprechtlijnigheid (DeJonge,1963)konvoordedaglengte8+16trurechtergeen
betrouwbaarrechtlijnigverbandwordenaangetoond,maarwordthetverbandhet
bestweergegevendooreenkroiime(y=1,0788+1,801Sx-0,2856x2).
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Tabel 25. Frequentieverdeling van bloemscheuten volgens tiet aantal s t e e l t j e s per
scherm b i j v e r s c h i l l e n d e daglengten.
Daglengte
Daylength

8 +4
8 +8
8+12
8 + 16
Totaal
Total

A a n t a l s t e e l t j e s p e r s cherm
Number of branche s p e r umbel
1
2
3
4
5

T o t a a l a a n t a l bloemscheuten
T o t a l number of flower s h o o t s
6

36
39
39

8
63
51
33

13
14
8
9

49
2
1
1

1

7
6
8

71
122
105
90

21

114

155

44

53

1

388

Table 25. D i s t r i b u t i o n of frequency of flower shoots based on the number of
branches per umbel a t different daylengths.

Fig. 23. Verband t u s s e n a a n t a l s t e e l t j e s p e r scherm en s t e e l d i a m e t e r b i j de dag
l e n g t e n 8 + 4 , 8 + 8 , 8 + 12 en 8 + 16 u u r .
#10cmonderhet scherm(mm)
#10cmunder the umbel(mm)

8.4u/hrs

8.16u/hrs

aantal steeltjes per scherm
number of branches per umbet

Fi

S- 23.Relationbetweennumber ofbranches perumbel and stemdiameter atthe
daylengths 8+ 4,8+8,8+ 12and 8+ 16hours.
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DetoetsvanHartley (DeJonge,1963)toondeaandatdevariantievandelijnen
voordedaglengte8+8en8+12uurnietsignificantverschilde,maarwelverschildevandievandelijnvoordedaglengte 8+4uur.Verderbleekdatook
deregressielijnenvoordedaglengten8+8en8+ 12uur totéénlijnverenigd
mochtenworden.
DeregressielijnendiehetverbandweergeventussendediametervandebloemsteelenhetaantalsteeltjeszijnweergegeveninFig. 23.Bijdedaglengten8
+4,8+8en8+12uurnamdediametervandebloemsteelregelmatig toebij
toenamevanhetaantalsteeltjes.Dezetoenamewashetgrootstbijdedaglengte
8+4uur.Hiermeeisalaangegevendat3of4steeltjesper schermbijdedaglengte8 + 4 uurnietbijeenzelfdediameter gerealiseerd isalsbij 8 + 8 uur.
Erbestaatduseendirecteinvloedvandedaglengteophetaantalsteeltjesper
scherm.Bijdedaglengte 8 + 1 6 uurnamdediametereersttoebij toenamevan
hetaantalsteeltjesenvervolgens af.Erwarenechtermaarweinig scheutengevormdmet4of5steeltjes,zodatergeenaltegrotewaardeaandezepunten
toegekendmagworden.Devariatieinaantalsteeltjesperdaglengtewasmaargeringmetbovendieneennietgelijkeverdeling overhet gehele traject.Wanneer
hetaantalsteeltjesdatperschermgevormdwordt dediktevan desteelzou
bepalen,danzoumenmogenverwachtendaterongeachtdedaglengte eenzelfde
verband zoubestaantussenaantalsteeltjesper schermensteeldiameter.Menkan
hiertegenaanvoerendatalsgevolgvaneensterkere strekkingsgroeibij grotere
daglengtenerbijeenzelfdeaantalsteeltjeseendunnere steel zouontstaan,maar
ditvindtgeengrondinderesultaten,wantbij3steeltjeskreegmeneendikkeresteelbijeendaglengtevan8+8-uuroflangerdanbij 8+4uur.
Naarmatededaglengtetoenam,namhetaantalsteeltjesaf,ditbetekent dat
sterkinducerendeomstandigheden totverminderingvandeaanlegvanhetaantal
primaireknoppenleidt.Ookbijanderegewassenzijnsoortgelijke waarnemingen
gedaan.Zonambijchrysanthetaantalbloempjesperbloemhoofdjetoedoorin
hetbeginvandeinductievekortedag-periode eenaantallangedagentegeven
(VanVeen, 1969).
11.5.DISCUSSIE
HoeweldebloeiwijzevanAlstroemerianietalseenechtschermbeschouwdwordt
(Hutchinson, 1959),isergemakshalveopbasisvandevormwelover eenscherm
gesproken.Opvallend isdathetaantalsteeltjesperschermniethetnormale
verdelingspatroonvolgt,maardat4steeltjesperschermbijgeenenkelebehandelinghetmeestfrequentvoorkomt,terwijlerbij3,5en8steeds toppenop78

treden.Dezeongelijkeverdeling vanhetaantalsteeltjesperschermisookbij
anderecultivarswaargenomen,waarbijmeneveneensvaker 3,5en8steeltjes
vonddanmenbij eennormaleverdeling zouverwachten (Anonymus,1977).Priestlye.a.(1935)hebbendebladstand 3/8 bijAlstroemeriaverklaardviadeopeenvolgendestappenvan 1/3 en 2/5.Erkunnennietmeerdan3primordiarondde
apexwordengerangschikt. Inplaatsdathetnieuweprimordium (1)zichnuboven
4ontwikkelt,zoalsbij debladstand 1/3,ontwikkelthetzichboven6,waarmee
deovergangnaardebladstand 2/5 isaangegeven.Dezelfdeargumentenverklaren
ookdeovergangnaardebladstand 3/8.Wanneer inplaatsvanbladprimordiabloemknopprimordiawordenaangelegd,bepaalthetaantalspiralenhoeveelsteeltjeser
inhetscherm zullenkomen.
Dat3,5en8steeltjesmeer frequentvoorkomen dan4,6of7wijst eropdathet
vegetatiepuntvaker stoptmet dedifferentiatie naaanlegvaneenvolledige spiraal,dannaeengedeelte.De afnamevanhetaantalsteeltjesbijtoenamevan
dedaglengte (Tabel 24), wijst op eensneller stoppenvandedifferentiatiebij
eensterkerebloeminductie.Dezeverminderingvanhetaantalbloemenperbloeiwijzeondersterk inducerende omstandigheden isookbeschrevenbijlelie (Rohen
Wilkins,1977),Freesia Ofansour, 1968),Engelsraaigrasentimothee (Ryle, 1966).
Verminderingvanhetaantal steeltjesper schermtradechternietopbij lage^^
temperatuur,hoewel deze ook sterk inducerendwerkt. Dedifferentiatie zalbij
lageretemperatuur echter langzamerverlopenwaardoor zijmogelijk langerdoorgaat,daarookdegroeibij eenlage temperatuur zijnoptimumheeft (12.2.).Anderzijdsvormtookhetontstaanvandikkere stelenmeteenbredergroeipuntbij
lagetemperatoen eenmogelijkeverklaringvoorhetfeitdathetaantal steeltjes
nietafneemt.Bij Lilium longiflorvm cv. 'Ace'iswaargenomendatdediameter
vandeapexenhet aantalbloemenafnemenbij toenamevandevernalisatie (Wang,
RobertsenBlaney, 1970). ErbestaatbijAlstroemeriaweleencorrelatietussen
hetaantalsteeltjes inhet scherm endiameter vandebloemsteel.Ditverband
isechternietvoor alledaglengten gelijk.Opvallend isvooralhetkromlijnig
verbandtussenaantal steeltjes endiameterbijdedaglengte 8+16uur,wat
afgeeftdat4of 5steeltjes eenongeveer evendikkehoofdsteelhaddenals ot
2
-o"dittekunnenverklaren ishetnodig omookdeplaatsvandescheutenop
netrhizoomteweten ende tijdwaarin zegegroeid zijn.UitFig. 19blijt
da
tergedurendehetjaar eennegatiefverbandbestaat tussenaantal steeltjes
Perschermendaglengte,behalve datdetopniet indewinter (bijdekortste
da
glengte)maar inhetvoorjaarviel. Indezeperiodenamenhetaantalscheuten
&*• 3)endebloemproduktie (Fig.16,17en18)sterktoe.Degroei-enbloei^tandigheden (nogvrij lagekastemperatuur, toenemende lichthoeveelheiden

79

gunstigedaglengte)blijkendanhetmeestoptimaal te zijn.Hetaantal steeltjes
namnaarde zomertoeweerafwatverklaard kanwordendoordetoenemendedaglengte.
Hetaantalbloemendatzichpersteeltjeontwikkeldevertoonde eenmeerwisselendverloop (Fig. 19).Vroeg inhetvoorjaarnamditaantal toe,watverklaard
kanwordendoorverbeteringvandelichtomstandigheden. De toenamevanhetaantalsteeltjesperschermmeteengrotereonderlinge concurrentie enhet toenemen
vandeknolgroei (zie12.)vormeneenmogelijkeverklaringvoordeafnamedie
erdaarnaoptrad. Injuni,toenereendieptepunt indebloeioptrad,namhet
aantalweertoe.Daarnavertoondeheteenwisselendverloop om indewintereen
dieptepunt tebereiken,alsgevolgvandesterkebloemverdroging.
Daterbijdeschermproefindekasgeenverschillen inaantalbloemenper
steeltje zijnwaargenomen,isstrijdigmetdeverklaring datdeoorzaakvan
bloemverdrogingvooral gezochtmoetwordenbijdegeringe lichthoeveelheid. In
dezeproef zijnalleenbloeigegevensverkregenvanmei totenmet augustus.Bij
hetlaagste lichtniveau, 581,wasdegemiddelde instraling indieperiodenog
ongeveerviermaal zoveelalsdieinnovember.Bovendien zijndeze resultaten
verkregenmetjongeplantenmet eenvrij grote groeikracht.
Uitdetemperatuurproeven (Tabel21 en22)inhetfytotronblijkt datdemeeste
bloemenperscherm zijnverkregenbij 17en21°C.Demeest inductieve temperatuurvan9Cgafweinigbloemenper scherm.Daarbijdeze temperatuur sterke
knolgroeioptrad (zie12.1.)zouookditinderichtingvanconcurrentie tussen
bloemontwikkeling enknolgroeikunnenwijzen.
Deresultatenwijzenerduidelijkopdat inhetvoorjaardemilieuomstandigheden
voordebloemproduktiehetgunstigst zijn.Kortedagen lagetemperatuur tijdens
dewinterperiode stimulerendescheutproduktie,terwijl degroeivandezescheutenbijdetoenemende lichthoeveelheid optimaalkanverlopen.De geleidelijktoenemendedaglengtebijeennogvrij lagetemperatuur stimuleert de inductie.
Scheutendie zichlaterontwikkelenworden ineenjonger stadium geïnduceerd
waardoor zijooksnellertotbloeikomen.Debloemontwikkeling wordt bevorderd
doordetoenemende lichthoeveelheid entemperatuurwaardoordebloeimassaalen
sterkgeconcentreerd plaatsvindt.
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12.Knolvorming

Alle thans bekende Alstroemeria soorten -vormen knollen, hoewel deze zich bij de
ene soort sterker ontwikkelen dan b i j de andere. Daar het wortelknollen zijn die
geen knoppen dragen en dus n i e t voor de vermeerdering gebruikt kunnen worden,
heeft deze knolvorming voor de t e e l t weinig directe betekenis.
Op de oorspronkelijke groeiplaatsen hebben de knollen de functie als reserve-organen de plant ongunstige klimaatomstandigheden te doen overleven en daarna hernieuwde groei mogelijk te maken. Na de rustperiode hervat het rhizoom de groei
opdie plaatsen waar zich knollen hebben gevormd. Ook bij het huidige onderzoek
zijn verschijnselen waargenomen zoals bijvoorbeeld leeggezogen knollen, die wijzenop het inschakelen van deze reservestoffen in het hergroeiproces.
Het ziet er echter n i e t naar u i t dat deze functie van de knollen bij de t e e l t m
dekas een belangrijke r o l speelt. Wel'kan onder bepaalde omstandigheden de knolvorming vrij omvangrijk zijn. Zij vormt dan een belangrijke sink voor assunilaten die zijn invloed ten koste van de groei van andere delen doet gelden. Daarom
is het belangrijk om te weten op welke wijze de knolvorming door de verschillendeomstandigheden wordt beïnvloed, teneinde deze zo mogelijk af te remmen of te
voorkomen, zodat de a s s m i l a t e n die naar de knol zouden stromen, gebruikt kunnenworden voor de groei van organen die voor de t e e l t van meer belang zijn.
°m de samenhang tot uitdrukking t e brengen i s de knolgroei soms in verband gebracht met de scheutgroei, waarbij de r e l a t i e tussen beide i s uitgedrukt m de
gewichtsverhouding S/K. De wortelgroei i s meestal buiten beschouwing gelaten
^ar het in verband met het gebruikte substraat praktisch onmogelijk was de wortels uit te spoelen.
12

-1. KNOLVORMING ENTEMPERATUUR
-hl. Constante temperatuur

^ invloed van de temperatuur op de knolvorming is in het fytotron bepaald bij
Pinten die gegroeid waren b i j 9, 13, 17, 21 en 25°C en een LPvan 8 of 16 uur
P l i c h t of bij daglicht in de kasafdeling. De proef is 22/1 begonnen De bloe
men
zun in deze proef regelmatig geoogst. De knolgewichten zijn na de b o
Paa
W. Bij d e L P v a n 1 6 m r e n i n d e kasafdeling was dit na 31 en bij
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8uurna41weken.
Ongeachtdelichthoeveelheidheeftdemeesteknolgroei (Fig.24)plaatsgevonden
bij9Cenneemtzeafnaarmatedetemperatuurhoger is.BijdeLPvan 16uuris
hetknolgewichtmeerdantweemaalhogeralsbijdeLPvan8uur,wateenindicatieisdatlangedagdeknolvorming zoukunnenstimuleren.
Fig. 24.Invloedvan de temperatuur op de drooggewichtenvanknollenbijLPvan
8 en 16uur enNL.
drooggewicht knollen(g)
dry weight tubers (g)
40-

• LP 8 u/hrs
x LP 16u/hrs
o NL

25°C

Fig. 24.Effect of temperature on the dryweight of tubers atphotoperiods of8
and 16hours andnatural daylight.

Indekasafdelingnamenzowellichtintensiteit alsdaglengte tijdensdeproef
toe.Deknolgroei ligtbijdezebehandeling tussendievandeLPvan8en16uur
enbijdehogetemperaturenbovendievandeLPvan16uur.
Uitdehierbovenbeschrevenproefblijktweldatdetemperatuurdematevanknolgroeibepaalt,maarnietofookhettijdstipvanknolvormingwordtbeïnvloed.
Ditisnaderbekekenindevolgendeproef,waarbijookdeinvloedvandetemperatuuropdeverhoudingtussenscheut-enknolgroeiindetijdisbepaald.
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Deplanten zijnbij9,13,17,21en25CenLPvan8,16en24uurinhetfytotrongeplaatst.Na8wekenstondenerbij17,21en25°CendeLPvan16en24
uureenaantal scheuteninbloeienna12wekenookbij13C.Degroeiuitgedrukt
ingrammendrooggewichtaanscheutenenknollenisinPig.25en26weergegeven.
Fig.25.Invloedvantemperatuur enfotoperiodeopdedrooggewichten
van scheuten4,8en12weken
nahetplanten.

Fig.26.Invloedvantemperatuur enfotoperiodeopdedrooggewichten
vanknollen4,8en12weken
nahetplanten.
drooggewicht knollen h g
dry weight tubers in g

drooggewicht scheuten(g)
dryweight shoots(g)
25-| L P 8u/hrs

. LP16 u/hrs

8

12
weken/weeks

o——o
x

Fig.25.Effectsoftemperature andpho-Fig.
toperiod ondryweightof
shoots4,8and12weeks after
planting.

x

9°C
13°C
17°C
21°C
25°C

26.Effectsoftemperatureandphotoperiodondryweightoftubers4,8and12weeks after
planting.

Degemiddelde gewichten zijnontleendaan5plantenperbehandeling,waarbij tussendeplantenonderlingvrij groteverschillenoptraden.Doordebeperktefytotronruinteendegroottevandeplantenwasmeteengroteraantalplantenwerken
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moeilijkrealiseerbaar.BijdeLPvan8uurwaserna12wekennogmaarheelweinigknolgroeiopgetreden,metgeenaanwijsbareverschilleninhetknolgewicht
tussendetemperaturen.BijdeLPvan 16uurbegondeknolgroeina8wekenbij
alletemperaturenmetuitzonderingvan21°Cduidelijk sterkertoetenemendan
daarvoor.Dezetoenamewashet grootstbij13en17°C.BijdeLPvan24uurnam
deknolgroeialna4wekenvrij sterktoe,behalvebij 25°C.Na12wekenwasde
meesteknolgroeiopgetredenbij 17°C,gevolgddoor 13en9°C.BijgeenenkeleLP
was.deknolgroeina12wekenhetgrootstbij9°C,integenstelling totwatop
grondvandevoorgaandeproefverwachtkonworden.
Na12wekenwasdescheutgroeibijalledrieLPhetgrootstbij13Cgevolgd
door17C.Bij9Ckwamdescheutgroei slechtslangzaamopgang.In9.2.1.is
aangetoonddatbij13°Cinhetbeginvrijveelscheutenuitgroeienmaar later
nietmeer.Bij9Cneemthetaantalscheutenminder sneltoemaardezetoename
gaatlangerdoor.Uit dezeresultatenblijktdathetdrooggewicht aanscheuten
na 12wekenhethoogstisbij13°C.Fig.4en6(9.2.1.)tonenaandatna12
wekenhetaantalscheutenbij 13Cnietofnauwelijksmeertoeneemt,wat impliceertdatwanneerdescheuteninbloeistaan,descheutgroei zalstagneren.Bij
13Cblijktduseenkorte,vrij explosieve scheutgroeioptetreden.
Deverhoudingtussenscheut-enknolgroei (S/K)isweergegeveninTabel26waarineenlaaggetalbetekentdaterinverhouding tothetscheutgewichtveelknolgroeiisopgetreden.Na4wekenzijndeverschillennoggering;menkanalleen
vaststellendatbij9°Ceninminderemate 13°C,deknolgroeinaarverhouding
sterkerisdanbijdehogere temperaturen.

Tabel26.Invloedvantemperatuur enlichtperiode opde.verhouding tussen
scheut-enknolgroei,uitgedrukt alsS/K,na4,8en 12weken;
5plantenperbehandeling.
Temperatuur
Temperature

9°

_o
13
._o
17
«-O
21
«-O
25

4weken
4weeks
LP8

16

1,4
1,8
2,6
2,0
3,0

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

24

8weken
8weeks
8
16

24

12weken
12weeks
8
16

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

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

1,5
3,0
1,8
4,5
6,7

5,0
11,7
16,6
12,6
14,4

1,5
3,3
6,2
3,1
2,9

1,9
3,0
2,5
3,5
2,1

Table26.Effectoftemperature andphotoperiod (LP)ontherelationbetween
shootand tubergrowth (S/K)after4,8and 12weekst 5plantsper
treatment.
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24uur
hrs

1,4
2,5
1,6
2,7
2,6

Na8en12wekenbleekdatdelangeLP(16en24 voir) invergelijkingmetdeLP
van8uur,deknolgroeiduidelijkstimuleerde.BijdeLPvan8uurnamdescheutgroeiinverhouding totdeknolgroeigedurendehetverloopvandeproefsteeds
meertoemetuitzonderingvan9°Cwaarbijrelatiefveelknolgroeioptrad.Ookbij
deLPvan16en24uurtradrelatiefdemeesteknolgroeiopbij9°C.Het langzaamopgangkomenvandescheutgroeibij9Cendenaarverhoudingsterkeknolgroei,implicerendatbijlaterebepalingenbij9°Cdemeesteknolgroei zouzijn
opgetreden,watinovereenstemming ismetderesultatenzoalsdiebijdehiervoorbeschrevenproefverkregenzijn.
Indehierbeschrevenproefbleekevenalsindevoorgaande,dateenlangelichtperiodedeknolgroeibevordert.Ooknuwasdetoenameinknolgroeirelatiefgroterdandetoenamevandehoeveelheid licht.BovendienblijktuitdeS/Kwaarden
voordeLPvan8uurenerzijdsen16en24uuranderzijds,datereenduidelijke
verschuiving tengunstevandeknolgroeioptreedtbijlangelichtperioden. BehalvelagetemperatuurbevordertookLDdeknolgroeiwatin12.3.naderaangetoondzalworden.
1.1.2. Licht- en donkertemperatuur
Bijdeproefwaarin 13°CalsLTrespectievelijkDT,gecombineerdwasmet9, 13,
17,21en2S°CalsDTrespectievelijkLT,omdeinvloeddaarvanophetrustverschijnselteonderzoeken (9.2.3.),zijnnaafloopvandeproefdeknolgewichten
bepaald (Fig.27).DaardeLPindezeproef16uurwas,washetnietvreemddat
deLTeengrotereinvloedhaddandeDT.Hetknolgewichtkanechtergoedweergegevenwordenalsfunctievandegemiddeldeetmaaltemperatuur.Regressievande
logarithmevanhetknolgewichttegendeetmaaltemperatuurgeeftdekrommelog
y=2,455+0,2927x-0,0155x2.DatnaastdeetmaaltemperatuurdeLTnogeen
specifieke invloedheeftgehadkonindezeproefnietduidelijkwordenaangetoond.
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Fig. 27.Verband tussengemiddelde etmaaltemperatuur endrooggewichtknollen;
logy=2,455+ 0,2927x -0,0155x2.
log.drooggewicht knollen(g)
logdry weight tubers(g)

51

10

12

14

16

18

20

22°C

geraetmaalternperatuur/ average temperature during 24hrs.

