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Summary:
THE SIGNIFICANCE OF PHOTOPERIODICITY FOR THE PRACTICE
OF FORESTRY

The photoperiodic responses ot p/ants can be used tor choice ot exotics
and se/eetion within them and tor tree improvement as follows:
1. Introducing species ot corresponding areas, i.e. similar latitude.
Comp/ications are altitude, exposition and continenta/ity ot the dimate,
a.o. determming the /ength ot the vegetation period, which a/sa in[/uences
photoperiodic responses.
2. Using species from more southem origin, but higher altitude.
3. It might be possible with same species to use p/ants ot more southem
origin, but not from higher altitude, sa that the vegetation period may
be more complete/y used for growth, especially height growth.
4. Crossing ot species or ecotypes [rom more northem with such [rom
more southern origin to obtain plants 'with intermediate reaction~ with
retention of special, desirabIe properties.
5. Using individua/s with deviating photoperiodic properties in areas
with other latitude or altitude or altitude.
6. Photoperiodic experiments can be used to determine the possible
origin of certain stande of which the seed souree is unknow:n.
Furthermore alterations in photoperiod are only possible in the juvenile
stage, in which fast growth can be toreed, a.o. to get [aster transition
into the reproductirJe stage; this is of importance for tree improvement.

Tegenwoordig speelt de fotoperiodiciteit, dat is de specifieke reactie
van de plant op de dag lengte, reeds een grote rol in de praktijk en het
onderzoek van de tuinbouw. In land- en bosbouw, die zich bezig houden
met minder intensieve teelten, zijn kennis en gebruik van de fotoperiodi ...
citeit nog vrijwel niet doorgedrongen tot de praktijken nog maar nauwelijks tot de toegepaste wetenschap. Dit gebied van de wetenschap is
hierbij toch wel degelijk van betekenis, hetgeen voor de bosbouw in dit
artikel zal worden uiteengezet.

Vroeger meende men, dat alleen de totale, in de vorm van licht op-
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genomen hoeveelheid energie een rol speelde. In 1912 veronderstelde
Tournois (25) voor het eerst, .dat ook de lengte van de "dag", dus de
belichtingstijd, belangrijk was.
H. Bos (3) noemt ongeveer in 1917 ook reeds de langere dagbelichting
in de zomer op 'hogere breedtegraden als één der laktoren, die de "plantenlasen" regelen, maar wa~ te veel onder invloed van Klebs om dit
dUidelijk als een laktor, onalhankelijk van de totaal ingestraalde lichthoeveelheid te zien', hoewel hij leiten in verband met de beuk noemt, die
duidelijk in die richting, wijzen. Door het onderzoek van Garner en AUard
in 1920 en volgende jaren (5,6) werd de betekenis van de daglengte
meer algemeen bekend. Tegenwoordig neigt men er toe om te spreken
over "nachtlengte-invloeden", daar een korte onderbreking van de nacht
gewoonlijk een zelfde eHektheeft als een lange dag en dus blijkbaar de
lengte van de nacht bepalend is.
Verder moet het leit worden g'enoemd, dat voor de "dagverlenging"
licht van lage intensiteit reeds werkzaam is. Een zogenaamde ,;basisbelichting" van hoge intensiteit is nod1g om voldoende fotosynthese te
verkrijgen. waarbij die stoffen worden g,evormd. die voor de opbouw van

het plantenHohaam nodig zijn.
Garner en A!llard constateerden de invloed van de dag lengte op de
bloemvorming. Op grond daarvan heelt men de planten ook wel ingedeeld in langed'ag-planten, die eerst bij een lange dag. (meer dan 12 uren)
bloeien, kortedag-planten, die bijvoorbeeld in een "dag" van minder dan
12 uren bloeien, en ·dagneutrale planten, die onder alle daglengte-omstandigheden kunnen bloeien. Over deze bloeireactie is in de bosbouw
nog slechts weinig onderzoek gedaan. Als hier wordt gesproken over
lange- en kortedagplanten, dan worden bedoeld planten van hoge of
lage breedtegraad, die gewoonlijk aan de ter plaatse heersende daglengteomstandigheden zijn aangepast.
De daglengte heeft voorts ook invloed op de lengtegroei en de vorm
van de planten, 'hetgeen in de bosbouw van 'grote betekenis is. Zo is het
bekend, dat bomen van 'hoge breedtegraad vaak dwerggroei vertonen,
als zij in zuidelijker streken worden aangeplant.
Ten slotte is de daglengte in 't algemeen bepalend voor het tijdstip,
waarop de groei wordt algesloten en het tijdstip van de bladval. Bosbouwkundig is het van betekenis ol de bomen al ol niet met uitgerijpt
hout de winterrust zullen ingaan en dus al of niet ·bestand zullen zijn
tegen vroege vorst.