Fig. 27.Relationbetweenaverage temperatureduring 24hours and dryweightof
tubers;logy=2,455+0,2927x- 0,0155x2.

12.1.3. Bodemtemperatuur
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvandebodemtemperatuuropdebloemaanleg(10.
1.3.) zijnnaafloopvandeproefdeknolgewichtenbepaald (Tabel 27).Deproef
liepvan1julitot12decemberenisbeëindigdnadebloei.
Bijdevariantie-analyseophetdrooggewichtvandeknollen,metalsfactoren
lucht-enbodemtemperatuur,blekendehoofdeffectenenhetinteractie-effectsignificant ( P < 0,01).Deknolgewichtennamentoebijeenlageretemperatuur,ongeachtofditdelucht-ofdebodemtemperatuurwas.Bij eenluchttemperatuurvan
9Cwasdeinvloedvandebodemtemperatuur echtergering;bijallebehandelingen
tradveelknolgroeiop.Bijdeluchttemperaturen M en25°Cgaf2S°Cbodemtemperatuurduidelijkminderknolgroei.Deluchttemperatuurbepaaltdusinwelkemate
debodemtemperatuur invloedheeftofomgekeerd.
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Tabel27.Invloedvanbodem-enluchttemperatuur opdrooggewicht (g)aanknollen
perplant.LP24uur;9plantenperbehandeling.
Luchttemperatuur
Airtemperature

9"
17°
25°

Bodemtemperatuur
Soiltemperature
9°
25,5ab ')
28,1 ab
17,7 bc

17°
31,0a
20,6ab
13,4 c

25°
23,2ab
5,7
7,4

d
d

')Verschillen tussen allebehandelingenvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithinall treatmentsbyTHD (0,05).

Table27.Effectof soiland air temperature ondryweight (g)oftubersperplant.
LP24hours;9plantspertreatment.

12.2. KNOLVORMINGENLICHTINTENSITEIT
Deinvloedvandelichtintensiteitopdescheut-enknolgroeiisallereerstbepaaldbijdeproefwaarbijdoormiddelvanschermenmetp.v.a.eendeelvanhet
lichtwerdweggenomenomdeinvloednategaanopscheutvorming (9.3.),bloemaanleg(10.2.)enbloei (11.3.).Hetvers-endrooggewichtvanscheutenenknollen
isbepaald3en6maandennadeplantdata:22/12,22/3,22/6en22/9.
Doordegewichtenna6maandenteverminderenmetdiena3maandenkondegroei
tijdensdeeersteentweedeperiodevan3maandennaplantdatumbepaaldworden
(groeiperiodeneffect).Doordaterbijsommigebehandelingeneentamelijkgrote
variatiebinnendegroepbestond,isdevariantie-analyseuitgevoerdmetdemedianewaardenenhet20en80%puntvandeverdelingperproefeenheid,metanderewoordenbijrangschikkingvandeplantenvolgenstoenemendgewichtisbij10
Plantenperbehandelingdeanalyseuitgevoerdmetdegewichtenvandevijfde,
tweede (lichte)enachtste (zware)plant.
Hierbijbleekdatlichtintensiteitengroeiperiodeeenduidelijkeinvloedhebben
opdedrooggewichtenvandescheuten.Planttijdengroeiperiodevertoneneenduidelijkinteractie-effect.
Bijdeknolgroeiwasgeenduidelijklichteffectaantoonbaar,maarweleensignificanteinvloedvanplanttijdengroeiperiode.Dezeblijkenechtereenduidelijkeinteractietevertonen.
IndeTabellen28,29en30zijndedrooggewichtenvanscheutenenknollenweergegevenvandemedianeplanten,waarbijeenduidelijkbehandelingseffectisopgetreden.
°itdeinvloedvandelichtintensiteitopdescheutgroei (Tabel28)blijktdat
degroeihetsterkstisafgenomenbijverminderingvanhetlichtvan100naar
8
U . Ditverschilisnognietsignificant,maarhetkaneropwijzendatereen
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interactieisopgetreden tussenlichtintensiteitentemperatuuralsgevolgvan
hetschermen,daareenverdereverminderingvandelichtintensiteit niettotgroteensignificanteverschillenheeftgeleid.Alleendescheutgewichten tussen
100en681vanhetlichtverschillen duidelijk.

Tabel28.Gemiddeld lichteffect ophetdrooggewicht (g)aanscheutenbijdemedianeplanten.
Lichtintensiteit
Lightintensity
100%
28,9a •)

Gemiddeld
Average
81%
22,8ab

68%
!7,7 b

58%
20,7ab

22,5

')Verschillen tussendebehandelingenvolgens THD (0,05).
Meanseparationwithin treatmentsbyTHD (0,05).

Table28.Meaneffect oflightondryweight (g)of shootsof themedianplants.

Tabel29.Gemiddeld effectvanplanttijd engroeiperiode ophetdrooggewicht (g)
aanscheutenbijdemedianeplanten.
Groeiperiode
Growthperiod

0 - 3 mnd
months
3 - 6 mnd
months

Plantdata
Planting dates
23/12
3,3 a')
42,0

c

23/03

21/06

17,1a

14,1 a

23,0ab

35,5

21/09
7,1 a
c

38,0

be

')Verschillen tussendebehandelingenvolgensTHD (0,05).
Meanseparationwithin treatmentsbyTHD (0,05).

Table29.Meaneffectofplanting timeand growthperiod ondryweight (g)of
shootsofthemedianplants.

InTabel29isheteffectvanplanttijdengroeiperiodeopdemedianescheutgewichtenweergegeven.Bijdeplantdata 23maarten21juni traderdeeerste3
maandenmeer scheutgroeiopdanbijdeplantdata21septemberen23december.
Bijdelaatstgenoemdeplantdatavieldegroeiindelichtarmeperiodevanhet
jaar,watdoetveronderstellendatdegeringere lichthoeveelheid totdezegroeiverschillenheeftgeleid.Erisechter geen interactie-effect aantoonbaar tussen
lichtintensiteitenplantdatum,terwijlmenzouverwachtendateenvermindering
vandelichtintensiteitmetongeveer 401indelichtarmeperiodevanhetjaar
totduidelijke groeireductie zouleiden.Ditwijst eropdataanandere invloeden
gedachtmoetworden.In12.1.Fig.2isaangetoonddatindeperiodekortnahet
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plantendescheutgroeibijlagetemperatuurpas langzaamopgangkomt.Daarde
kastemperatuurinherfstenwintervrijlaagwerdgehouden (+10°C),heeftdit
descheutgroeinietbevorderd.Hoewelin9.4.isaangetoonddatkortedagde
scheutvorming bevordert,isdaarmeenietaangegevendatzijookdetotalescheutgroeidoettoenemen.Descheutenblijvenbijkortedagvrijgedrongen.Demeeste
scheutgroei-weergegevenindrooggewichten-isverkregenbijdedaglengte8 + 4
uur (12.3.;Tabel31).
Indeperiodevan3-6maandennahetplantenblijkthetscheutgewichtveelsterkertoetenemendangedurendedeeerste3maanden.Descheutgroeiisdanhet
sterkstbijdeplanttijd23decemberwaarbijdegroeiplaatsvindtindeperiode
maart-juni.Ditisdetijdwaarinerindekasnormaalveelscheutengevormd
wordendiesneluitgroeien totbloemscheuten.Degeringste scheutgroeivindt
plaatsindelichtrijkeperiodevanjuni-september,wanneerdeplantenvannaturerustverschijnselenvertonen.Uitdezeresultatenblijkt duidelijkdatniet
indeeersteplaatsaandeinvloedvandelichtintensiteit gedachtmoetworden
omverschilleninscheutgroei teverklaren.
Heteffectvanplanttijdengroeiperiodeopdeknolgroei isweergegeveninTabel
30,waaruitblijktdaterveelknolgroeiisopgetredenindegroeiperiodemaartseptember,vooral 3-6maandennaplantdatum.Deverklaringdatovermaataan
lichttoteenovermaat aanassimilatenendaarmee totsterkeknolgroei zouleiden,isstrijdigmethet feitdatergeenduidelijk lichteffect aantoonbaaris.
Sterkeknolgroeiblijktooknietinallegevallengekoppeldtezijnaanveel
scheutgroei.Zetreedt echtervooralopindeperiodedatdedagenlangzijnen
deplantenbloeienendaarnainrustgaan.
Tabel30.Gemiddeld effectvanplanttijd engroeiperiode ophetdrooggewicht (g)
aanknollenbijdemedianeplanten.
Groeiperiode
Growthperiod

0- 3mnd
months
3 - 6 mnd
months
m u uL-iia i

Plantdata
Planting dates
23/12
0,9a')
31,5 b

21/06

23/03
9,1 a
38,1

b

21/09

7,0 a

0,4 a

9,9 a

2,1 a

')Verschillen tussendebehandelingenvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithin treatmentsbyTHD iu.ua;.
Table30.Meaneffectofplanting timeand growthperiod ondryweight(g)oftubers of themedianplants.
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12.3.KNOLVORMINGENDAGLENGTE
In12.2.isopgrondvandewaarnemingenreedsverondersteld datdedaglengtedirectofviadebloeiinvloed zouhebbenopdeknolvorming.Omditaantetonen
zijninjuliplanteninemmersopwagentjesgeplaatstdie8uurbuitenstonden
endaarnaindonkereruimtenwerdengereden,waarbijzeafhankelijkvandebehandelingeenaanvullendegloeilampbelichtingkregen.Bijdezeplantenzijndebloemennietgeoogst.Eindoktober zijnbijdezeplantendeknolgewichtenbepaald.
InFig.28zijndegemiddeldedrooggewichtenaanknollenweergegevenmetdepolynoomdiehetverbandtussendedaglengteendeknolgroeiweergeeft.Ditverband
wordthetbesteweergegevendoordefunctiey=-0,04x +1,626 x - 8,872 (r=
0,986).
Fig. 28.Verband tussendaglengte endrooggewichtenvanknollen;y=0,04x +
l,626x -8,872 (r=0,986).

drooggewicht(g)
dry weight(g)

•12
M
«16ufhrs
daglengte/daylength

Fig. 28. Relationbetweendaylength anddryweight of tubers;y=0,04x +
l,626x-8,872 (r= 0,986).

Uitditkromlijnigverbandkanwordenafgeleiddatdeknolgroeitotdedaglengte
8 + 1 2 uurtoeneemtendaarnaweergaatafnemen.Dezeafnamena8+12uurkan
verklaardwordendoorhetbijnadirectstoppenvandescheutgroeibijde daglengte8+16uurenhetinrustgaanvandeplanten,waardoordemogelijkheid
voorknolgroeisterkvermindert.Bijdeanderelangedag-behandelingengroeien
deplantennogietsdoor.
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Ineenvolgendeproefbijverschillendedaglengteniszandalssubstraatgebruikt
omhetuitspoelenvandeknollentevergemakkelijken.Deplantenzijninmaart
bijdedaglengten8+0,8+4,8+8,8+12en8+16uurindekasgeplaatst
eninseptemberisdeproefbeëindigd.Opdatmoment zijndedrooggewichtenvan
scheutenenknollenbepaald.
Meteenrobuusteregressie-analyse (Andrews,1973,volgensVanMontfort)iseen
duidelijkeinvloedvandedaglengteaangetoond.DeopdezewijzeverkregengemiddeldenzijninTabel31gegevenengetoetstmetdeyardstickvanTukey.
Tabel31.Invloedvandaglengte ophetdrooggewicht (g)van scheuten•(S)enknollen (K)perplant; 10plantenperbehandeling.
Daglengte
Daylength

Scheutgewicht
Shootweight

Knolgewicht
Tuberweight

S/K

8 + 0
8 + 4
8 + 8
8+12
8+16

21,1 b ')
30,2a
18,6 be
16,5 c
11,2
d

1,4 a ')
2,5 b
3,5 c
7,6
d
4,6
e

15,1
12,1

')Verschi lien per kolomvolgens THD (0,05).
Meanseparat ion withincolumnsbyTHD(0,

5,3
2,2
2,4

!05).

Table31.Effect ofdaylength ondryweights (g)ofshoots (S)and tubers (K)per
plant; 10plantspertreatment.

Hetdrooggewichtaanscheutennamtoevan8+0naar8+4uurenvervolgensnam
'hetafbijgroteredaglengten.In9.4.isaangetoonddatineenproefmetverschillendedaglengtendemeestescheutenzijngevormdbij8+0uur (Fig. 11).
Bij8+4uurgroeidendescheutenechterbeterdoorenwerdenookbloemenaangelegd.
Deknolgroeieveneensuitgedruktindrooggewicht,namtoetot.dedaglengte8+
12uurenwasbij 8 + 1 6 uurweerlager.Ditbevestigthetresultaatverkregen
indehiervoorbeschrevenproef (Fig. 28),waarbijna8+12uureveneensminderknolgroeioptrad.Ookderelatietussenscheut-enknolgroei (S/K)toontaan
datdeverdelingvandegroeitotdedaglengte8+12uurtengunstevandeknollenplaatsvond.
Daardedaglengtebloeienscheutvormingbeïnvloedt,ishetnietduidelijkofde
verminderdescheutgroeideknolvormingstimuleert,doordatovertolligeassimilatenindeknollenwordenopgeslagen,ofdatereendirecteinvloedvandedaglengteopdeknolvorming is,ofdatereeninvloedvandebloemenuitgaat.
°»nnategaanofdedaglengtealvoordebloeideknolgroeibeïnvloedt,zijnin
eenproef4,8en12wekennabeginvandedaglengtebehandelingdescheut-en
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knolgewichtenbepaald.Omdeinvloedvandedaglengten8 + 0 ,8 + 4 ,8 + 8 ,8 +
12en8+16uurbetertekunnenonderscheidenisdeproefindewinter (vanaf
11december)onderlichtarmeomstandighedenuitgevoerd.
Uitderesultaten (Tabel32)blijktdattussen8en12wekendeknolgroeiduidelijkistoegenomen.Na12wekenwashetknolgewichtgroternaarmatededaglengte
toenam.
Tabel32.Invloedvandaglengte opdrooggewicht (g)vanscheuten (S)enknollen
(K)0,4,8en 12wekennaplanten;8plantenperbehandeling.
Daglengte
Daylength

8 + 0
8 + 4
8 + 8
8+12
8+16

Na
After
0

4

8

S

K

S

K

S

K

12 weken
weeks
S
K

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4,1
4,2
4,2
4,5
5,1

0,3
0,4
0,2
0,2
0,3

7,4
6,9
6,9
7,8
7,9

0,9
0,5
1,0
0,9
1,1

16,9
16,9
14,3
15,6
14,2

1,5 a ' )
1,6 a
2 , 3 ab
4 , 0 bc
5,7
c

')VerschilperkolomvolgensTHD (0,05).
MeanseparationwithincolumnbyTHD (0,05).

Table 32.Effectofdaylength ondryweight (g)of shoots (S)and tubers (K)
0,4,8and 12weeksafterplanting;8plantsper treatment.

Hoewelhetlijktdatna12wekendescheutgewichtenbij8+0en8+4uuriets
groterzijndanbijdeanderedaglengten,ishetverschilnietsignificant.Tussen8en12wekenisbijdedaglengten8 + 8 ,8+12en8+16uurookdebloei
begonnen.
UitdeverhoudingS/Kblijktooknuduidelijkdatdeverdelingvandegroeibij
groteredaglengtennaardeknollenverschuift.
Dezeproeftoontaandatonderlichtarmeomstandighedendedaglengtepasna8wekeninvloedopdeknolgroeiuitoefende.Opdatmomentstondendeplanteninbloei.
Omnategaanoferbijeenhogerelichtintensiteitwelverschilinknolgroei
voordebloeioptrad,zijnerindezomerjongeplantenzonderknollenopgeplant
ineenmengselvanzandmetpolystyreenvlokken.DezeplantenzijnbijKD(8+0)
enLD( 8 + 1 6 ) geplaatst.Na5wekenzijndescheut-enknolgewichtenbepaald
(Tabel33).Opdatmomentwarenernoggeenbloeiendescheuten,maarbijLDwel
scheutenmetzichtbareknoppen.
Uitdezeresultatenblijktdatdeknolvormingindezomerreedsvoordebloei
doordedaglengtebeïnvloedwordt.
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S/K
11,3
10,6
6,2
3,9
2,5

Tabel 33.Invloedvandaglengteopdrooggewicht (g)vanscheuten (S)enknollen
(K)voordebloei.
Daglengte
Daylength

S

8 + 0
8 +16

15,38a ')
11,28 b

K
5,62 a
10,96b

S/K
2,8
1,0

')VerschillenperkolomvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithincolumnbyTHD (0,05).

Table33.Effect of daylength ondryweight (g)ofshoots (S)and tubers (K)
before flowering.

Datdeinvloedvandaglengteopdeknolvormingnadebloeiveelgroterisdan
vooroftijdensdebloei,wijsteropdatdeknolvormingpastijdensofnade
bloeigoedopgangkomt.Mogelijkwordendanbouwstoffenaandescheutenonttrokkenenindeknollenopgeslagen.Datditinderdaadhetgevaliswordtaangetoondin14.4.(Fig.38).Wanneerdebevorderingvandeknolgroeidoortoenemendedaglengteeengevolgzouzijnvaneenoverschotaanassimilatentengevolgevandegelijktijdigeremmingvandescheutvorming,zouverwachtmogenwordendatverminderingvanlichtintensiteiteenverminderdeknolgroeitezienzou
geven.Ditkonechternietaangetoondworden (12.2.).Ditwijstopdeaanwezigheidvaneenmechanismedatdeknolgroeikanstimulerenonafhankelijkvande
hoeveelheidbeschikbareassimilaten.
12.4.DISCUSSIE
DaardeknollenvanAlstroemeriageenduidelijkefunctievervullenbijdeteelt
ofvermeerdering zoalsdienuplaatsvindt,betekentopslagvanassimilateninde
knolleneenverliesaanproduktiepotentieel,omdatdezeassimilatennietten
goedekunnenkomenaanscheutgroeienbloei.BijAlstroemeriatreedtdemeeste
knolgroeijuistopondermilieuomstandighedendiedebloeibevorderenalslange
fog(Fig.28)enlagetemperatuur (Fig. 24).
Deinvloedvanlagetemperatuuropdeknolvormingzoumenkunnentoeschrijvenaan
opslagvaneenoverschotaanassimilaten.Inverhoudingtotdescheutgroeiisde
knolgroeibij9°Chetgrootst (Tabel 26).Dezeverhouding (S/K)verschiltechter
nauwelijkstussendelichtperlodenvan16en24uur,ondankshetverschilin
lichthoeveelheid.Ookhetontbrekenvaneensignificanteinvloedvandelichtintensiteitopdeknolgroeitoontaandatdesturingvandeassimilatenstroommeer
bepalendisvoordeknolgroeidaneenverondersteld overschotaanassimilaten.
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Hetinteractie-effectvanplanttijd engroeiperiode opdeknolvorming (Tabel30)
wijst eropdatdevegetatieve engeneratieveontwikkeling invloedhebbenopde
knolgroei.Bijdebehandelingenmetveelbloei (Tabel14)enrust (Fig.3 ) ,was
deknolgroeihetgrootst.Bloeienruststaandussterk inverbindingmetknolgroei.In14.4.wordtditnognaderbevestigd,wanneerwordtaangetoonddatde
knolgroeisterktoeneemttijdensennadebloeiwanneerookde scheutvorming
stagneert.Bij Hordeum bulbosum isereenzelfdenauwverbandbeschreven tussen
bloei,vormingvanrustendeknoppenenknolvorming (Ofir,KollerenNegbi,1967).
BijAlstroemèrialooptookde invloedvandedaglengteopdeknolvormingparallel
aandieopdebloei.Hoewelervoordebloeialeeninvloedvandedaglengteop
deknolgroeiaangetoondkonworden,bleekzetijdensennadebloeisterkerte
zijn.Datdeknolgroeibijtoenamevandedaglengtevan 8 + 1 2 naar8 + 1 6 uur
weerafnam,geeftaandatdeknolgroeiduidelijk inrelatiegezienmoetworden
metdescheutgroei.Sterkeremmingvandescheutgroei alsgevolgvan extralange
dagen (8+ 16uur)houdtindaterTiiindermogelijkhedenkomenvoor assimilatie
enookvoorhetresorberenvanassimilatenuitdescheuten indeknollen.
Datdeknolgroei sterktoeneemttijdensennadebloei,kaninhoudendaterconcurrentieoptreedtmetdebloei.Uithetaantalenpercentagebloemscheutenis
ditnietafteleiden,daardezedoordezelfde factorenbegunstigdwordenalsde
knolgroei.Hetaantalbloemenper steeltjedatopenkomtneemtbijhogeretemperatuur tot21°Cechter toe (Tabel 22),terwijldeknolgroeiafneemt.Ookinde
periodemaart-september,wanneerdemeesteknolgroei optreedt,ishetaantalbloemenpersteeltjelaagbijeengeringaantal steeltjesperscherm (Fig.19).
Ditwijsteropdathetaantalbloemendatopenkomt inderdaaddoor optredende
knolgroeinegatiefbeïnvloedwordt.
InHoofdstuk 9isaangegevendatdetoenamevanhetaantalscheutenstagneerde tijdensendirectnadebloei,dusophetmomentdaterveelknolgroeioptrad.Dit
kanbetekenendatdeknolgroei tenkostegaatvanhetuitgroeienvanscheuten.
Wanneermenzichrealiseertdatdeknollenvooreengrootdeeljonge,kortewortelszijndie zichsterkverdikken (Foto3)endestagnatiebijde scheutgroei
optreedtdoorhetnietuitgroeienvanafgesplitste scheuten (Tabel 2 ) ,danblijkt
datdelengtegroeibijscheutenenwortelsgelijktijdigwordtgeremd;deplant
gaatinrust.Ditveronderstelt eengemeenschappelijke factordieremmingvande
scheutontwikkeling (rust)enknolvormingminofmeer gelijktijdig reguleert.
Hierbijkanmendenkenaanafnamevanhetgibberelline-gehaltewaardoor strekkingsgroeiachterwegeblijft.Bijdeaardappelleiddeverminderingvanhetendo94

genegibberelline-gehalte totknolvorming (HammesenNel,1975).
Deassimilatendienietmeernodig zijnvoorhetuitgroeienvanjongescheuten
wordenindewortelsopgeslagen.Desterkeknolgroeidieaanheteindevande
bloeioptreedt,wijsteropdatassimilatenuitdeoudescheutenwordengeresorbeerdenindeknollenopgeslagen.Ditwordtin14.4.naderbevestigd.

95

13. Bloeispreiding door belichting

Eenpraktischdoelvanditonderzoekisnategaanwelkemogelijkhedenerzijn
vooreenbeterespreidingvandebloei.
Uitdebeschrevenplantreactiesblijktdatdoorverschilinplanttijddebloei
welenigszinsgespreidwordt,maarnietvoldoende (11.1.)- Ookalplantmeniedere4weken,debloeivindttochinbelangrijkemateplaatsinmeienjunienin
watminderemateomstreeksseptember.Voortsishetaantalgeproduceerdebloemstelenduidelijk lagerbijplanttijdenbuitendeperiodeseptember-januari.
DaarAlstroemeriaopdaglengtereageert (10.3.en11.4.)isdezefactorvoor
bloeispreidingtegebruiken.Indepraktijkismendoormiddelvanbelichtenin
dewinterdebloeigaanvervroegen (VonkNoordegraaf,1972;Verboom, 1972;Heins
enWilkins, 1979).Dezebehandeling geeftookeenkorterebloemsteel,omdatde
bloemineenjongerstadiumvandescheutwordt aangelegd (10.3.).Ditvergemakkelijkthetoogsten,watinhetvoorjaarergbelangrijk is.Debloemstelenkunnen
danwel2m langworden,omdatdoordeKDindewinterdescheutenvegetatief
blijven,enerveelscheutenuitgroeiendiedoordedichtestandderekkingbevorderen.Hetlostrekkenvandescheuten-vanderhizomenenhetuitdeondersteuningsnettenhalenvandebloemstelenvragendaardoorveelarbeid.
Tegenoverdepositieve invloedenvaneenlangedagstaateennegatieve invloedop
descheutproduktieenhetaantal steeltjesperscherm (9.4.en11.4.). Om
dezeongunstige invloedenzokleinmogelijktedoenzijn,zalniet langerbelichtdienentewordendanvooreensnellebloeirealisatienodig is.Indithoofdstukzullenwordenbesproken:wijzevanbelichten,verlichtingssterkte,aantal
dagennodigvoorbloei-inductieenverband tussenperiodevanbelichtenenbloei.

13.1.WIJZEVANBELICHTEN
Bijhettotnutoebeschrevendaglengte-onderzoek issteedsuitgegaanvan8uur
daglichtmeteenaansluitendebelichtingtotdegewenstedaglengte.Bijdepraktischetoepassingkanhetgewenst zijnomnietaansluitendaandedag,maarin
hetmiddenvandenachttebelichten.Daarbijdoetzichtevensdevraagvoorof
inplaatsvancontinubelichtenookcyclischbelichtenmogelijk is,zoalsdat
doorCatheyenBorthwick (1961)isbeschrevenvoordechrysantensindsdienin
depraktijkalgemeenwordttoegepast.
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Indevolgendekasproefisindeeersteplaatsvergeleken4uurbelichtenaansluitendaandedag,met4uurbelichteninhetmiddenvandedonkereperiode (22.302.30).Bijdeze laatstebehandelingiscontinubelichtenvergelekenmetcyclisch
belichten (afwisselend 10minuten lichten20minutendonker).Deplantenzijn
gedurende4wekenbelicht,namelijkvan3tot31januari.
Toendeproefop7meiwerd afgeslotenwarenbijKDenbijdedagverlengingnog
maar6respectievelijk8vande15plantenperbehandelinginbloei,zodatdegemiddeldebloeidatumvandegehelebehandeling latermoetvallendandedatumvermeldinTabel 34,welkeberekendisopbasisvandebloeiendeplanten.Devroegstebloeiisgerealiseerd doorinhetmiddenvandenacht4uurcontinutebelichten.Nacyclischebelichting traddebloei ietslaterop.

Tabel34.Invloedvanwijzevanbelichtenop aanvangbloeienaantalbloemstelen;
15 plantenperbehandeling.
Behandeling

Gemiddelde
bloeidatum

Geoogste
bloemenop 7/5

Aantalgeneratieve
scheuten

Treatment

Averagefloweringdate

Harvested
flowerson 7/5

Numberof
generative
shoots

KD
(8+0)
SD
Dagverlenging
Daylengthening
(8+4)
Nachtonderbreking
Night interruption
(8+4)
Continu
Continuous
Cyclisch
Cyclic

na25/4
after
na 19/4
after

22/3

6/4

')VerschillenperkolomvolgensWilc
Mean separationwithincolumbyWi

14a ')
16a

87

c

49 b

Aantalgevormde
scheuten
van3/1-7/5
Numberof
formed shoots
from3/1-7/5

87a

411 b

107a

353ab

172 c

327a

137 b

396ab

oxon (0,025).
lcoxon (0,025).

Table 34.Effect oflightingmethodsonfloweringdateandnumberoffloweringshoots;
15plantspertreatment.

Hetaantal geoogstebloemenenhetaantalgeneratieve scheutenzijnhethoogst
enverschillenduidelijkvandeanderebehandelingen.Bijdecyclischebelichtingliggendezeaantallenlager,maarookhierverschillenzeduidelijkvande
anderebehandelingen.
Hetaantalgevormde scheutenvanafhetbeginvandebelichtingtotheteindevan
deproefishetlaagstbijdebehandeluigwaarbij4uurcontinuindenachtwerd
belicht.Indezeproefgingdushetbestebloeiresultaat samenmetdemtgroez

.,.
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vanhetgeringsteaantalscheuten.
Uithetoogpuntvanbloeibeïnvloedingisbelichteninhetmiddenvandedonkere
periodeeffectieverdanaansluitend aandedag.Omscheutvormingnietteveel
teremmenkanmencyclischbelichtenofeventueeleenkorteretijd,watnietin
dezeproefisopgenomen,maarwaarvanverwachtmagwordendathetookminder
sterk zalwerken.
Bijeenvolgendeteeltproefzijnverlengingvandedag ennachtonderbrekingmet
elkaarvergeleken.Deplantenzijn8novembergeplant.Doordatdeplantenopdat
momentnogweinigontwikkeldwaren,kondebelichtingpaslaatbeginnen.Eris
intweeperiodenbelicht,namelijk3wekenvan31/1-21/2met eendagverlenging
van17.30-21.00uur ofeennachtonderbrekingvan 22.00-1.30uurendaarna
nogtweewekenvan10/3-25/3,meteendagverlengingvan 19.00-21.00uurofeen
nachtonderbrekingvan 23.00-1.00uur.
Deduurvandedagverlengingenendenachtonderbrekingwas 2\ uurindeeersteen
2uurtijdensdetweedeperiode,zodatalleendewijzevanbelichtenwerdvergeleken.Detotaleperiodelicht (daglicht+belichting)was13uur
Fig. 29.Produktieverloop (3-m2)bijdagverlenging,nachtonderbreking encontrole.
Belichtingvan 31/1- 2]/2gedurende 2\ -uurenvan 10/3- 25/3 gedurende
2uur.
geoogstebloemstelen
harvestedflowershoots
30O
260
220-

6«

x
o

</5

1/6

29/6

nachtonderbreking /night break
« controle /control
o dagverlenging /day lengthening

27/7

24/B

21/9
19/» 2/11
datum/date

Fig.29.Production curve (3m2)atdaylengthening,nightbreak and control.Lightingfrom31/1 -21/2during 2\ hours and from 10/3- 25/3during 2hours-
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InFig.29isdeproduktiegegevenoverperiodenvan 2weken.Deresultatenvan
dezeproefbevestigendievandevorige,namelijkdatnachtonderbrekingdebloei
meervervroegtdandagverlenging.Doordatpaslaatinhetseizoenbelichtkon
wordenwashetverschil invroegheidmetdenietbelichteplantennietgroot.
Bijdenachtonderbreking tradenindeeersteproduktieperiodeduidelijktwee
produktietoppenop.De tweedetop,omstreekshalfmei,vielsamenmetdegrote
produktiebijdenietbelichteplantenendeplantenmetdagverlenging.Dezetop
wordtverklaarddoordebloeivandescheutendienadebelichtingsperiode zijn
uitgegroeidentotbloeigekomen.Deeersteproduktiepiek,omstreekseindapril,
kanverklaardwordendoordesterkeinvloedvanhetbelichtenmiddenindenacht,
datdeaanwezige scheutengeïnduceerd envervroegd totbloeigebrachtheeft.
Doordatdeinductiedoordagverlengingnietzosterkisgeweest,wasdevervroegingdaarookminder sterkenvloeiendetweeproduktiepiekeninelkaarover.De
produktieafnamenadeeersteproduktiepiekendegeringegroottevandetweede
piekkunnenverklaardwordendoorderemmingvandescheutvormingdiealsgevolg
vandezewijzevanbelichtenisopgetreden,zoalsindevorigeproefisaangetoond.UitTabel35blijktdatdeproduktie totenmet 29meibijnachtonderbrekinglagerwasdanbijdagverlengingofnietbelichten.Dezeinvloedwerktduidelijkdoor indetweedeproduktieperiode.Tijdensdebloeiendirectdaarnagroeienerweinignieuwe scheutenuit. Wanneerdebloeivroegervalt,zalhetuitgroeienvandescheuteneerdertoenemenendaardoorkanookde.tweedesneevroegervallenalsdeuitwendigeomstandigheden,metnamedekastemperatuur,bloemaanlegmogelijkmaken.Deafnamevandeproduktieeindseptemberendetoename
tijdensdeeerstehelftvanoktoberdienttoegeschreventewordenaandewisselendeweersomstandighedendie zijnopgetreden.
DeinvloedvandewijzevanbelichtenophettotaalaantalbloemstelenisinTabel35gegeven.Hieruitblijktdatnachtonderbreking debloemproduktievande
eerstesneeduidelijkverminderde.Detweedesneewasgroterdanbijdeonbelichtegroepmaarniet zodanigdathetbijdeeerstesneeontstaneverschil
werdgecompenseerd.Dagverlenging gafookeenoogstreductietenopzichtevanniet
belichten,maardezewasmindergrootdanbijnachtonderbreking enwerddoorde
groteretweedesneebijnageheelgoedgemaakt.
Uitbeideproevenblijktdatmendoorbelichten inhetmiddenvandedonkereperiodedebloeimeervervroegdedandoorbelichtenaansluitendaandedag.Deproduktiewerdnegatiefbeïnvloed,ookalwerderintotaalmaar4of5wekenbelicht.
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Tabel35.Invloedvanbelichten (dagverlenging ennachtonderbreking) ophetgemiddeld aantal geoogstebloemscheutenper 3m2gedurendeperiodenvan2weken.
in de per ioden
per 2weken
duringper .od£ of 2 weeks
23/3-2/11
15/6-2/11

Behandeling
Treatment

Geoogstebloemscheuten
Harvested flower shoots
23/3-29/6

Natuurlijke daglengte
Natural daylength

79,5 b ')

52,8

67,5

Nachtonderbreking
Night interruption

60,2a

62,2

64,5

Dagverlenging
Daylengthening

73,0ab

57,3

66,9

')THD (0,05).

Table35.Effectoflightingasday lengthening ornightbreak on theaverage
number ofharvested shootsper3m2duringperiods of 2weeks.

In9.4.isaangetoonddathetaantalscheutenbij toenamevandedaglengteafnam.
Hierblijktdateengelijkaantalurenlichtbijonderbrekenvandenachteen
sterkerereactiegafdanbijdagverlenging.Ookbijdeanjergafeennachtonderbrekingvan2uureen snellerebloeidaneendagverlengingmet2uur (Harris,
1968).Doordebelichtingnietcontinumaarcyclischuittevoeren,werdheteffectervanafgezwakt.Ditkanwaarschijnlijkweeropgevangenwordendoordetijd
gedurendewelkebelichtwordt,teverlengen.
13.2.VERLICHTINGSSTERKTE
Insamenhangmetdewijzevanbelichtenendebelichtingsduurrijstdevraagin
hoeverreookdeverlichtingssterkte invloedheeftopdebloeireactievandeplant.
Omhieropeenantwoordtekunnengeveniseenproefopgezetwaarbij gloeilampen
metverschillende lampvermogensgeïnstalleerd zijn.Delichtintensiteitisop
planthoogtegemetenmeteenvlakkelichtmeter.Deplantenkregen8uurdaglicht
enzijn4wekenlang(3-31januari)tijdenshetmiddenvandedonkereperiode
4uurbelichtmetintensiteitenvariërendvan50-450mW.Deproefvondplaats
indekasenisop18aprilafgesloten.
Uitderesultaten (Tabel36)blijktdateenverlichtingssterktevan50-70mW
reedsinvloedheeftopdebloei.Toenamevandeverlichtingssterktetot150mW
gafeenvroegerebloeieneenhogerpercentagegeneratievescheuten,maareen
verdereverhogingvandeverlichtingssterkte leiddeniettoteenbeterresultaat.
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Tabel36.Invloedvanverlichtingssterkteopaantal enpercentage generatieve
scheutenenaanvangbloei.
Verlichtingssterkte inmW

Aantal
scheuten

LightintensityinmW

Numberof
shoots

0
50- 70
100-150
260-350
350-450

260
294
280
250
243

Aantal
generatieve
scheuten
Numberof
generative
shoots

% generatieve
scheuten
Zgenerative
shoots

Aantal g eoogste bloemscheuten
Number of
harvested
shoots

44
58
82
70
76

16,9
19,7
29,3
-28,0
31,3

0
34
54
47
63

Gemiddelde
oogstdatum
Meanharvestdate

0
10april
5april
4april
4 april

Table36.Effect of light intensity onnumber andpercentages ofgenerative shoots
and floweringdate.

13,3.AANTALLANGEDAGENNODIGVOORBLOEIINDUCTIE
Daarin13.1isaangetoonddateengeringaantallangedagenaltotoogstreductiekanleiden,doetdevraag zichvoormethoeveel langedagenmenkanvolstaan
omscheutentotbloeiteinduceren.Omdatteonderzoekenzijnjongeplantengedurende0,2,4,6,8,10,12,14en28dagenbijdedaglengtes8+2,8+4,8+
6en8+8uurgeplaatst.
Deproefisuitgevoerdopwagentjesdievan8.30-16.30uurbuitenstonden.De
behandelingis21meibegonnen.Erwaren5plantenperbehandeling.Nahetaantal
dagenmetdeteverstrekkendaglengtewerdendeplantenovergebrachtnaarKD,in
ditgeval8+2uur.24juliisdeproefafgeslotenenzijndeplantenopbloeigecontroleerd.
Tabel 37.Invloedvanhetaantal langedagenendaglengteophetaantal generascheutenenplanten (tussenhaakjes);5plantenperbehandeling.
tleve
Daglengte
Daylength

8+
8+
8+
+8

AantalLD
Number ofLDs
0
2
0
0
0
6(2)

8
0
0
3(1)
6(2)

0
0
3(3)
3(1)

10

0
0
0
0
13(2)10(2)
19(4)15(4)

12

14

28

0
2(1)
16(3)
17(4)

0
10(2)
29(5)
38(5)

0
16(4)
23(5)
10(4)

Table 37.Effect ofnumber oflongdaysanddaylengthongenerativeshootsand
plants (withinbrackets);5plantspertreatments.
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Uitderesultaten(Tabel37)blijktdatbijdedaglengte8 + 2 geenenkeleplant
totbloeiisgekomen.Na12dagenbijdedaglengte8+4tehebbengestaan,vertoonde1plantbloemaanleg,na14dagenwarenditer2enna4weken4.Bijde
daglengte8 + 6 waren4dagenalvoldoendeombij1plantbloeraaanlegtegeven,
terwijlbijdedaglengte8+8na2dagenalinductiebij2plantenwasopgetreden.Indezeproefisgewerktmetjongeplantenmetslechtsenkelescheuten.
Daardoorishetmogelijkdaterbijbepaaldeplantenwelinductieisopgetreden,
maardatgeenbloeraaanlegwerdwaargenomendoorhetaborterenvanhet(waarschijnlijkgeneratieve)groeipuntofdejongebloemknoppen.Indezeproefkonden
alleplantenperbehandelinginbloeiwordengebrachtmetminimaal14dagen8+
6of8+8uur.
13.4.BELICHTINGSPERIODEENBLOEI
Omnategaanwatdebloeitijdisalsmeninnajaarenwintergaatbelichten,
zijnervan2novembertot22maartsteedseenaantalplanten4wekenlangbelicht.Hiervoorzijnjongeplanteninoktoberin81emmersgeplant.Deplanten
dieinnovemberbelichtzijn,warendusophetmomentvanbelichtenjongeren
kleinerdandieinmaartbelichtzijn.Debelichtingisgegevenalseennachtonderbrekingvan4(22.30-2.30)envan6uur (21.30-3.30uur).Tijdensde
behandelingkregendeplanten8uurdaglicht,terwijlzevoorennadebehandelingbijdenatuurlijkedaglengtestonden.Dezeproefisindekasuitgevoerd
met10plantenperbehandeling.
InTabel38ishetaantalgeoogstebloemstelenperweekgegeven.Doorinnovembertebelichtenkondeneindfebruarideeerstebloemstelengeoogstworden.Dit
was7wekeneerderdanbijdenietbelichteplanten.Tusseneennachtonderbrekingvan4en6uurtradgeenbloeitijdverschilop.
Vierwekenlaterbelichtenvertraagdedebloeislechts1 - 2 weken;detoenemende
lichthoeveelheidendedaarmeegepaardgaandestijgingvandekastemperatuurdeed
degroeisnelheidsterktoenemen.Deaanwezigeverschilleningroeienontwikkelingwerdenhierdoorkleiner.Bijdeeerstebelichtingsperiodenisveelbloemknopverdrogingopgetreden.ScheutenmetverdroogdebloemknoppenzijnnietinTabel38opgenomen,daarhiervangeenbloeidatumbepaaldkonworden.Bijallebehandelingengeefthetaantalgeoogstebloemstelentweeproduktiepiekentezien.
Deeerstealsresultaatvandeinducerendewerkingvandebelichting,waarnade
produktieweerafneemt.Daarnaneemtzeweertoe,omomstreekshalfmeieentweedeproduktiepiektebereikendiesamenvaltmetdievandenietbelichteplanten.
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Delagereproduktieindeweekdaarvoorisveroorzaaktdooreentijdelijklagere
temperatuur.
Bijdenachtonderbrekingvan6uur zijnbijallebelichtingsperioden tot23juni
minderbloemengeoogstdanbijdievan4uur.Ditwijstopeensterkereremming
vandescheutvormingdooreenlangerenachtonderbreking.
Dooriedere4wekenhetaantalscheutendatzichtbaarwas tetellenentemerken,
konwordennagegaanhoehetaantalscheutenmetdetijdtoenam. InTabel39ishet
aantalscheutendatuitgroeidegedurendede4wekennahetbeëindigenvandebelichtingonderstreept.Hieruitblijktdaterinde4wekendievolgenopdebelichtingsperiodemeestalminder scheutenuitgroeidendanindezelfdeperiodebij
deandereplanten,datwil zeggendeanderecijfers indezelfdeverticalerij.
Deenigeonregelmatigheid tradopindeperiode22/3-19/4bijdenachtonderbrekingvan6uur.Toenzijnerbijdeplantendievan 25/1 -22/2belichtzijn,
minder scheutenuitgegroeiddanbijdeplantendievan 22/2- 22/3belichtzijn.
Ditkaneengevolg zijnvantoeval,maarhetkanookzijndatdeinmiddelsoptredendenatuurlijkelangedageensnelherstelvandescheutvormingheeftbelemmerd.Hettotaalaantalgevormdescheutenbijdenachtonderbrekingvan6uur
wasduidelijklagerdanbij4uur (P< 0,01)enhetgemiddeldeaantalwasook
lagerdanbijdecontrole,watbij4uurniethetgevalwas.
13.5.DISCUSSIE
InHoofdstuk 10isaangetoonddatlagetemperatuurenlangedagdebloeibevorderen,zowelgemetenaanhetaantalinternodiënonderdebloeiwijze,alsaande
plaatsvandeeerstegeneratievescheutophethoofdrhizoom.Debloeiwerdin
hetfytotronbijeenLPvan16uurhetsnelstgerealiseerdbij 21°C,enbijNL
endeLPvan8uurbij17°C (11.2.,Tabel 20).Voorbloeispreidingbijdeteelt
biedtdetemperatuurniet zoveelperspectief,daareenkastemperatuurvan 17C
ofhogerindewinterperiode toteenslapproduktzalleidenbijdeheersende
lagelichtintensiteitenookveelbloemknoppen zaldoenverdrogen. Indezomerperiodedaarentegenzalhetbijsterkeinstralingmoeilijk zijnomdekastemperatuurvoldoendelaagtehouden.Dedaglengtereactiebiedtveelmeermogelijkheden,daarbelichtentijdensdeperiodemetnatuurlijkekortedagenvrijeenvoudigterealiserenis,vooralnuisaangetoonddateengeringeverlichtingssterkte (100-150mW,Tabel36)voldoende isombloei teinduceren.
Bijdedaglengte8+6uurwaren14dagenvoldoendeombijalleplantenbloei
teinduceren (Tabel37).Voordetotaleproduktie ishetnietgewenst langerte
belichtendanvoor inductievandebloeinoodzakelijkis.
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Eenbelichtingdietotsterkerebloeiinductieleidde:nachtonderbreking invergelijkingmetdagverlenging (Tabel34),continubelichteninvergelijkingmetcyclisch (Tabel 34),eennachtonderbrekingvan6uur invergelijkingmet 4uur(Tabel38en39),gafsteedseengeringeraantalscheuten.VooralTabel 39,waaruit
blijktdathetaantaluitgegroeide scheutendeeerste4wekennahetbeëindigen
vandebelichtingachterblijft invergelijkingmetdeandereplanten,brengtdit
heelduidelijktotuitdrukking.Weltraddaarnageleidelijkweerenigecompensatieop.
Dezeremmingvandescheutvorming door langedag isreedsaangetoond in9.4.
(Fig. 13).Ookdaarbleekdatderemmingweersnelkonwordenopgehevendoor
kortedag,waarnahetaantalscheutenmeestal sterker toenamdanbij constant
kortedag.Vanincidentelebepalingenaanplantendie zijnuitgespoeld,konwordenafgeleid,datdeverstrekte langedagendejuistafgesplitste scheutenremmeninhunlengtegroei.Naarmatedeverstrektedaglengtelangerwas,blekenze
nietalleengeremd,maarookafgestorvente zijn.Dit suggereerthetvolgende
beeld:bijoverplaatsennaarkortedaggroeiendegeremdescheutenalsnoguit
(waardoordelaterecompensatieverklaardwordt),tenzijdebelichting zosterk
isgeweestdateenaantaljongescheutenisafgestorven.
TijdensdeLD-behandelinglijkenbloemaanlegenontwikkelingvanjongescheuten
metelkaarteconcurreren.Dejongescheutenzijnmeerinhetnadeel,naarmate
degegevenbelichtingdebloeisterker induceert.BijhetbeëindigenvandeLDbehandelinghersteltdescheutvorming zichechterweer,terwijldebloemontwikkelingnormaaldoorgaat.Hetremmeneneventueelafstervenvanjongescheuten
kandanookmoeilijkverklaardwordenalsgevolgvaneentekortaanassimilaten
ombeideprocessenvoldoende tevoeden.DoordeLD-behandelingblijkendegroeipuntenvandebovengrondse scheuteneenzodanigsterkesinkwerkinguit teoefenendatdittenkostegaatvandejongeafgesplitste,maarnognietuitgegroeide
scheuten.
BijdeanjerremtdeLD-belichtingeveneenshetuitgroeienvan zijscheuten.Deze
remmingwasgroter'naarmateerperetmaallangerbelichtwerd (HeinsenWilkins,
1977).KDnadeinductieleiddeechterniettoteenherstelvandevormingvan
zijscheuten,watbijAlstroemeriawelhetgevalis.Heins,WilkinsenHealy,
(1979)verklarendezeremmingbijdeanjeralsvolgt.Tijdensdeontwikkeling
vandescheutneemtdeapicaledominantie tenopzichtevandeondersteokselknoppenaf,waardoor zijgaanuitgroeien.Dedoordebelichting geïnduceerde
bloemknophersteltdezeapicaledominantie,waardoordezeeendominerende 'sink'
vormtvoormetabolietentenopzichtevandenietactiefgroeiendeokselknoppen.
Alstroemeriaontwikkelt zichvanuiteensympodiaalopgebouwdxhizoom.Zowelde
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zijrhizomenalsdeopgaande scheutenzijndusvergelijkbaarmetde zijscheuten
bijanderegewassen.OnderinvloedvanLDontwikkeldenzichminder zijrhizomen
danbijKD (9.4.,Tabel 8), enhetuitgroeienvannieuwescheutenwordtgeremd,
watovereenkomtmetderemmingvandezijscheutontwikkelingbijdeanjer.Door
deondergrondseontwikkeling ishetremmenenuitgroeienvanscheutenaanhoofdenzijrhizomennietapartbekeken,zodatnietkonwordennagegaanoferverschil
ingedragbestond tussenzijrhizomenenscheutenaanhethoofdrhizoom.
Bijdetemperatuurproevenblekenerbij 13°Ctijdensennadebloeinagenoeg
geenscheutenmeeruittegroeienenbijhogeretemperaturenwel.Hetlijkter
opdatLD zowelbloeialsrust induceertmaardatdetemperatuurbepaaltofde
rustaldannietpersisteert. Inditverband zoudendaglengteproevenbijverschillendetemperaturenmeer inzichtkunnengeven.Hiervoorontbrakenechterdefaciliteiten.
Omvervroegdebloei terealiserenmeteenzogeringmogelijkescheutreductiedient
deLD-behandelingminimaalte zijn.Menkanhierbijoptweemanierentewerkgaan.
Eenbehandelingdiejuistbloei induceertmaarweinigremminggeeft,b.v.dagverlengingtot12à 13uur,ofeenbehandelingdieeensterkeinductiegeeftmaar
kortwordt toegepast,b.v.gedurende 2wekeneennachtonderbreking.Dekeuze
dientmedebepaald tewordendoordeplantontwikkeling.Bijeengewasmetweinig
scheutenverdientdeeerstebehandelingdevoorkeur,waarbijscheutuitgroeien
bloemontwikkelingregelmatigdoorgaan.
Plantenmetveeluitgegroeide scheutenzalmeninhetalgemeensneltotbloei
willenlatenkomen,waarbij toepassingvancyclischebelichtinggedurende4uur
inhetmiddenvandedonkereperiodesterkinducerendwerktendescheutvorming
weinigremt.
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14. Het rustverschijnsel

Bijdebesprekingvandescheutvormingkwamreedsnaarvorendatonderbepaalde
omstandighedeneenperiodevannormale scheutgroeigevolgdwordtdooreenlangere
ofkorteretijdwaarinweinigofzelfshelemaalgeenscheutenverschijnen.
Hetnietbovendegrondkomenvannieuwescheutenbetekentdathetuitgroeienvan
degevormdeprimordiastagneert.Erwordtinditverband steedsvanrustgesprokenwanneerhetaantal zichtbare scheutennietofnauwelijks toeneemt,waarbijin
hetmiddenwordtgelatenofditeengevolgisvaneenverminderde activiteitvan
degroeipuntenvanderhizomenofdathetuitgroeienvandescheutenwordtgeremd.
Aanvankelijk gaatdeaanlegvanprimordianogweldoor,maardaarnaneemtookdezeaf.Dezeverminderingofstilstandvandescheutvorming,welkedoorAlstroemeriatelersals"rust"wordtaangeduid,treedtvooraloponderomstandighedenwaarbijsterkegeneratieveontwikkelingenknolvormingplaatsvinden,nl. langedag
(9.4.)enlagetemperaturen (9.2.1.). Ingenoemdehoofdstukkenisookbeschreven
datrustkonwordenvoorkomenofuitgesteld doorkortedagofhogetemperaturen.
Dezemilieufactorenwerkenechternegatiefopdebloemaanleg,waardoordevraag
rijstoferverbandbestaat tussenbloemaanlegenbloeienhetrustverschijnsel.
Inhetnatuurlijkeverspreidingsgebied"vertonenveelAlstroemeriasoorteneenontwikkelingsverloopwaarbijzijnaeenperiodevanscheutgroeigaanbloeienen
daarnabovengrondsafstervenominrusttoestanddehetedroge zomerteoverleven.
Datditeenechte inwendigerustisennieteenopgelegderust (Vegis, 1963),
blijktuithetfeitdatrustverschijnselenookoptredenbijdeteeltinkassen
waarmensteedsgoedegroeiomstandighedenprobeerttehandhaven.
EenzelfdeontwikkelingsverloopalsbijAlstroemeriaisookbeschrevenvoor Hordeum bulbosum L. (KollerenHighkin,1960).DitknolvormendegrasbegintinIsraëlindeherfsttegroeien,blijftgedurendedewintervegetatiefenbloeitin
april.Gelijktijdigmetdebloeiverdikken zichdeonderste1of2internodiën
aandestengelbasis,welkezodoendeknollenvormen.Nahetrijpenvanhetzaad
verdroogtdeplantenblijftgedurendedezomerinactief.
EnkelevragendiezichevenzeerbijAlstroemeriavoordoen zijn,ofdezelfdefactorendiedebloeibevorderenookdirectdeknolgroeidoentoenemenendescheutgroeiremmen,ofdathetdebloeizelfisdiedeplantineenrusttoestandbrengt,
metanderewoordenofervandebloemenofdebloeiwijzeeenstimuleringvande
knolgroeieneenremmingvandescheutgroeiuitgaat.Opdezeenenkelehiermee
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samenhangendevragen zalinhetvervolgvandithoofdstuknaderworden

ingegaan.

Foto3.Alstroemeriaplantendie inrust zijn.
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Photo 3.Alstroemeriaplantswhich are inrest.

14.1.VERBANDTUSSENBLOEIENRUST
Zowelindepraktijkalsbijhetonderzoekwerdwaargenomendathetaantalper
tijdseenheiduitgroeiende scheutentijdensdebloeimeestalafnam,vooralbij lageretemperaturen,9en13°C(9.2.)enbijLD(9.4.). Daardezefactorende
bloemaanleg juistbevorderen,isbepaaldhoescheutvormingenbloemproduktieten
opzichtevanelkaarverlopen,omnategaanofbloemproduktieenscheutvorming
elkaaronderlingbeconcurreren.Bijveelgranenenanderegrassenstoptdespruitontwikkelingwanneerdeplantengeneratiefwordenenstervenveel spruitenaf
alsgevolgvandeonderlinge concurrentie tussenspruitenengeneratievescheuten (Sonneveld, 1962).
Bijplantendiegroeideninhetfytotronbij9,13,17,21en25°CeneenLPvan
16uurzijniedere tweewekenhettotaalaantalscheuten (zieook9.2.1.)enhet
aantalbloeiende scheutengeteld.Debloemscheuten zijnnietgeoogst.
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Fig. 30.Scheut-enbloemproduktiebij 9, 13,17,21 en 25C.LPvan 16uur.
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Fig. 30.Production of shoots and flowers at 9, 13, 17, 2J and 25°C.LP 16hours.
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Uithetverloopvan scheut-enbloemproduktiebijdeverschillende temperaturen
(Fig.30)blijkt datbij 9Chetaantalscheuten inhetbeginsterktoenam. Al
voordebloeibegonverminderde descheutvorming entijdensdebloeinam zenog
verderaf.Tegenhet eindevandemassalebloeigroeidenerweer eenaantal scheutenuit,maardaarnagingendeplantengeheel inrust.
Bij13Cbegonderust toendebloei juistmassaalwas ingetreden.Tijdens de
bloeigroeidenergeenscheutenuit,maar tegenheteindevandebloei,ontstondenernog enkele.Vervolgens gingendeplantengeheel inrustengroeidener
tijdensdevolgende 20wekenvandeproefgeenscheutenmeeruit.
Bij17en 21Cvertoondedescheutvorming eenwisselendverloop.Naeengeleidelijkeafnamenamtegenheteindevandeproefhetaantalgevormdescheutenweer
toe.Hetaantalbloemscheutenalterneerde enigszinsmethetaantal gevormde
scheuten,mededoordat eenzelfde scheuteerstals zichtbare scheut isgeteld en
pasdaarnaalsbloeiende.
Bij25Cwerdentijdensdeproefdemeeste scheuten gevormd,maarhet laagste
aantalbloemscheuten.Ookhierwashetverloopvandescheutvorming sterkwisselend,metnaarheteindevandeproeftoeeengeleidelijke afname.Dewaarnemingen
zijnbij 25Cna 30wekenbeëindigd.
Descheutuitgroei bleekdusalleenbij9en 13°Ctijdensdebloeiduidelijk te
stagneren.Bijdeze temperaturen tradookdebloeihetmeestgecomprimeerd op.
Ditkanwijzenopconcurrentie tussenrealisatievandebloeienhetuitgroeien
vandescheuten.Aanheteindevandebloeigroeidenerweleenaantal scheuten
uit,maardeze ontwikkeling zette zichnietdoor.
Wanneer aanplantenbij13°C2of4weken25°Cwerdgegeven,werddescheutvorminggestimuleerd (9.2.3.). InFig.31 isdezescheutvorming inverband gebracht
metdegerealiseerdebloei.Men zieteenduidelijk anderbeelddanbijdeplantendieconstantbij13°Chebbengestaan.Bijdeplantendietweemaal 2weken 25°C
kregen,vieldebloeigrotendeels samenmetdetoenamevanhetaantalscheuten.
Bijdebehandelingmet tweemaal 4weken25°C,tradersterkebloeiopvoorde
scheuttoename.Als gevolgvandesterkescheutproduktieontstondenerook later
toendeplanten al inrustwaren,nogveel bloemscheuten.
Bijtemperaturenwaarbijveelbloeioptrad,groeidenminderscheutenuitdanbij
temperaturenwaarbijweinigbloeioptrad.Rusttradechterookopbijplanten
dievan 13°Ctijdelijknaar 25°Cgingen,waarbijhetbloeipercentageveel lager
wasdanbijplantendieconstantbij13°Cstonden. In10.3.isaangetoond dat
bijtoenamevandaglengtehet aantalscheutenvrijwelevenredig afnam,terwijl
hetpercentage generatieve scheutentoenamtotdedaglengte 8+8uurendaarna
afnam (Tabel16).

Fig. 31.Scheut-enbloemproduktie bij 13Cafgewisseld met tweemaal 2weken
(links)en tweemaal 4weken 25 C (rechts)na 4en 10weken.LP 16uur.
(bloem) scheuten
(floweringjshoots

(bloem)scheuten
(floweringjshoots
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ÏJ

28
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weken/weeks

gevormde scheuten / formed shoots
bloeiende scheuten/flowering shoots

Fig.31.Productionofshootsandflowersat13Calternated withtwotimes2
weeks (left)andtwotimes4weeks 25°C (right)after4and10weeks.
LP16 hours.
Ookdewisselingvandaglengte leidttotresultatenwaarbijderemmingvanscheutvormingnietdoordematevanbloeiverklaard kanworden.Werdendeplantenvan
LDnaarKDverplaatst,dannamdescheutvormingna2wekensterktoe,terwijlde
bloeinormaaldoorging (9.4.).
Dezeresultatentonenaandatdebloeiniet zondermeerbeschouwdmagwordenals
oorzaakvoorhetoptredenvanrust.Descheutvorming kangeremdofgestimuleerd
worden,zonderdatdaarbijdebloeibevorderd,respectievelijk geremdwordt.Het
isechterwelzodatondergunstigemilieuomstandighedenvoordebloeinooiteen
maximalescheutproduktieverkregenwerd.
14.2.INVLOEDVANDEBLOEMEN
Bijdebesprekingvandeproeveninhetvoorgaandehoofdstukkonnietwordenaangetoonddatdeonderbepaaldeomstandighedenoptredendecoïncidentievanbloei
enrustopeenoorzakelijkverbandberust.Welblijkt telkensduidelijkdatmilieufactorendiedebloeistimulerenookderustendeknolgroeibevorderen.
Daarnaastblijktookdatwanneerergeensprake isvaneenlangdurigeruster
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tochtijdensdebloeiminder scheutenuitgroeiendanindeperiodeervoor.
Qmnategaaninhoeverredebloemontwikkelinghetuitgroeienvanscheutenbeinvloedt,dusoferconcurrentie optreedt tussenbloera-enscheutontwikkeling,
zijnbijeenaantalplantendebloemknoppenineenzovroegmogelijk stadium
verwijderd,terwijldezezichbijandereplantenongestoord kondenontwikkelen.
Deplanten zijn23decemberinemmersgeplant.Eendeelvandeplantenisop30
maartbijLD(8+16uur)geplaatst;vanaf19aprilzijnhiervanregelmatigknoppenverwijderd. Bijdeplantendiebijnatuurlijk daglicht (ND)blevenstaan
zijnvanaf24aprilknoppenweggenomen.Deproefis29augustusafgesloten,op
hetmomentdatdescheutvormingnadeeerstebloeiperiodevandecontroleplanten
weertoegingnemen.Erwaren11plantenperbehandeling.
VoorLDisinFig.32hetaantal zichtbarescheutengedurendedetijdweergegeven.Hierbijblijktdatdescheutvormingna28februarienigszinsafnam,daarna
weertoenamenna10aprilopnieuwafnam.Ruimeenweek laterwerdendeeerste
zichtbareknoppenweggenomen.
Fig. 32.Invloed vanhetverwijderenvan dejongebloemknoppenopdescheutproduktie perplantbijLD.De eersteknoppen zijn 19aprilweggenomen.
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Fig. 32.Effect of removing theyoung flowerbudsonshootproductionperplant
atLD.Firstbudswereremoved 19April.
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Descheutvormingnambijdeplantenwaarvandeknoppenwerdenverwijderd sneller
toedanbijdeintacteplantenhetgevalwas,watblijktuitdeverschillenop
23mei,12junien3juli.Na23meinamhetaantalscheutenzowelmetalszonder
knopverwijderingsneltoeondanksdeLD-behandeling.Ditkanverklaardworden
doordevrijhogekastemperaturen,waardoorhetinrustgaanvoorkomenwerd.Na
desterketoenamevanhetaantalscheuten,werddezebijbeide groepenplanten
weersnelminderomdaarnaopnieuwtestijgen.Dezevolgende stijgingtradook
nueerderopbijdeplantenwaarvandeknoppenverwijderdwerdendanbijdeintacteplanten.Ophetmomentdatbijdeze laatsteplantenhetaantal scheuten
gingtoenemen,werddeproefbeëindigd.
Bijuitvoeringvanprofielanalysebleekdatertussendebehandelingenperperiodeeenbetrouwbaarverschil (P<0,01)inaantalscheutenbestond,metandere
woordendoorhetverwijderenvandebloemknoppenbijLD-omstandighedennamde
scheutvorming eerdertoedanbijdeplantenwaarvandeknoppennietverwijderd
waren.Daarnaastbleekookdatverwijderenvandeknoppentoteengroteraantal
scheutenleidde.Ditverschilwordt echterverklaarddoorhetmomentwaaropde
proefbeëindigdwerd.Opdatmomentwasdescheuttoenamebijdebehandeldeplantenalgerealiseerd, terwijldezebijdecontroleplantenpasbegon.
Bijdeplantendiebijnatuurlijke daglengte (ND)stonden,bestonderop10april
voordaterknoppenwerdenweggenomenaleenkleinverschilinaantal scheuten,
dataaneentoevalligeongelijkmatigheid inhetuitgangsmateriaaltewijtenwas
(Fig.33).
Fig. 33.Invloedvanhetverwijderenvan de jongebloemknoppenop de scheutproduktieperplantbijND.De eersteknoppen zijnop24 aprilweggenomen.
(Voorbehandelingen zieFig. 32)
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Fig. 33.Effectofremoving theyoung flowerbuds on shoot production perplant atND.
Firstbudswereremoved 24April.(For treatments:seeexplanation Fig.32)
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Aanvankelijkverminderde de scheutvorming,maar zijherstelde zichbijdeplantenwaarvandeknoppenwerdenweggenomen,zeersnel.Profielanalysetoondeook
bijdezeplanten aandatertussendebehandelingenperperiodeduidelijkeverschillenoptraden (P< 0,01).
Hetaantal scheutenvertoondeop 12/6en3/7duidelijkverschil tussendebehandelingen.Ookbijdezeplantenblijktdatdescheutvorming zichsnellerhersteldenahetwegnemenvandejongebloemknoppen,danwanneerdebloemen zichontwikkelden.
Hoeweldescheutvorming inbeideproevennietgelijkverliep,leiddeknopverwijderingwel toteenzelfderesultaat.BuntingenDrennan (1966)beschreven een
soortgelijkeffectbijgranen,waarbijuitgroeienvan lateraleknoppentotscheutenkonwordenbevorderd doorverwijderenvanjongebloeiwijzenopeengunstig
moment,ofdoortevoorkomendatscheutenreproduktiefwerden.Hetlijkterop,
datdeontwikkelingvanbloemendeapicaledominantieversterkt,waardoordeontwikkelingvan lateraleknoppentotscheutengeremdwordt.Anderzijdskanerook
gedachtwordenaanconcurrentie tussenbloem-enscheutontwikkeling,wat echter
nietdirectaannemelijk lijktdaarerreedsopgewezen isenin14.4.naderaangetoond zalworden,datdeknolgroeivooraltijdensdebloeisterkgaattoenemen.
Wanneerdescheutvorming telijdenzouhebbenvandebloemontwikkeling,ishet
moeilijk teverklaren daterwelgelijktijdig eensterkeknolgroeioptreedt.
Hoewel indezeproevendescheutvorming sterkewisselingenvertoonde,kwamnergenslangdurigerustvoor,zelfsnietbijdeplantendiebijLDstonden.Dit
wijsteropnieuwopdateenhogekastemperatuurderemmingtengevolgevan lange
dagtenietkandoen.Datdeplanteninde zomermeerscheutenvormdenbijLDdan
bijND,kanverklaardwordendoordehogerenachttemperatuur.Om lichtinvloeden
opandereplanten tevoorkomen,werdendeplantenbijLDom17.00uurmet zwart
plastic folieafgeschermd,waardoordetemperatuurhogeropliep.

14.3. INVLOEDVAN TOPPEN
In14.2.isaangetoond datdoorhetwegnemenvandejongebloemknoppendescheutvorming sneller toenamdanwanneerdebloemenzichopdeplantontwikkelden.De
scheutvormingnamechteralafvoordat deeersteknoppen zichtbaarwaren,waterop
kanwijzendatvanafhetbeginvandebloemaanlegdescheutvormmgstagneert.
Doorscheutenvroegtijdig tetoppenkannietalleenbloeimaarookbloemaanleg
wordenvoorkomen. Bijveel gewassenbevordert toppenhetuitgroeienvanz13scheutendoorhetopheffenvandeapicaledominantie.Daardebovengrondsescheutenbij
Alstroemeriageenokselknoppenhebbenenzichdusnietvertakken,zoutoppenkun-
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nenleidentothetuitgroeienvanmeerscheutenvanafhetrhizoomen/oftotde
ontwikkelingvanmeerzijrhizomen.
Doortoppenontstaanverschilleninaantalbladerenperscheut.Intacteplanten
kunnenmeerassimileren,enverkerendusineenbeteregroeipositiedanplanten
waarvandescheutenwelgetoptzijn.Daaromisindezeproefeenderdegroep
plantenopgenomenwaarbijhetvegetatiepuntvandescheutenintactgelatenwerd,
maarwaarvandebladerenboventophoogte (30cm)eenmaalperweekwerdenweggenomen.
DezeproefisoptweeplaatsenuitgevoerdnamelijkbijKD(8uur)indekasen
bij21°CinhetfytotronbijeenLPvan24uur.DeKDenhogetemperatuurzijn
gekozenompasineenlaatstadiumbloemaanlegtekrijgen,daarandershetgevaar
bestonddatscheutenbijhettoppenalbloemenhaddenaangelegd.
InFig.34isdescheutvormingperplantweergegevenbijdebehandelingendiein
hetfytotronbij21Cplaatsvonden.Driewekennahetbeginvandeproefzijn
deeerstescheutengetopt.Uithetverloopvandegrafiekm g niethetprecieze
verloopvandescheutvormingwordenafgeleid,daardeperiodentussendewaarnemingsdatanietgelijkwaren.

Fig. 34.Invloed vanhet toppen (op30cm)enwegnemenvanbladeren (boven30cm)
opde scheutproduktie,perplant.LP 24uur inhet fytotronbij 21 C.
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Fig. 34.Effects ofpinching (height30 cm)and removing the leaves (above30cm)
on shootproductionperplant.LP 24hours in thephytotron at21°C.

Nauitvoerenvanprofielanalysebleekdatergeenbetrouwbareverschillenbestondentussendebehandelingenperperiode,maarweltussendebehandelingen
overdeperiodengemiddeld.Toppenleiddetoteensignificant (P< 0,0])groter

]16

aantalscheuten,terwijlerbijniettoppentussenwelofnietbladwegnemen
geenbetrouwbaarverschil bestond.
VandebehandelingendiebijKDindekasplaatsvondenishetgemiddelde aantal
gevormdescheutenperplantperperiodeinFig.35gegeven.Hettoppenenwegnemen
vandebladerenisop5aprilbegonnen.Profielanalyse toondeaandatergemiddeldoverdeperiodeneensignificantbehandelingseffectbestond.Vanafbehandelingsdatumblekendenietgetopteplantenwaarvanhetbladwasweggenomenbetrouwbaarmeer scheutentehebbengevormddandeintacteplanten.Deplantenwaarvan
descheutengetoptwaren,haddendemeeste scheutengevormd.
Fig. 35.Invloed van toppen (op30cm)enwegnemenvanbladeren (boven30 cm)
opde scheutproduktiebijKD indekas.(Voorbehandelingen zieFig. 34)
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Fig. 35.Effects of pinching (ataheight of30cm)andremoving theleaves
(above 30cm)onshootproductionunderSDintheglasshouse. (For
treatments seeexplanationFig. 34)

Inbeideproevenleiddehettoppenonderomstandighedendiegunstigwarenvoor
scheutvorming,toteengroteraantalscheutendanniettoppen.Indezegedraagt
deAlstroemeriazichnietandersdanplantendiezichbovengrondsvertakken.
Doordelangetijdsduurvandeproevenstiervenveeloudescheutenaf,waardoor
hetnietmogelijkwasomaanheteindevandeproefnategaanofhetgrotere
aantalscheutenontstaanwasdooreensterkerevertakkingvanhetrhizoomofdat
erperrhizoommeer scheutenuitgegroeidwaren.Dit laatstelijktnietaannemelijkdaarinTabel2isaangegevendatdescheutvormingaanhethoofdrhizoomon]]7

geachtdetemperatuurvrijwelgelijkmatigverliep.
Hetwegnemenvandejongebladeren leiddebijKDweltotsignificantmeerscheuten,maarbij 21°Cen24uurlichtinhetfytotronniet.
14.4. INVLOEDVANHETOOGSTEN
In14.1.konnietwordenaangetoonddatereenduidelijkverbandbestaat tussen
hetpercentage scheutendatbloeitendematewaarindescheutvormingwordtgeremd.Het isechterwelduidelijkdateralleenrustoptreedtbijmilieu-omstandighedendiegunstig zijnvoordebloei.Hetregelmatigwegnemenvandegroeitoppenbevorderdedevormingvannieuwe scheuten,terwijlhetwegnemenvande
jongebladerenbijKDindekaseveneenseenpositieve invloedopdescheutvorminghad (14.3.).Veelproevenzijnuitgevoerd indekas,waarbijmeestal geen
duidelijke,langdurigerustoptradalsgevolgvandedikwijlshogetemperatuur in
voorjaarenzomer.
Bijdeteelt,maarookbijveelproevenzijndebloemscheutenbijhetoogsten
geheelweggenomen,wateengroteingreep isvoordegeheleplant,daarhierdoor
degroeibalansverstoordwordt.Bijandereproeven zijndebloemscheutenopde
plantgelaten,inverband met dewaarnemingen.Omnategaanwelke invloedhetal
dannietoogstenvandebloemscheutenheeftopdeplantontwikkeling, zijndevolgendeproevenopgezet.
De invloedvanhetaldannietoogstenisallereerstnagegaanbij eenproefin
dekas.Op 29november zijn40planteninemmersgeplant enhiervan zijniedere
2wekendescheutengeteld.Bij 20plantenzijnvanafhetbeginvandebloeiop
2meiallebloemscheutengeoogst.Bijdeandereplanten zijniedere2wekende
bloemscheutengeteldmaartot 25julinietgeoogstomnategaan,welke invloed
hetnietoogstenvandeeerstesneeheeftopdeproduktievandetweedesnee.
Dezelaatste iswelgeoogst.Deproefis18septemberafgesloten.
Hetgemiddeld aantalgevormde scheutenenhetaantalbloemscheutenperplantvanafbeginapril (netvoordebloei)isweergegeven inFig.36.Hieruitblijktdat
hetaantal scheutentijdensdehoofdbloeiinvergelijkingmetdeperiode ervoor
enernamaarweinig toenam.De scheutvorming isbijplantenwaarvandebloemen
nietgeoogstwerdenmeergeremddanbijplantenwaarvandebloemen wel geoogst
werden.Scheutenopdeplantlatenuitbloeienremtdushetuitgroeienvanjonge
scheuten.Nadebloeinamhetaantal scheutenbijdeplantenwaarvandebloemscheutennietgeoogstwarenweersterktoe,metvervolgens eenafname tijdensde
tweedebloeiperiode,maardaarnaweereensnelletoename.
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Fig. 36.Invloedvanhetoogstenvandebloemenopdescheut-enbloemproduktie.
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Effectofharvestingtheflowersonshootandflowerproduction.

Bijdeplantenwaarvandebloemscheutenregelmatiggeoogstwerden,namhetaantal
scheutennadehoofdbloeimaar zeergeleidelijk toe,watmogelijkeengevolgis
vandesterkeverminderingvanhetgroeipotentieel doorhetwegnemenvande
scheutenmetbladeren.
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Watdebloeibetreftwaserbijdeeerstebloeinauwelijksverschilinaantal
bloemstelentussendebehandelingen,watooknietteverwachtenwas.
Deplantenwaarvandebloemenregelmatigwerdengeoogstblevendegehelezomer
doorenkelebloemengeven.Bijdeplantenwaarvandebloementot25juliniet
geoogstwaren,tradvanafhalfjulivrijveelbloeiop.
Samenvattendblijktdusdatdescheutvormingtijdensdebloeisterkgeremdwordt
endezeremmingisgroteralsmendebloemennietoogst,danwanneermendatwel
doet.Nietduidelijkisofhetalleendebloemenzijndiehetuitgroeienvan
jongescheutenonderdrukkenzoalsin14.2.isaangetoond,ofdatookdeouder
wordendescheutenenbladereneenrolspelen.Omditlaatstenategaanentevens
teonderzoekenhoedeassimilatentijdensdegroeioverdeverschillendeplantedelenverdeeldworden,isdevolgendeproefopgezet.
Bijrustbevorderendeomstandigheden,13CeneenLPvan16uurinhetfytotron,
heefteendeelvandeplantenzichongestoordkunnenontwikkelen,bijeendeel
zijndebloemscheutengeoogstenbijeendeelzijndescheutenweggenomenalsze
+20cmlangwaren.
Degroeiisbepaalddoordedrooggewichtenvandegeoogstescheutentenoterenen
regelmatigbijeenaantalplantenhetdrooggewichtaanscheutenenknollente
bepalen.Hierdoorkonwordennagegaanofernadebloeistoffenaandescheuten
wordenonttrokkenenindeknollenopgeslagen.Dezebepalingenzijnuitgevoerd
bijdeknopvorming(na6weken),tijdensdebloei(na12weken),tegenheteinde
vandebloei(na18weken)enenigetijddaarna(na30weken),toeneendeelvan
deplanteninrustwas.
InFig.37isdescheutvormingcumulatiefweergegeven.Hetaantalscheutennam
in hetbeginbijdeverschillendegroepennietingelijkematetoe,watniet
eengevolgkanzijnvandebehandeling (deeerstescheutenwerdenpasna5weken
weggenomen),maarveroorzaaktisdoortoevalligeverschillentussendeplanten.
Debloeibegon6wekennahetbeginvandeproef.Na7wekennamdescheutvorming,zowelbijnietalsweloogstenvandebloemen,duidelijkafenstopte
daarnageheel.Bijdeplanten,waarvanscheutenlangerdan20cmwerdenweggenomen,namdescheutvormingtoennogsteedstoe.Na20wekenverminderdedezetoename,mogelijkmedealsgevolgvanuitputting,maartotheteindevandeproef
na30wekenwerdenernogsteedsscheutengevormd.
Bijdeplantenwaarvandebloemengeoogstzijnbegonerna14wekenweerenige
(zijhetgeringe)scheutvormingoptetreden.Bijdeplantenwaarvandebloemen
nietgeoogstzijngroeidenerindeperiodevan18tot26wekennaaanvangvan
deproefnogenkelescheutenuit,maardaarnahieldditweerop.
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Fig. 37.Invloed vanhetoogstenvandebloemenenhetwegnemenvan 20cmlange
scheuten opde scheutproduktie.LP 16uur inhet fytotronbij 13C (9
plantenper behandeling).
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Fig. 37.Effects ofharvesting the flowersand removing shootsof 20cmonshoot
production.LP 16hours inthephytotronat 13°C (9plantsper treatment).

Dezekortdurendeperiodevanscheutvormingvoorennaeenperiodevanrustziet
menookinFig.4 (9.2.1.).
Deresultatenwijzeneropdathetwegnemenvanjongescheuten (endusbladeren)
derustuitstelt.Daterna20wekentochrustbegonoptetredenkanmoeilijk
alleenaanuitputtingalsgevolgvanhetwegnemenvanscheutenwordentoegeschreven.Bijdelaatstegroeibepalingblekenerbovendiengeenondergrondsescheuten
tezijn,watbij eendoorgroeiend gewasnormaalwelhetgevalis.
Uitderesultatenvanreedseerderbesprokenproevenendezegegevenskanmenafleidendathetnietalleendebloeiisdiederustveroorzaakt,maardatderust
inducerendestimulansvoornamelijkindeouderebladerengevormdwordt.
Detotalegroeiaanscheutenenknollenuitgedruktindrooggewichtenper9plantenisinFig.38weergegeven.Bijdeplantenwaarvandebloemennietgeoogst
werdentradertot18wekennahetproefbegineenvrijsterkegewxchtstoename
vandescheutenop.Opdatmomentwarendeplanteninrustenaanhet emde van
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debloei.Devrijsterkeafnameinscheutgewichtdaarnawijstopeenonttrekken
vanstoffenaandescheutenenopslaanindeknollen.Hetknolgewichtnambij
dezeplantenindelaterefasevandebloei(na 12weken)totaandelaatste
bepalingsterktoe.
Fig. 38.Invloed vanhetoogstenvan debloemenenhetwegnemenvan 20cm lange
scheuten opde drooggewichtenvan scheuten enknollen.LP 16uur inhet
fytotronbij 13C (9plantenperbehandeling).
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Fig. 38.Effects ofharvesting the flowers and removing shoots of 20cmon the
dryweightof shoots and tubers.LP 16hours in thephytotron at 13C
(9plantsper treatment).

Bijdeplanten,waarvandescheutenzijnweggenomenzodraze20cmlangwarenen
bijdiewaarvandebloemengeoogstzijn,kwamenersteedsenkelenieuwescheuten
bijzodathetscheutgewichttotdelaatstebepaling toenam (geoogstescheuten
zijnsteedsbepaald).Ookdeknolgroeinamtoe,maarveelmindersterkdanbij
plantenwaarvandebloemennietgeoogstzijn.
Doorhetwegnemenvandescheutenbijdebloeiofineenjongerstadiumkonden
geenstoffenaandezescheutenwordenonttrokkenenopgeslagenindeknollen,
waardoordeknolvormingnaarverhoudinggeringwas.Datdeknolvormingbijde
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plantenwaarvande 20cmlangescheutenwerdenweggenomen,na 18wekenregelmatigbleeftoenemen,wijstopeenbevorderingvandeknolgroeitenkostevande
scheutgroei.Hetaantaluitgegroeide scheutenenhetscheutgewichtnamentoen
maarweinigmeertoe.
Uitdezeresultatenendievermeldin12.3.blijktdatdeknolgroeivooraltoeneemttijdensdebloei,waaruitkanwordenafgeleiddattijdensennadebloei,
assimilatenuitbladerenenscheutennaarrhizoomenknollenwordengetransporteerd.Toenamevanknolgroeienoptredenvanrustvindenongeveergelijktijdig
plaats.Daardeknollennauwelijksgestrekteopgezwollenwortels zijn,zoumen
kunnenveronderstellendatvanuitdebladereneenremstofnaarhetrhizoomwordt
getransporteerd,die zoweldeuitgroeivanscheutenalsvanwortelsremt.
14.5. INVLOEDVANEENPERIODEKORTEDAG
In9.4. isaangetoonddatlangedagrustinduceerde,welkedoorkortedagweer
opgehevenkonworden.Doorafwisselend langeenkortedagtegevenkondenzowel
bloeialsscheutvormingwordengestimuleerd.Omnategaanofdezewaarneming
bijdeteeltgebruiktkanworden,isbijeenteeltindevollegrondvaneenkas
devolgendeproefuitgevoerd.Nadeeerstebloeiperiode (waarbijdebloemengeoogstwerden)isaaneendeelvandeplantenvanaf3junigedurende3wekenkortedaggegevendoorvan 16.30-8.30uur zwartplasticfolieoverdeplantenaan
tebrengen.OphetmomentdatdeKD-behandelingbegonwarenernogmaarenkele
scheutenperplantaanwezig.HetuitvoerenvaneenKD-behandelingopeenvroeger
tijdstipvandeteelt,zougeziendeontwikkelingmeergewenstzijngeweest,maar
leekdoordeongunstigeinvloedopdekwaliteitvandeaanwezigebloemenweinig
zinvol.
HetproduktieverloopvoorennadeKD-behandeling isinFig.39gegeven.Uitvoeringvanprofielanalysetoondeaandatertot15junigeensignificantverschil
inproduktiebestond.Vanaf29junitradenerperperiodeverschillenoptussen
debehandelingen.
TijdensendirectnadeKD-behandelingbleefdeproduktiebijdeverduisterde
plantenduidelijkachterbijdeplantendiegeenKDhaddengekregen.Daarnanam
deproduktievandeplantendieKDhaddengehad,sterktoeenwaszeduidelijk
hogerdanvandecontroleplanten.DeperiodeKDbleekdescheutvorminggestimuleerdtehebbenendenatuurlijkeLDdaarnaheeftnogbloeikunneninducerenmet
alsgevolgeensterketoenamevandeproduktiena10/8.Detotaleproduktieover
degeheleperiodeverschildenietsignificanttussendebehandelingen.
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Fig. 39.Invloedvaneenperiodekortedagopdebloemproduktie (3m2)indenazomer.KD-behandelingvan3-24juni.
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Fig. 39.Effectofashortdayperiodonflowerproduction (3m2)inlate summer.
SDperiod from3-24June.

Doordathetplasticoverdeplantenwerdaangebrachtom16.30uur,wanneerer
nogvrijveelinstralingwas,liepdetemperatuuronderhetplasticgedurendede
eersteurenop.Ookdebodemtemperatuurop5-10cmdieptesteeggedurendekorte
tijdsoms2°C.
In9.2.4.isaangetoonddateenhogelucht-en/ofbodemtemperatuurdescheutvormingstimuleert.HetisdusmogelijkdatdeinvloedvandeKD-behandelingversterktisdoordedaarmeegepaard gaandehogeretemperatuurindeavond.Dateen
KD-behandelingindezomerdescheutvorming stimuleert,ookalzijnbijnaalle
scheutengeoogst,geeftaandatmendematevanscheutvormingnietkanverklaren
vanuitdehoeveelheidbeschikbareassimilaten.Hetisveelmeereensturenvan
deassimilatenstroom,inditgevaltengunstevandescheutvorming.
14.6.INVLOEDVANDETEMPERATUUR
In9.2.1.isaangetoonddatplantendiebij13°CeneenLPvan16uurinhetfytotronstonden,inrustgingen.Bijeenandereoriënterendeproefwaarbijjonge
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planteninzandgeplantwarenenbij 13°Cinhetfytotrongeplaatst,bleekdat
dezeplantendirectstoptenmetdescheutvorming.Vandezereactieisgebruik
gemaaktbijdevolgendeproef,waarbijisnagegaanwelkeinvloeddetemperatuur
heeftopdehergroei.
Eenaantalplantenisinzandgeplantenbij 13°CeneenLPvan16uurinhet
fytotrongeplaatst.Na4,8,12en16wekenzijn45planteningrondovergeplant
eningroepjesvan9plantenover9,13,17,21en25°CverdeeldmeteenLPvan
16uur.
InTabel40ishetaantalplantenvermelddatna4,8,12of16weken13°Cgevolgddoor8wekenvandevijfbovengenoemdetemperaturennieuwescheutenhad
gevormd.Na4weken 13°Cendaarna8weken9,13,17,21of25°Cvertoondegeen
enkeleplantnieuwescheutgroei.Na8weken13°Cen8weken25°Cwaser1plant
dienieuwescheutvormingvertoonde.Na12weken13°Cen8weken21°Cwarener2
plantenenbij25C5plantenmetnieuwescheuten.Na16weken13°Cwarenerna
8wekennieuwescheutengevormdbij 13,17,21en25°C.Deontwikkelingverloopt
bijeenlageretemperatuurinhetalgemeentragerenmogelijkisditerdeoorzaakvandaterna8wekenbij9°Cnoggeennieuwescheutenzichtbaarwaren.

Tabel40.Invloedvande temperatuuropdehergroeivanplantendievooraf 4,8,
12en 16wekenbij 13Chebbengestaan;9plantenperbehandeling.
Aantalweken
Numberofweeks

12
16

Aantalplantenmetnieuwe scheutenna8weken
Numberofplantswithnewshootsafter8weeks
9°
13°
17°

21°

25°

0
0
0
0

0
0
2
6

0
1
5
7

0
0
0
2

0
0
0
3

Table40.Effect of temperatureonrenewed growthofplantsafter4,8, 12and
16weeks 13C;9plantspertreatment.

Deresultatengavenaandatdehergroeiwordtbevorderddoor hogetemperaturen:
21en2S°C.Bovendienvormenermeerplantennieuwescheutennaarmatezelanger
bij13°Chebbengestaan,wateropwijstdatderustonderoverigensgelijkblijvendeomstandigheden,metdetijdafneemt.
Indezelfdeproefzijnna4,8,12en16weken13°Cdedrooggewichtenvanscheutenenknollenbepaald.Alleplantenhaddenbijhetbeginvandeproefenkele
scheutjes.InTabel41isdegroeiperplantweergegeven.Hieruitblijktdat
hetdrooggewichtvanscheutentussen4en8weken13°Csignificantistoegenomen.
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Tabel41.Scheutontwikkeling engroeibijjongeplanteninzand gedurende 4,8,
12en 16wekenbij 13CeneenLPvan 16uur.
Vers gewicht
Freshweight
ScheuKnol-

Aantal
weken
Number
ofweeks
13°C

Aantal scheuten
Number ofshoots
OnderZichtbaar
gronds
SubterVisible
renean

Afgesplitst ten
DiffeShoots
rentiated

4
8
12
16

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

1,1 a ')
3,2 b
3,1 b
4,3 b

1,2
1,1
0,3
0

Droog gewicht
Dryweight
ScheuKnol-

len

ten

len

Tubers

Shoots

Tubers

10,3ab')9,2 a ')
21,6 b
13,7 b
8,1 a
29,5 b
37,5 c
8,1 a

0,58 a ')0,47 a ')
2,11 b
1,07 b
3,96 c
1,10 b
6,08
d
1,09 b

')Verse hillenperkolomvolgensTHD (0,05).
Mean separationwithincolumnsbyTHD (0,05).

Table41.Growthofshootsand tubersofplants insandduring 4,
weeks 13Cand aLPof 16hours.

!,12and 16

Deknollennamentijdensdegeheleperiodebij13Csterkingewichttoezodat
heternaaruitzietdatallegevormdeassimilatenindeknollenzijnopgeslagen.Bovendienbleekookhetdrogestofgehalte vandeknollentoetenemen, zodatdetoenamevanhetdrooggewichtrelatiefgroterwasdandievanhetversgewicht.Tijdensdezerustperiodewaarbijwelenkeleactievescheutenaandeplant
zatenmaargeennieuwescheutenuitgroeiden,vondereensterkeknolgroeiplaats.
Welkeinvloedhetzandalssubstraatophetontstaanvanderustendeknolgroei
heeftuitgeoefend,isnietduidelijk.In9.2.1.isaangetoonddatplantendiein
grondgeplantwarenenbij13°CeneenLPvan16uurstonden,eerstweleenperiodemetnieuwescheutgroeivertoondenenpasdaarnainrustgingen.HetismogelijkdathetaanslaanvandejongeplanteninrivierzandmeteensteilepF-curve,endemindergoedeaansluitingvandezandkorrelsomdewortelseendroogteeffectheeftgegeven,waardoordeplantendirectinrustzijngegaanendeassimilatenindeknollenhebbenopgeslagen.
Indehiervoorbeschrevenproefisaangetoonddatrustgeïnduceerdbij 13°Cin
eenvroegstadiumverbrokenkanwordendoordeplantentijdelijkbijeenhoge
temperatuurteplaatsen.In9.2.2.isaangetoonddatmendescheutvormingbij
9en13Ckanstimulerendoor2of4weken21of25°Ctegeven.Deperiodehoge
temperatuurleidttotmeer zijrhizomen,waarvanlagetemperatuurdeaanleghad
bevorderd,maardeverdereuitgroeiremde.
Devolgendeproefisopgezetomnategaanofhetinrustgaanvoorkomenkanwordendoordewagentjesregelmatigeenkorteperiodehogetemperatuurtegeven.
Hiertoezijn6wagentjesmetplanteninhetfytotrongeplaatstbij9enbij13°C
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eneenLPvan 16uur.Deoorspronkelijkeopzetwasomdeplantenmetregelmatige
tussenpozen 2weken 25Ctegeven.Doordatdeproefongeveereenjaarduurde,
bleekderuimte inhetfytotronontoereikend omde 25Cbehandeling regelmatig
tegeven.Ermoeststeedseenkeuzewordengemaaktwelkewagentjesmetplanten
bij25°Cgezetkondenworden.Eendeelvandeproefisna40wekenbeëindigd in
verbandmetplaatsruimte,terwijlermet eenanderdeel50wekenisdoorgegaan.
Plantenbij 9°C (Fig.40)vertoondeneenvrijregelmatigetoenamevanhetaantal
scheutenmeteenmaximumna 12weken.Daarnagroeidenerminder scheutenuiten
vervolgens stoptedescheutvorming zelfsgeheel.Na 26wekenvonderweereengeringetoenameplaats,maaïvdaarnagingendeplantengeheelinrust.Dezeontwikkelingkomtovereenmetdieweergegeven isinFig.4en7 (9.2.1.en9.2.2.).
Doordeplantenna 5,8,10of12wekengedurende 2wekenbij25Cteplaatsen,
bleekdatongeveer4wekendaarnadescheutvormingwerdbevorderd.Ookdezereactiestemtovereenmetderesultatenbeschrevenin9.2.2.Heteffectvaneentweedeperiodevan 2of3weken 25°Cwasminderdandievandeeerste.Naarmatede
periode 25°Claterwerdgegeven,werdde invloednogminder.Bijbehandelingna
16wekenwasernogeenduidelijke invloed,na22wekenwasergeen,maarna24
en27wekenwaserweerenigeffect zichtbaar.Na24wekenplantenvoorheteerst
bij25°Cplaatsengafweinig ofgeentoenamevandescheutvorming,tenzijdeze
behandelingvoor langeretijdwerdgegeven.Zostimuleerde9weken25Cna31wekendescheutvormingenigszins.
Dezeresultatentonenaandatbijplantendiebij9°Cgroeideneenkorteperiode
25°Cineenvroeg stadiumvandeplantontwikkelingdescheutvormingstimuleerde.
Warendeplanteninrustofnagenoeginrustdanhaddezebehandelingweinigof
geeninvloedmeer.Erwasdaneenlangereperiode 25°C (9wekenindezeproef)
nodigomscheutvorming testimuleren.
Bij 13°C (Fig.40)namhetaantalscheuteninvergelijkingmet9Cinhetbegin
sneller toe,maarertradookeerderrustop.Na18wekengroeide ernogeen
aantalscheutenuit,maardaarnawasersprakevaneenvolledigerust.Ookdeze
resultatenstemmenovereenmetdiebeschreven in9.2.1. (Fig.4).Omdaterbij
13°Csnelrustoptrad,zijneralvanaf 2wekenenvervolgensna5,9en10wekenplantenbij 25°Cgeplaatst.Hetaantalscheutennam 2wekennadatdeplantenbij 13°Cwarenteruggezetvrij sterktoe.Dezetoenamewasmindergrootbij
deplantendiena 9en10weken2S°Ckregendandieditna2en5wekenkregen.
Heteffectvaneenherhaaldebehandelingvan 25°Cwasaanwezig,maargering.Na
18wekengafeeneersteofherhaaldetoepassingvan2S°Cgeenwaarneembaarresultaat.Na 29wekenbevorderden5weken25°Cdescheutuitgroei,maarheteffect
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wasgroterbij8weken 25C.
Uitbeideproevenblijktdatdescheutvormingbij9en13°Cineenvroegstadium
vandeplantontwikkeling bevorderdkanwordendooreenkorteperiode25°C(zie
ook 9.2.2.).Bijeeneersteofherhaaldebehandelingmet25°Cineenlaterstadiumisheteffectgeringofontbreekthetgeheel,tenzijmeneenlangereperiode 25Cgeeft.Eenherhaalde toepassingvaneenkorteperiode25°Cbleekniet
voldoendeomrusttevoorkomen.
Evenals ineerdergenomentemperatuurproevenbleekookindezeproefdaterbij
13Ceerderrustoptraddanbij9°C.
14.7.DISCUSSIE
Uithetverloopvanscheutvormingenbloeibijverschillendeplanttijden(9.1.
en11.1.)blijktdatdescheutvorminghetsterkststagneerdewanneerdebloei
hetmeestgeconcentreerd optrad.Nadebloeihersteldedescheutvorming zichweer
snel.Ditontwikkelingsverloop isookbeschrevenvooreenaantalgrassen,waarondergranen.
ZobeschreefLanger (1956)bijtimotheeeentoenamevanhetaantalnieuwespruitentotaanmei.Daarnastoptedespruitvormingbijnageheeltijdenshetschieten,terwijlervanafjuni,nadebloei,weerveelnieuwescheutenwerdengevormd.
In14.1.isgeprobeerdomhetverbandtussenscheutvormingenbloeibijAlstroemerianaderteanalyseren (Fig.30).Hieruitblijktechterhetvolgende:
-descheutvormingvertoonteenvrijsterkwisselendverloop,
-bijnasteedsneemtdescheutvormingreedsvoorhetbeginvandebloeiaf,
-herstelvandescheutvormingvaltnietsamenmetbeëindigenvandebloei,
-bij9en13°Cgaandeplantennadebloeiinrust.
Datdetoenamevanhetaantalscheutendeeneperiodegroterisdandeanderekan
verklaardwordendoorhetonregelmatiguitgroeienvandezijrhizomen.Vooralde
sterketoenamevanhetaantalnieuwescheutenbijwisselingvantemperatuur (Fig.
31)wijsthierop;eenperiodehogetemperatuurdoeteengroteraantalzijrhizomenuitgroeien.Somstradookenigeperiodiciteitopinhetscheutverloop,die
mogelijksamenhangtmetdetijddienodigisvooropeenvolgendescheutenaanhet
zelfderhizoomomuittegroeien.
Datdescheutvormingalafnamvoordatdebloeibegonenzichhersteldealsde
bloeiteneindeliep,kwambijdebeschrevenkasproevenduidelijknaarvoren.
Wanneerdejongebloemknoppenwerdenweggenomenhersteldedescheutvormingzich
sneller.Ditimpliceertdaterconcurrentie tussenscheutvormingenblocmontwik129

kelingoptreedtofdatdebloemknoppeneenremmingopdescheutuitgroeiuitoefenen.Heteerstelijktnietaannemelijkdaardeknolgroeijuisttijdensdebloei
sterktoeneemt.Ditzoudemogelijkheidimplicerendatdeknolvormingmetde
scheutvormingconcurreert.
Bij Hordeum bulbosum stoptookdevormingvannieuwespruitenwanneerdebloei
gaatoptredenenbegintgelijktijdigeenvandeondersteinternodiënoptezwellen(Ofire.a.,1967).Hetlijktaannemelijkdatdeuitgroeivannieuwescheuten
onderdruktwordtonderinvloedvandeapicaledominantiedieuitgaatvandejonge
bloemknoppen.
Hetafsplitsenvannieuwescheutenaanhetrhizoomgaateerstnogdoor (9.2.2.),
hetisdusdestrekkingsgroeidiegeremdwordt.Deplantmaaktzichalshetware
klaarvoorhetvolgendegroeiseizoendoordevormingvanonderaardseknoppen.
Hettotknollenopzwellenvandewortelswijstindezelfderichting,waarbijhet
verdikkenvandewortelseveneensbeschouwdkanwordenalsgevolgvanremmingvan
delengtegroei.Ookbijchrysantishetstagnerenvandelengtegroeivandewortelstijdensdebloeiwaargenomen(VandePoste.a.,1972).
Hetfeitdathetuiteindevandeknolbijhergroeinormaalalswortelindelengteuitgroeit,bevestigtdehypothesedatdeknolvormingprimairhetgevolgis
vantijdelijkeonderdrukkingvandelengtegroei.Bijeenstagnerendestrekkingsgroeivanscheutenenwortelsvormendeknolleneensinkvoordeovertolligeassimilaten.Ineenlaterstadiumkandeknolgroeibijnageheelverklaardworden
doordeafnamevanhetstengelgewicht.Dezelfdeklimatologischefactorendie
bloeiinduceren,zettenblijkbaarookhetprocesingangdatdeplantklaarmaakt
voorderustperiode.
Deplantkomthierdoorineen"traagheidstoestand"zoalsdatdoorVanMuizenberg
(1942)voordeaardbeiisomschrevenofineenstadiumvanvoorrustofzomerrust
(Doorenbos,1953),welkenogreversibelis.Derust-inducerendestimuluswordt
blijkbaarzoweldoorbloemenalsbladerengevormd,daarwegnemenvandebloemknoppentoteensnellerherstelvandescheutvormingleidde,maaroogstenvande
bloemscheuten,waarbijzowelbloemalsbladwerdweggenomen,eennogeerderehervattingvandescheutvormingopleverde.
Dattoppendescheutvormingstimuleerdeisteverklarendoorhetopheffenvande
apicaledominantie.Deassimilatenvandebladerenaandegetoptescheutenzijn
nietmeernodigvoordeuitgroeivandejongebladerenenbloemenenkunnengebruiktwordenvoordejongescheuten.Dathetwegnemenvanhetjongebladboven
tophoogte(30cm)waarbijhetvegetatiepuntintactgelatenwerd,bijKDweltot
significantmeerscheutenleiddeenbijLD(LP24truren21°C)niet,kanerop

130

wijzendatvanuitdeouderebladereneenonderinvloedvanLDgevormderuststimulusnaardejongescheutengetransporteerdwordt.Detemperatuurvan21°Czou
danniethooggenoeg zijnomdewerkingervanteniettedoen.
BijKDontstaatdezeremmingnietendaarergeenassimilatennodig zijnvoorde
uitgroeivandejongebladeren,kunnendezeverdeeldwordentussengroeitopen
jongescheuten.Ditverklaartdantevenswaaromerminderscheutengevormdwordendanbijdegetopteplantenmaarmeerdanbijdeintactgelatenplanten.
Hetregelmatigenlangdoorgaanvandescheutvormingonderrustinducerendeomstandigheden (13CenLD,Fig.37)wanneerdejongescheutenregelmatigwerden
weggenomen,wijsteropdatscheutenpasineenouderstadiumdezerustinducerendestimulusvormen.Doordebloemscheutenteoogstenbegonnenernakortetijd
weerscheutenuittegroeien,waaruitblijktdatderustnognietgestabiliseerd
was.Dateraanheteindvandebloei,voordatbijlagetemperatuur (9en13°C)
definitiefrustoptrad,nogenkelescheutenuitgroeiden,kanmenvergelijkenmet
deontwikkelingvandezogenaamdesint-janslotenbijhoutigegewassen.
Inhetstadiumvanrustontwikkelingdatvoorafgaataanderusttoestand,onderscheiddenSmithenKefford (1964)eenreversibelenirreversibeldeel.Ingeval
rustdoorKDgereguleerdwordt,kanmenhetaantalkortedagenwaarnahetproces
nietmeeromkeerbaarisalsgrensbeschouwen.
BijAlstroemeriablijkenKDenhogetemperatuurrustverbrekendtewerken.Het
feitdatnaarmatedeplantenlangerbij13°Cgroeideneensteedslangereperiode
25°Cnodigwasomdescheutvormingtestimuleren,wijsteropdatdeovergangvan
rustontwikkelingnaarrusttoestandbijAlstroemeriageleidelijkverloopt.Anderzijdsblijktermetdetijdweereengeleidelijkeafnamevanderustoptetreden (Tabel 40). Ofire.a. (1967)vondenditookbij Hordevm bulboswn, waarbijde
rustbijvoortschrijdenvanhetseizoensteedsverderafnam.Zijgevenechter
nietaanwelkeinvloeddetemperatuurhierbijgehadkanhebben.Uitallesblijkt
datrustbijAlstroemeriaeenkwantitatiefprocesisdatsterkdoordetemperatuurbeïnvloedwordt.Zogaf13°Ceerderrustdan9°Cennamdescheutvormingbij
hogeretemperaturentoe.Doordeteelttemperatuurvoorentijdensdebloeiniet
telaagtehouden (17°Cofhoger)isdekansdat 'WalterFleming'inrustgaat
gering,ookalzijndedagenlang.DaarnaastbevorderdeKDookbijhogetemperatuurindekasdescheutvorming,wateropwijstdatLDongeachtdetemperatuur
eenremmendeinvloedopdescheutvormingheeft.

131

15. Algemene discussie

Inhetlichtvanderesultatenvanditonderzoekkandeontwikkelingvande Alstroemevia 'WalterFleming'zoalsdiezichbijdeteeltvoordoet,alsvolgtworden
verklaard.
Innajaarenwintervindtdescheutvormingplaatsbijdedanheersendeomstandighedenvanlagetemperatuur,KDenlagelichtintensiteit.Lagetemperatuurremt
descheutvormingniet:inhetfytotronkongeenduidelijketemperatuurinvloedop
descheutvormingindeeerstefasevandeplantontwikkelingwordenaangetoond
(9.2.1.).KDbevordertdescheutvorming (9.4.).Verlagingvanlichtintensiteit
vermindertdescheutvorming,maardezeafnamekanwordenondervangendoorKDen
lagetemperatuur (9.3.,Tabel 7).
Inhetvoorjaarleidentoenamevantemperatuur,daglengteenlichtintensiteittot
hetversnelduitgroeienvanscheuten (9.1.).Ervindtdanookbloemaanlegplaats,
wateengevolgisvandetoegenomendaglengte.Naarmatededaglangerisneemt
hetaantalinternodiënonderdebloeiwijzeaf (10.3.).Scheutenleggendussnellerbloemenaannaarmatezelaterinhetvoorjaarontstaan.Onafhankelijkvande
daglengtewordtookeensnellereinductieverkregennaarmatedetemperatuurlager
isendescheutverdervanhetproximaleeindophetrhizoomstaat(10.1.1.en
10.3.).Evenalsbijdeanjer(HarrisenAshford,1966)verlooptookbijAlstroemeriaafnamevanhetaantalinternodiënenverminderingvanhetaantaldagentot
bloeiparallel (Fig.20),waardoorlaterontstaneenuitgegroeidescheutengelijktijdigofzelfseerderbloeiendanouderescheuten.Debloeiwordthierdoor
sterkgecomprimeerd (11.1.,Fig.18).Bijproeveninhetfytotrontraddesterkste'concentratievandebloeiopindekasafdelingen,bijnatuurlijke-geleidelijktoenemende-daglengte (11.2.). Indekunstlichtafdelingenmeteenconstante
lichtperiodevan16uurwasdebloeimeergespreidenwelsterkernaarmatede
temperatuurhogerwas.Ditkanverklaardwordendoordaterbijdehogeretemperaturen(17en21C)regelmatignieuwescheutenuitgroeiden.Hetenigedatnutot
concentratievanbloeileiddewashetfeitdatdezescheutennaarmatezeverder
vanhetproximaleeindophetrhizoomstonden,ineenvroegerontwikkelingsstadiumbloemenaanlegden.

Langedaggeefteerderbloemaanleg,maarhetgroeipuntstoptooksnellermetde
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bloemknopdifferentiatie,waardoorereengeringer aantalsteeltjesperbloeiwijzeontstaat (11.4.). Deongelijke frequentieverdeling vanhetaantal steeltjes
perbloeiwijzeisinverbandtebrengenmetdespiraalsgewijzeopbouwvandebladstand,waarmeekanwordenaangetoond datdedifferentiatievanbloemprimordiavakerstoptnaaanlegvaneengehelespiraaldannaeengedeelte (11.5.).DitbevestigtdemeningvanHutchinson (1959)enBuxbaum (1954)datdebloeiwijzevan
Alstroemeria geenechtschermis,maareenschermvormige tros.
Ondermilieuomstandigheden (9-13CenLD)waarbijhetbloeipercentage hoogwas
endebloei sterk geconcentreerd optrad,waserduidelijk sprakevaneenkortere
oflangere tijdrust (9.1.).Bovendientraderonderdezeomstandighedenveel
knolgroeiop(12.4.).Descheutvormingbegintaltestagnerentijdensdebloemaanleg (14.2.),maarkangestimuleerdwordendoorhogetemperatuur (14.6.)en
KD (14.5.).Dehogekastemperatuurindezomervoorkomtdaterrustoptreedten
werktstimulerendopdehergroei.
Samenvattend kandeontwikkelingvanhetgewasingrote lijnenalsvolgtworden
weergegeven.
hoge tempe_ _ ratuur
lage tempe-|
ratuur
(

KD

jongeplant

> scheutvorming

>bloei

'
^

>rust

->her-_

geringe
KD—»LD
\
hoge tempe-groei
temperatuur\
ratuur
invloed
afhankelijkvan
\
^olvormhïg
aantalrhizomen
KDenlage temperatuur—}vertakkingrhizomen
hoge temperatuur >uitgroeienrhizomen

VergelijkenvandeplantontwikkelingvanAlstroemeriametdievananderegewassenismoeilijkdoordatdeplantmethaarondergrondse,sympodialerhizoomen
nietvertakkende opgaande scheuteneenafwijkendebouwvertoont.
Descheutgroeimanifesteert zichopdrieplaatsen:indeopgaande bovengrondse
scheuten,indevoortzettingvanhetrhizoomeninhetuitgroeienvanzijrhizomen (voortzettinguitdeokselknoppenvanrespectievelijk heteersteentweede
fylloomvandejongste opgaande scheut). Dezeactiviteiten zijntotopzekere
hoogte onafhankelijkvanelkaar,zoalsblijktuithetfeitdathetrhizoomdoor
kangaanmethetafsplitsenvanonderaardse knoppen,zonderdaterscheutenbovendegrondkomen.
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Vooreenanalogeplantontwikkelingisvooralgezochtbijverwantemonocotylegewassenals Asparagus,Convallaria,Iris.Deinvloedvanmilieu-omstandigheden
opdeontwikkelingbijdezegewassenbleekechterzodanigafwijkend,datzevoor
eengoedevergelijkingnauwelijksbruikbaarbleken.
Erzijnechterwelinbepaaldeopzichtenduidelijkparallellentetrekkenmetde
ontwikkelingvananderegewassen,waarondergrassen.Evenalsdescheutvormingbij
AlstroemeriaheefthetuitstoelenbijveelGramineae,metnamedemeestegrassen,
eenvrijlaagtemperatuuroptimumenwordthetbevorderddoorKD(Evanse.a.,1964).
Bijveldbeemdgras (Poa pratensis)

wordtdeontwikkelingvanscheutenbevorderd

doorKD;temperatuurverschillenhebbenhieropweiniginvloed (PetersonenLoomis,
1949).Bijkweekgras (Agropyron repens) bevorderdelagetemperatuurenlagelichtintensiteitdeontwikkelingvanknoppenopderhizomentotspruiten(Mclntire,
1970).BijAlstroemeria 'WalterFleming'bleekdelichtintensiteitnauwelijksinvloedopdescheutvormingtehebben.LagetemperatuurenKDbevorderdenzowelde
vormingvanscheutenalsvanzijrhizomen,terwijlhet"uitgroeiendoorhogetemperatuurwerdbevorderd.
Heins,WilkinsenHealy(1979)menendatdegroteproduktiebijanjersindevoorzomereengevolgisvandesterkezijscheutontwikkelingtijdensdewinteronder
invloedvanKD.BijGerberakandeproduktietoenameinhetvoorjaareveneensvoor
eengrootdeelverklaardwordendoordepositieveinvloedvanlagetemperatuur
enKDopdezijscheutvorming(Leffring,1981).OokbijAlstroemeriawerkende
milieu-omstandighedenindewinterenhetvroegevoorjaargunstigopdescheutvorming.Latergeefttoenamevandedaglengtebloemaanlegenbloeiendoetde
uitgroeivanjongescheutenstagneren.Bijgrassenwordthetaantalzijspruiten
insterkematebepaalddoorhettijdsverlooptussenhetopgangkomenvande
uitstoelingenhetschieten.Hetzijnermeernaarmatedeplantenlaterschieten
enbloeien,datwilzeggenhiervooreenlangeredagnodighebben(Sonneveld,
1968).
Sonneveld (1962)schrijfthetstagnerenvandespruitvormingenhetafsterven
vanjongespruitentoeaanconcurrentiemetdebloemontwikkeling.Heins,Wilkins
enHealy (1979)beschouwenhetnietuitgroeienvanzijscheutenbijanjerstijdens
deLD-behandelingendebloeialseengevolgvandeversterkeapicaledominantie
vandebloemknop,waardoorzijeendominerendesinkvormttenopzichtevanniet
actiefgroeiendescheuten.MogelijkisookbijAlstroemeriahetaantalbloemknoppenendematewaarinzijeensinkvormenvoormetabolieteneenverklaring
voorderemmingvanhetuitgroeien,eventueelhetafstervenvanjongescheuten.
In14.7.isnaarvorengebrachtdathetnietuitgroeienvanjongescheutentij134

densdeperiodevanbloemaanlegenbloeimoeilijkdoorgebrekaansubstraatkan
wordenverklaard,daartegelijkertijddeknolgroeigaattoenemen.Hetdoorgaan
vandescheutafsplitsing aandegroeipuntenvanderhizomenmetdaarbijhetopzwellenvandejongewortelstotknollen,wijsteropdatookindezewortelseen
sinkvoorassimilatenontstaat.Bij 'WalterFleming'bleekdeknolgroeipas tijdensdebloeisterktoetenemen (14.4.,Fig.38).Ditrasvormtgeenzaad,wat
mogelijkeenpositieve invloedopdeknolgroeiheeft.Demeesteknolgroeiwordt
verkregenbijLDenlagetemperatuur,milieuomstandighedendieookbloeienrust
induceren.Desterkeknolgroeikomtmedetotstanddoorhetleegzuigenvande
velebloemscheuten.Doorhetoptredenvanrustvraagtdeuitgroeivanscheuten
geenassimilatenmeer,waardoordezeindeknollenopgeslagenkunnenworden.
Ookbijtopinamboer (Helianthus
tvherosus) wordtdetoenamevanhetknolgewicht
nagenoeggeheelverklaarddoordeafnamevanhetstengelgewicht (IncollenNeales,
1970). Datdeknolgroeibijdebloeibijlagetemperatuur,groterwasdanbijhoge,
wijstopeengroteroverschotaanassimilaten.Zowaserookbijveldbeemdgras
eengroterereserveaankoolhydratenbijlagedanbijhogetemperatuur (Peterson
enLoomis,1949;YoungerenNudge,1968).Bijdeaardappelblijkthogetemperatuurgunstigtezijnvoorstengelgroei,maarongunstigvoortoenamevanbladoppervlakteenknolproduktie.Bovendienbleekdatdeknolvormingbijlagetemperatuureerderbegintendaterdanookmeerknollenwordengevormd.Deknolgroei
bijaardappelwordtbijnageheel-verklaarddoorhetverloopvandefotosynthese.
Deopbouwvanveelengrotebladerendiegedurendelangetijdactiefwaren,leiddetoteengroteknolproduktie (Bodlaender,1963). OokbijAlstroemeriaisdit
gedurendedeeerste8wekennahetplantenhetgeval:detemperatuurdietotde
snelstescheut-enbladproduktie leidt,geeftdanookhethoogsteknolgewicht.
Tussen8en12wekennahetplantenverschuifthettemperatuuroptimumvoorknolgroeiechternaareenlagerewaarde,watsamenvaltmetdedanoptredendebloemontwikkeling.
Bijgrassentreedtertijdensdebloeimeestaleenverminderingvandewortelgroeiop.Wegnemenvandebloeiwijzendoetdewortelgewichtentoenemen,watwijst
opconcurrentie tussenbloemenenwortels (Evanse.a.,1964).Ookbijdechrysantnamdewortelgroei tijdensdebloei-inductieaf (VandePoste.a., 1972).
Bijtopinamboernamhetgewichtvandewortelstoezolanghetstengelgewicht
toenam,maar zodradeknolgroeiopgangkwam,begonnenzowelhetstengelgewicht
alshetwortelgewichtaftenemen (IncollenNeales,1970).
Bij 'WalterFleming'zijnhetvooraldekorte,jongewortelsvlakachterdegroeipuntenvanderhizomendietotknollenopzwellen (Foto3).Hetuitgroeienvande
scheutenendestrekkingsgroeivandewortelswordennagenoeggelijktijdiggeremd,
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watwijstopeengemeenschappelijkeoorzaak.IncollenNeales(1970)wijzener
inditverbandopdatbijtopinamboerabscicinezuur(ABA)destimulerendefactor
zoukunnenzijn,omdatditbijhoutigegewassendestrekkingsgroeistopteen
versneldeverouderingvandebladschijvengaf,enbijdeaardappelknolvorming
bevorderde.In12.4.isafnamevanhetendogenegibberellinegehaltealsmogelijkeoorzaakgenoemd,daarditbijdeaardappelooktotknolvormingleidde.VerhogingvanhetABA-gehaltegingbijdeaardappelgepaardmetafnamevanhetGA-gehalte(HammesenNel, 1975).
Hetopslaanvanassimilateninknollen,watalleAlstroemeriaspeciesinmeerdere
ofminderematedoen,lijktvooraltedienenomnaderustperiodeeensnelle
groeimogelijktemaken.Demeesteknol-enbolvormendegrassenwordengevonden
ingebiedenmeteenmediterraanklimaat,waarhetervoordezegewassenomgaat
eenheet,droogseizoenteoverlevenendegroeisneltehervattenzodrahet
groeiseizoenbegint(Burns,1946).ScheutenvanAlstroemeriakunnenzichsnel
ontwikkelen:bijscheutenvan 'Regina'werdeenlengtegroeivan20cmperweek
gemeten(HeinsenWilkins,1979).
GeziendeklimatologischeomstandighedenindegroeiplaatsenvanAlstroemeriain
Chiliendegroeicyclusvandeplant,wekthetgeenbevreemdingdatderustdoor
hogetemperatuurwordtverbrokenennietdoorkoude,zoalsbijdemeestemeerjarigegewassenuitonseigenklimaat.Ditzelfdezienweookbij Freesia, dieongeveeropdezelfdebreedtegraadinZuid-Afrikavoorkomt(Brown,1935),bij Aahimenes uithetnoordelijkdeelvanZuid-Amerika, Cyclamen uithetmediterranegebied
enandere.
Wanneermendeontwikkelingvan'WalterFleming'vergelijktmetdievandesoortenwaaruitzijzouzijnontstaanendeklimatologischeomstandighedenwaaronder
dezegroeien,danblijkenookanderereactieslangsdezewegverklaardtekunnen
worden.
Volgensdewinnaarzou'WalterFleming'eenkruisingzijnvan A. violaaea Phil,
x A. aurantiaoa Don(Anonymus,1949).Robinson(1963)verondersteltdatheteen
hybrideisontstaanuit A. haemantha RuizetPav.en A. violaaea Phil.Karyologischonderzoektoondeechteraandathetaannemelijkisdat A. aurantiaaa een
vandeoudersoortenisgeweest(Koorneef,internverslag).
A. violaaea komtvoorinhetnoordenvanChiliaandekustzijdevandeAtacamawoestijnopongeveer150-450mhoogte.Deneerslagishierheelgering(enkele
onperjaar),zodatdeplantenvoorhunwatervoorzieningzijnaangewezenopde
mistbankenennevelsdievandekustbinnendrijven.Dedaglengtevarieertopdezebreedtegraad (25-26°Zbr.)ongeveervan10.30-14.00uur. A. aurantiaaa daar-
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entegengroeitinhetzuidenvanChili(40°Zbr.),indebosgebiedenvandeAndes.
Hefishierkouder(gemiddeldetemperatuur9-14°C),ervaltveelmeerregen(300
cmperjaar)endedaglengtevarieertvan9.00-15.00uur(Garaventa,1971).
A. violaaea groeitindewinter,wanneerdetemperatuurlaagis,dedaglengtehet
kortst,enhetklimaathetvochtigst,bloeitinhetvroegevoorjaarensterftdan
afominrusttoestanddewarme,drogezomerteoverleven.
A. aurantiaaa isindewintermetsneeuwbedektendeplantenontwikkelenzich
zodradesneeuwgesmoltenis.DebloeitreedtevenalsonderNederlandseomstandighedeninhetbeginvandezomerop.Bijbeidesoortentreedtdescheutgroeiop
ineenperiodedatdetemperatuurvooral'snachtslaagisendedaglengtekort.
Debloeiwordtgerealiseerdbijlangeredaglengte (12-14uur).Nadebloeisterft
A. violaaea afterwijlerbij A. aurantiaoa geennieuwescheutenmeeruitgroeien.
Vanuitdegenetischeachtergrondvandezebeidesoortenkanhetgroeiverloopvan
'WalterFleming'verklaardworden.
Ookwanneer A. haemantha bijhetontstaanvandezehybridebetrokkengeweestmocht
zijn,stemthetgroeipatroonvrijgoedovereen.DezespecieskomtinmiddenChili
voor,indeomgevingvanValparaiso.Degroeiomstandighedenverschillenhierenigszinsvandievan A. violaaea doordaterindewinterietsmeerregenvaltendezomertemperatuurlageris,maardeontwikkelingvanbeidesoortenverlooptparallel.
Wanneer 'WalterFleming'echtereenkruisingzouzijntussen A. violaaea en A.
haemantha watRobinson(1963)veronderstelt,ishetmoeilijkteverklarenwaarom
zijniet.eenmeeruitgesprokenrustvertoont,zoalsbeidegenoemdesoortendat
doen. 'WalterFleming'gingwelbij13°CenIDnadebloeiinrust,maarbijeen
ietshogeretemperatuur,17°C,ofindekas,groeidenervrijregelmatignieuwe
scheutenuit.Deresultatentonenaandathogetemperatuur(17C)ookbijLDhet
inrustgaankanvoorkomenofdeontstanerustverbreken.Bijkiemproevenmetzadenvan10ChileenseAlstroemeriasoortenbleekdatzeallepositiefreageerdenop
enkeleweken26-31°C.Dezadenkiemdenechterpastoenzeweerbijeentemperatuur
onder20°Cgeplaatstwarenmeteenoptimumbij11°C(Thompson,NewmanenKeefe,
1979).
HetinrustgaanbijLDkondoorKDweersnelwordenomgekeerd (9.4.).Bijde
berkkondedoorKDgeïnduceerderustwordenverbrokendoorLD,waarbijmetde
toenamevanhetaantalKDookhetaantalLDtoenamdatnodigwasomderustte
verbreken.(Kawase,1961).DerustinducerendewerkingvanLDopdescheutvorming
bijAlstroemeriakwamhetduidelijksttotuitingbijlagetemperatuur.Bijhoge
temperatuurgingdescheutvormingweldoor (9.2.1.).Deinvloedvandedaglengte
opdescheutvormingisnietkwalitatiefmaarkwantitatief(Fig.11).Hetaantal
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gevormdescheutennamafnaarmatededaglengtetoenam.UitdezegegevenskanwordenafgeleiddatzowelLDalslagetemperatuurnodigzijnomdeplanteninrust
tebrengen.
DatjongeplanteninrivierzandgeplantenbijeenLPvan16uuren13Cgeplaatst,
directinrustgingen,suggereertdatookdroogterustkaninduceren.Ookditis
teverklarenuitdeplaatsvanherkomstvanAlstroemeria,waarindezomergeen
ofzeerweinigregenvalt.Laude (1953)vonddatdezomerrustbijeenaantalgrasseninCaliforniekonwordenvoorkomenofopgehevendoorzeregelmatigwaterte
geven.Erwarenechterooksoortendieonafhankelijkvandewatergiftinrust
gingen,maarwaarbijdehergroeinaderustverbrekingafhankelijkwasvandebeschikbaarheidvanwater.Deindeonderhavigeproevenenpraktijkgebruiktegrond
blijktnormaalvoldoendevochtigtezijnomgroeivanAlstroemeriaterealiseren.
Wanneerhetvochtgehalteechtermarginaalis,zoalsinrivierzand,blijkenplantenondermilieuomstandighedenwaarbijineenlaterstadiumrustoptreedt,versneldinrusttegaan.Dezerustkonsnellerwordenopgehevennaarmatedetemperatuurwaarbijdeplantengeplaatstwerden,hogerwas.Hogetemperatuurverbrak
nietalleenderustmaardescheutengroeidenbijhogetemperatuurooksneller
uit.Ofir,KollerenNegbi(1967)toondenaandatbij Hordeion bulboswn nahetopheffenvanderusthogetemperatuurgunstigerwasvoordeontwikkelingdanlage
temperatuur.Zijmeendendathetoptimaletemperatuurtrajeetvoorhergroeinaarmatederustafneemtnietalleenwordt-verbreed (Vegis,1964),maarookverschoven. BijAlstroemeria 'WalterFleming'verbreeddehettemperatuurtrajeetwaarbij
hergroeioptradzichnaarmatederustlangergeduurdhad,maarerkongeenverschuivingvanhetoptimumwordenaangetoond (Tabel40).
Scheutendiebijhogetemperatuuruitgroeidenblevenvegetatief,tenzijdetemperatuurdaarnaafnam.Bijdehybride'Regina',waarbijdesoorten A.

aiwantiaaa

en A. pelegrina betrokkenzijn,bleekdescheutvormingnogsterkerdoorhogetemperatuurbevorderdtewordendanbij'WalterFleming',terwijlbloemaanlegdaarna
ookbijlageretemperatuurachterwegebleef(VonkNoordegraaf,1975).Dooreen
afwisselendebodemtemperatuurtegevenvan40dagen15°Cen20dagen21°Ckonden
HeinsenWilkins(1979)descheutvormingbij 'Regina'stimuleren,maardebloemproduktiewaslagerdanbijconstant15°Cbodemtemperatuur.Zijmenendatdeze
planteneerstweergevernaliseerdmoetenwordenalvorenstebloeien.Ookbij
'WalterFleming'stimuleerdeeenhogebodemtemperatuur (25°C)descheutvorming
enverminderdehetpercentagegeneratievescheuten.Alsdedagenlangzijngaan
descheutenechterdirecttotbloemaanlegoveralsdetemperatuurafneemt.Men
kandanooknietsprekenvaneenvernalisatiebehoefte.
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A. auvantiaea

bloeitbijonsevenals inChiligedurendekortetijdaanhetbegin

vande zomer.Datdeplantdaarnavernalisatienodigheeftomopnieuwtebloeien
lijktaannemelijkenhetismogelijkdatdezeeigenschapin 'Regina'isovergebracht.
Desterkgecomprimeerdebloeiinhetvoorjaarbij 'WalterFleming'wordtveroorzaaktdoordatscheutennaarmate zemeerdistaalophetrhizoomstaan,minderinternodiënonderdebloeiwijzevormenenbovendiendetoenemendedaglengtelater
gevormdescheuteneerderinduceert.Omdebloeivooreendeelvroegerterealiserenkanmengebruikmakenvandegevoeligheidvoordaglengteendeplantenbelichten.Hetbelichtendientnietlangertegebeurendanvooreendirecteinductie
noodzakelijkis,daarLDdescheutvormingremt.
Menkanmetminimaleelectriciteitskostenvervroegdebloeirealiserendoorinde
wintergedurende 2weken4uurpernachtcyclischtebelichten.Eenanderemogelijkheidombijweinigremmingvandescheutvormingtochbloeiteverkrijgenis
dedagteverlengentot12uur.
Nadebloeikandescheutvormingwordengestimuleerddoortijdelijkeenhogetemperatuur (25-35C)aantehouden,ofKDtegeven.
Hetbeheersenvandekastemperatuurinde zomer,watnodigisomdenieuwescheutentotbloeiteinduceren,levertindepraktijkveelmoeilijkhedenop.Enkele
telersmakenhiervoorgebruikvanrolkassenwaarbijdeplantenindezomerbuitenstaan,waardetemperatuurlageris.Hierdoorkaneengoedenazomerproduktie
wordenverkregen.
Doorbelichtenishetmogelijkomookinhetnajaarbloeiteinduceren,maarde
bloemknoppenvan 'WalterFleming'verdrogenonderdelichtarmeomstandigheden.
Inhoeverrehetmogelijkisomdittevoorkomendoortoepassenvanassimilatiebelichting,isnietonderzocht.Daardoorishetooknietbekendofditvoorde
praktijkenigperspectiefbiedt.
Daarbekendisdatenkelecultivarsweiniggevoelig zijnvoorbloemverdroging
biedenveredelingenselectiemogelijkheden.
DebeschrevenAlstroemeriasoortenkomenvoorvanPatagonië (40-50 Zbr.)totin
deAtacamawoestijn (20-30°Zbr.)inChili,eninmoerassigeplaatseninhettropischdeelvanBrazilië.Zijzijnaangetroffenvan zeeniveautotop3700mhoogte. Zijgroeiendusondersterkuiteenlopendeklimatologischeomstandigheden,
waardoordemogelijkheidomviaveredelingeenbeterebloeispreidingenwinterproduktieterealiserenaanwezig lijkttezijn.Uithetverschil inbloeitijd
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eninplantreactiesbijdethansbestaandecultivars,blijktdaterreedseenen
ander isbereikt.
HoeweldeBraziliaanse speciesvrijkleineensomsweinigaantrekkelijk gekleurdebloemenbezitten,biedenzijquagroeieigenschappenperspectief,daarenkele
soortengeenduidelijkerustvertonenenhunbloeivannaturemeergespreidis.
Ongetwijfeldmoethetmogelijk zijnomhetbestaandesortimentdatverkregenis
metbehulpvanslechtsenkele soorten,uittebreidenmetwaardevollecultivars.
Doorgebruiktemakenvandebeschrevenplantreactieskanmen kruisingsouders
vooraftoetsenopgewensteeigenschappen.
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16. Samenvatting

AlstroemeriaiseenA/rijnieuwbloemisterijgewas,datdelaatstejarensteeds
meerwordtgeteeld.Hetgeeftgoedhoudbaresnijbloemeninaantrekkelijkekleuren.
Deplantontwikkelt zichvanuiteenondergrondssympodiaalopgebouwdrhizoom.
Deopgaandescheutenvertakkenzichnietenvormenondergunstigemilieuomstandighedenschermvormigebloemtrossen.Deplantenvormenwortelknollen.Eenkenmerkendeeigenschapvanditenenkelenauwverwanteplantengeslachtenisdatde
bladerenzich180°draaien,waardoordemorfologischeonderzijdenaarbovengekeerdis.
Ditmonocotylegeslachtwordtdoorsommigeauteurstotdefamilievande Amaryllidaaeae gerekendendooranderetotdeLiliaoeae, terwijlerookzijndiepleitenvooreenafzonderlijkefamilie Alstroemeriaaeae .Hetonderzoekisuitgevoerd
metdeinEngelandverkregenhybride 'WalterFleming*,dieinNederlandalgemeen
bekendisonderdenaam 'Orchid'.Hetdoelvanditonderzoekwasominzichtte
krijgenindebouwvandeplantenzijnoecologischereacties,teneindedeproduktieomstandighedenteoptimaliserenentoteenbeterebloeispreidingtekomen.
SCHEUTVORMING
Descheutenwordenondergrondsaanhoofd-enzijrhizomenafgesplitst.Veelactieverhizomenmet snel-uitgroeiendescheutenleidentoteengoedescheutproduktie.Bijteeltinkassenneemthetaantalscheutendirectnadedonkerewintermaandensterktoe.Tijdensdebloeienenigetijddaarnastagneertdescheutvorming,maarvervolgensgroeienerweerveel scheutenuit.Totvlakvoordebloei
waserbijjongeplanteninhetfytotrongeenduidelijkeinvloedvandetemperatuur (minimum9°C)opdescheutvorming.Bijlangelichtperiodenstoptdescheutvormingheteerstbij13°Cenvervolgensbij9°C.Deplantengaanbijdezetemperatureninrust.Bij17,21en25°Cgroeiendeplantendoorenvormenmeer
scheutennaarmatedetemperatuurhogeris.Menkandescheutvormingstimuleren
doorineenvroegstadiumvandeplantontwikkelingdetemperatuur2wekente
verlagenofteverhogen,afhankelijkvandeteelttemperatuur.Bij lagetemperatuurontstaanermeer zijrhizomenendoorhogetemperatuurwordthetuitgroeien
vanscheutenaandezezijrhizomengestimuleerd.Hetoptredenvanrust,datzich
heteerstmanifesteertaandezijrhizomen,wordtdoorhogetemperatuurvoorkomen
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oftenietgedaan.Eenhogetemperatuurstimuleertdescheutvorming,waarbijde
duurvandetemperatuurbelangrijkerisdanofzijtijdenslichtdanwel tijdens
donkergegevenwordt.Eenhogebodemtemperatuurbevorderteveneensdescheutvorming.Detemperatuurinvloedblijktvooralduidelijkbij 25C,wat zowelvoor
bloeialsvoorrusteenkritischewaardeblijkttezijn.Alleenbij lagelichtintensiteitgeefteenverdereverminderingvanlichtminderscheuten.Bijkasproevenwaarbijdoormiddelvanschermenlichtwerdweggenomen,ontstondeeninteractiemetdetemperatuur,waardoorhetmoeilijkwasomdeinvloedvanlichtintensiteitopdescheutvormingexacttebepalen.
Erbestaateenomgekeerdeevenredigheid tussendaglengteenscheutvorming.
LDremt zowelhetuitgroeienvanscheutenalsdeontwikkelingvan zijrhizomen.
KDdaarentegenstimuleerthetuitgroeienenheftdedoorLDontstaneremmingop.
BLOEMAANLEG
LagetemperatuurbevordertdebloeibijAlstroemeria.Ditblijkt zoweluitdeafnamevanhetaantalinternodiënonderdebloeiwijzealshetverschuivenvande
overgangvanvegetatiefnaargeneratiefnaarhetproximaleeindvanhetrhizoom.
Bijhogetemperatuur (> 25°C)wordenzelfshelemaalgeenbloemenaangelegd.Het
aantalgeneratievescheutenismeestalnietgoedbruikbaaralsmaatvoordeinductie,daartemperatuurendaglengteookhettotaalaantalscheutenbeïnvloeden.
Ookbijdebloemaanlegbleekdegemiddeldetemperatuurperetmaalbeslissend te
zijn;nietdeafzonderlijkewaardenvandag-ofnachttemperatuur.
Bodem-enluchttemperatuurvertoneninhuninvloedopdebloemaanleg eenduidelijkeinteractie,waarbijeenhogebodemtemperatuurongunstigwerkt.Alleenbij
lagelichtintensiteit leiddeeenverderevermindering-vanlichttoteenlager
aantalenpercentagegeneratievescheuten.
Naarmatededaglengtelangeris,neemthetaantalinternodiënonderdebloeiwijzeenhetaantalvegetatievescheutenperrhizoomaf.Demeeste bloemscheuten
wordenverkregenbijeendaglengtevan12uurwaarbij zowelscheutvormingals
bloemaanleg gunstigverlopen.
Bijconstantedaglengteoftemperatuur leggenscheuteneerderbloemenaannaarmate zeverdervanhetproximaleeindophetrhizoom zijngeplaatst.
BLOEI
BijAlstroemeriatreedtdemeestebloeiopinhetvoorjaarwanneerdaglengteen
temperatuurgunstigzijnvoorbloemaanleg.
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Afnamevanhetaantal internodiënonderdebloeiwijzeenvanhetaantaldagen
totbloeiverlopenparallel.Daarlaterontstane,distaalophetrhizoomgeplaatstescheutenvannatureminder internodiënonderdebloeiwijzevormendanproximaleentoenemende daglengtebovendiensnellerbloei induceert,wordtdebloei
sterk gecomprimeerd.
Deinvloedvaneenconstantetemperatuur opdebloeitijd isderesultantevande
invloedvandebetreffende temperatuuropbloemaanleg enopontwikkelingssnelheid.Deontwikkelingwordtdoorhogetemperatuurversneld.
Hetaantalsteeltjesper schermvormteenongelijkefrequentieverdelingmeteen
duidelijkevoorkeurvoor 3,5en 8.Ditstemtovereenmetdebladstand 3/8,wat
eropwijstdatdebloemknopdifferentiatievaker stoptnadeaanlegvaneenhele
spiraaldannaeengedeeltelijke.
AantaJ.steeltjesperschermendiktevandebloemsteel zijngecorreleerd.Hetaantalsteeltjeswordtnietbeïnvloed doordetemperatuurmaarweldoordedaglengte.
Hetaantaloperikomendebloemenpersteelt
jenambijstijgendetemperatuurtot21C
toeendaarnaaf,hoewelditeffect statistischnietbetrouwbaarbleek.Tijdens
dewinterperiodeverdrogennagenoegallebloemknoppen indekasalsgevolgvande
geringe lichthoeveelheid.
KNOLVORMING
Lagetemperatuur enLDbevorderenzoweldebloeialsdeknolvorming.Kholgroei
treedtvooralop tijdensendirectnadebloei,waarbijdesterketoenamevanhet
knolgewicht grotendeelsverklaard kanwordendoorhetleegzuigenvandeoude
scheutenenhetopslaanvandeze stoffenindeknollen.Hetopzwellenvande
jonge,kortewortelsvlakachterdegroeipuntenvanhetrhizoomenhetbijnagelijktijdig stagnerenvanhetuitgroeienvandejongescheutenveronderstelt een
gemeenschappelijke factordiezowelremmingvanscheutuitgroei alsknolvorming
reguleert.
BLOEISPREIDING
Debloeibij 'WalterFleming*vindtvooralplaats indemaandenapril,meienjuni,ookalplantmen iederemaand.Dezeconcentratievandebloeiwordtveroorzaaktdoordatdevelescheutendietijdensdewintergevormd zijn,naarmate ze
verdervanhetproximale eindophetrhizoomstaanineenjongerstadiumbloemen
aanleggen.Bovendienbevordertdetoenemendedaglengtenogeenverderevervroegingbijdescheutendie laterontstaan zijn.Doormiddelvanbelichtenkanmen
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debloeivervroegen.Hiermeewordtgelijktijdigdescheutvorminggeremd.Omdeze
remmingteminimaliserendientnietlangerbelichttewordendanvoorbloeiinductienodigis.
Door2wekentebelichtenmeteenverlichtingvan100-150mWalsnachtonderbreking,waarbij4uurcyclischbelichtwordt,induceertmenbloei.Daarnaastkan
menookgedurende langeretijddedagverlengentot12uur.Indezomerwerkt
eenhogekastemperatuurongunstigopdebloei.Doorgebruiktemakenvanrolkassen,waarbijdeplantentijdelijkbuitenstaanbijeenlageretemperatuur,is
hetmogelijkeengoedenazomerproduktieterealiseren.Denatuurlijketemperatuurdalingindekasinnazomerenherfstleidttotbloemaanleg,maarhetmoment
waaropdezeoptreedtisbepalendvoorhetresultaat,daarafnamevandelichthoeveelheidtotbloemknopverdroging leidt.Vanwegedezeverdrogingheeftbelichteninhetnajaarombloeiteinducerendanookweinigzin.
RUST
VeelAlstroemeriasoortengaaninhunnatuurlijkegroeiplaatsgedurendedezomer
inrust.OokbijdeteeltinNederlandvertonenzijindezomerduidelijkerustverschijnselen.Bij'WalterFleming'bleekhetoptredenvanruststerkafhankelijkvantemperatuurendaglengte.
LDinduceertrustmaardezekansteedsdoorKDwordenopgeheven.Groeiendeplantenechterbijlagetemperatuur(9of13C), dangaanzijnadebloeiinrust,
welkeverbrokenkanwordendooreenlangeperiodehogetemperatuur.
AlleenbijLDenlagetemperatuursamenisderusttotaal,datwilzeggensterft
deplantbovengrondsaf.Hogetemperatuurvooroftijdensdebloeivoorkomthet
inrustgaan.Wegnemenvanbloemknoppenofjongescheutenenoogstenvanbloemstelenleidentotverminderingvanrust.
Indediscussiewordthetreactiepatroonvan 'WalterFleming'vergelekenmetdat
vananderegewassen.Voortswordthetbediscussieerdvanuithetgroeigedragvan
demogelijkeoudersoortenvandezehybrideophunnatuurlijkegroeiplaats;namelijkA. aurant-iaoa, A. violacea enA. haemantha.
Opbasisvanditgroeigedragishetnietwaarschijnlijkdat 'WalterFleming' een
hybride isvan A . violaaea en A . haemantha. Eenkruisingtusseneenvandelaatstgenoemdetweesoortenmet A . avœant-iaea lijktmeeraannemelijk.
Gesteldwordtdaterdoordegrotevariatieaansoortendiebovendienondersterk
uiteenlopendeklimatologischeomstandighedengroeien,doorveredelingbijAlstroemerianogveelmoet zijntebereiken.
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17. Summary

Alstroemeriaisarelativelynewcropinfloricultureandisrapidly increasing
inpopularity.Theplant isaherbaceousperennial andproducesflowersthatare
attractiveand longlasting.SomeauthorsreferthisgenustothefamilyAmaryllidaceae,othertotheLiliaceae,andsomepreferaseparatefamilyAlstroemeriaceae.
Theerect,unbranched shootsoriginatefromasubterraneansympodialrhizome.
Alstroemeria andsomecloselyrelatedgeneraarecharacterizedbyleaveswhich
aretwisted 180°,sothatthemorphological'uppersideisturneddownwards.Under
favourableconditions theshootsformterminalumbelliformclustersofflowers.
During thegrowthperiod theroots thickenintotubers.Theresearchdescribed
inthispaperhasbeenperformedwiththehybrid »WalterFleming',acultivarof
Englishorigin,generalgrowninHollandunderthename 'Orchid'.
Theaimofthisresearchwas toinvestigatethestructureoftheplantandits
ecologicalreactions inordertorealizeoptimumproductionconditionsandabettertimingofthecrop.
SHOOTFORMATION
Shootsareinitiatedonasubterraneanrhizomeanditsbranches.Under greenhouse
conditions,thenumberofshoots increasesrapidlyafterthewinterperiod.At
thattimemanyrhizomes areactiveandtheshootsgrowfast.Duringflowering
andshortlyafter,however,there isarestperiodfollowingwhichshootforma-^
tionisresumed.Until thebeginningofthefloweringperiodthereisnosignificantinfluenceoftemperature (minimum 9°C)onshootformation.
Comparing growthat 17,21and 25°Cshootformationwasfoundtoincreasewith;
increasing temperature.At13and 9°Cshootformationstopsinlongphotopenod
andtheplants enter areststage,firstlyat13°Candafterwardsat9C.Inthe
earlystageofplantdevelopment shootformationinplantsgrownathightemperaturewasstimulatedby lowering thetemperatureandviceversa.Loweringthe
temperature caused therhizomestobranchmore,whileraisingthetemperature
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causedmore lateralshootstodevelop.Reststarted inthelateralrhizomes.
Dormancy isprevented orbrokenbyhightemperature.
High temperature stimulated shootformation;therewasnoevidenceofa specific
diurnal effecthowever.Highsoiltemperaturealsopromoted shootformation.At
a temperatureof25°Cbothflowering andgrowthwerecompletely inhibited.
Lowlightintensitydecreased thenumberofshootsproduced. Itwasdifficult
however todetermine thepreciseeffectoflight intensitybecauseoftheinteractionwithtemperature.
Shootformationwas inverselyproportional todaylength.IDsinhibited growthof
youngshootsaswellasthebranchingofrhizomesandSDsreversed theeffect.
FLOWER INITIATION
Lowtemperaturepromoted floweringofAlstroemeria;itdecreasedthenumberof
nodesbelowtheinflorescence andshootsofmoreproximaloriginfloweredearlier.
At 25Candabovenoflowerswere initiated.Thenumberandpercentageofgenerativeshootswerenotausefulmeasureofinductionasthenumberofshootswas
alsoaffectedby temperatureanddaylength.The lengthofthetemperaturetreatmentduring the 24hourperiodhadmore influenceonflowerinitiationthaneither
thedayornight temperature.Highsoiltemperaturehadanegativeinfluence,
thiswasmorepronouncedwhentheairtemperaturewashigh.
Thenumberandpercentageofgenerativeshootswasreducedbyvery lowlightintensity. Increasingdaylengthdecreased thenumberofnodesunder theinflorescenceandthenumberofvegetativeshootsperrhizome.
Thehighestnumberoffloweringshootswereproducedatadaylengthof12hours,
whichpermittedbothshootformationandflowerinitiationtoproceed.
Atagivendaylengthortemperature thefurthertheshootswerefromtheproximal
endoftherhizome,theearliertheyflowered.
FLOWERING
Inspringwhendaylengthandtemperaturearefavourableforflower initiation
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Alstroemeriaflowers abundantly.Thereductioninthenumberofnodesbelowthe
inflorescence isaccompaniedby adecrease inthenumberofdaystoflowering.
Thefloweringperiod ismarkedly compressedbythefactthattheyoungestshoots
i.e.thosearisingatthedistalendoftherhizome,formlessnodesbelowthe
inflorescence thanproximal shoots.Inaddition,theincreasingdaylengthinduces
earlierflowering.The influenceofagiventemperatureonthefloweringtimeis
theresultofitseffectonflower initiationandrateofdevelopment.Hightemperature inhibits initiationbutpromotesdevelopment.
Thenumberofbranchesperumbel showedanunequalfrequencydistribution
withaclearpreference for3,5and 8.Thisagreeswiththephyllotaxis3/8,
which indicates thatflowerbuddifferentiation stopsmorefrequentlyafter
initiationofawhole spiralthanafterapartialone.
Numbersofbranchesperumbelarecorrelatedwiththicknessofthemainstem.The
numberofbranches isinfluencedbydaylengthbutnotbytemperature.
Numbersofflowersper stalkincreasedwithtemperatureto 21°C,butthedifferenceswerenot statistically significant.Inthegreenhouseduringwintermost
flowerbudsabortasaresultofthepoorlightconditions.
TUBERFORMATION
Lowtemperature andLDspromotebothfloweringandthickeningoftheroots.During
andjustafterflowering therewasastrongincreaseintubergrowth.Thisincreaseof tuberweightcanbeattributedtoresorptionofsubstratesfromtheold
shootsand their storage inthetubers.Thenearlysimultaneousswellingofthe
young,shortroots;justbehind thegrowingpointsoftherhizomeandtheretardationofthegrowthoftheyoung shootsindicateacommonfactor controlling
botheffects.
FLOWERINGTIME
Themainflowering of 'WalterFleming'growningreenhouses intheNetherlands
occurs inthemonths ofApril,May andJune,independentoftheplantingdate.
Floweringcanbeadvancedbymeansofartificial lighting,butthisshouldnot
becontinued longer thannecessaryasshootformationisretarded.A 4hournightbreakofcyclic lighting atanintensityof100-150mWovertwoweeksissuitable.
Anothermethod istoextendthedaylengthto12hours,thishasonlyasmalladverseeffectonshootformation.
147

Thehighgreenhousetemperaturesinsummerareunfavourableforflowering.A
goodsecondcropinlatesummermayberealizedusingmobilegreenhouses,leaving
theplantstemporarilyoutdoorswherethetemperatureislower.Inthegreenhousesflowerinitiationoccursbythenaturalloweringoftemperatureduring
latesummerandautumn.Thesuccessofthislateflushhoweverdepends-onthe
timeofinitiationasdecreasinglightintensityresultsinflowerbudblasting.
Forthisreasonitisnotdesirabletoinducefloweringinautumnbyextending
thedaylength.
REST
IntheirnativehabitatmanyAlstroemeriaspeciesenterastageofrestduring
summer,thisalsooccursintheNetherlands.In'WalterFleming'thesymptomsare
highlydependentontemperatureanddaylength.LowtemperatureandLDnotonly
promotefloweringandtubergrowth,butalsorest.AthightemperatureLDscause
onlyareductionofshootgrowthwhichdisappearsinSDs.Whenplantsgrowatlow
temperatures (9or13C)andLDstheyenterastateofcompleterest,withshoots
dyingoffafterflowering.Thisrestcanbebrokenbyalongperiodofhightemperature.
Removingflowerbudsorshootsandharvestingflowersdiminishestherestperiod.
Whenoldshootsareleftontheplantstheypromoterest.
Inthediscussionthispatternofreactionsof'WalterFleming'iscomparedwith
thatofothercrops.Thereactionsarediscussedinrelationtotheclimatein
thenativehabitatofthesupposedparentspeciesofthishybrid.SinceAlstroemeriapresentsawidevariationofspeciesgrowingunderextremelydifferent
climaticconditions,itistobeexpectedthathybridsTnaybebredinwhich
flowerproductionandthefloweringperiodcanbecontrolledmoreeasily.
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