De mogelijkheden tot toepassing van de fotoperiodiciteit zijn in de
bosbouw -beperkt tot 'hoomsoortenkeuze, "rassen"-keuze (keuze van eco-

type) en herkomstenkeuze, daarnaast tot tijdelijke daglengteverandering
in het jeugdstadium (op kweekbedden, in kassen enz.).
Allereerst wil ik daarom in een zestal punten behandelen de mogelijkheden van toepassing ,bij de veredeling en bij de invoer van exoten en
daarna enkele toepassingen van daglengteverandering in het jeugdstadium.
De mogelijkheden bij veredeling en invoer van exoten zijn:
I. Het gebrUik van soorten uit overeenkomstige gebieden, dat zijn in
dlit geval dus gebieden met dezelfde daglengte als het te bebossen gebied.
Gedacht is dus zowel aan het gebruik van deze soorten of ecotypen
direct in het bos, als aan het gebrUik voor veredelingsdoeleinden. Hierbij
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treden echter nog complicaties op. Op de fotoperiodische reactie hebben
namelijk ook invloed de hoogteligging van het gebied van oorsprong, de
expositie en het meer of minder continentale karakter van 'het 'klimaat,
wat zich tezamen onder andere uit ,in de duur van de: vegetatieperiode.

2. In verband met het bovenstaande moet als mogelijkheid worden
genoemd het gebruik van soorten uit zwdelijker gelegen gebieden, maar
van groter hoogte boven zeeniveau of uit noordelijker en lager gelegen
gebieden. Planten van grotere hoogte vertonen namelijk meer een langedagkarakter, al komen ze niet in alle opzichten overeen met planten van
hoger breedtegraad. Zo raadde Houtzagers (9) reeds aan om bij de
import van de Libanonceder uit te gaan van materiaal afkomstig uit

Klein-Azië (zo noordelijk mogelijk dus) en 'hoog uit het Taurusgebergte.
Zo ook bij de Himalajaceder, waar men typen van grotere hoogte dan
tot heden gedaan is, zou moeten importeren, daar het nu aanwezige
materiaal te vorstgevoelig is.
Men heeft hiermee ook wel willen verklaren de krachtige groei in
West-Europa van sommige exoten uit de Verenigde Staten. Dit valt
moeilijk te beoordelen: bij de meeste soorten is de groei ook krachtig
in het gebied van oorsprong (17).
3. Als derde mogelijkheid zou, met enig voorbehoud en slechts voor
bepaalde soorten, mogen worden genoemd het gebruik van soorten uit
gebieden van ongeveer gelijke hoogteligging, maar zoveel zuidelijker, dat
bij verplaatsing naar het noorden de vegetatieperiode vollediger voor
groei, speciaal lengtegroei, wordt gebruikt. Men moet er dan op bedacht
zijn, dat de groei toch tijdig genoeg wordt afgesloten om het hout gelegenheid te geven uit te rijpen, opdat er geen beschadiging door najaarsvorst optreedt.
Pauley (17) zegt in dit verband: .. Als middel om de netto-opbrengst
aan hout of vezels te verbeteren, zouden genencombinaties ,nauwkeur.ig

aangepast aan het volledig gebrUik van het groeiseizoen van een bepaalde
groeiplaats, wel eens even veelbelovend kunnen blijken te zijn als het
zoeken naar heterotischehybriden" . En W areing (30) zegt: .. Bij het
introduceren van exoten is het daarom noodzakelijk om genotypen te
selecteren, die een duur van de lengtegroei hebben, passend bij de vorstvrije periode, ,die optreedt wanneer ze worden geteeld onder de daglengte-omstandigheden van de nieuwe omgeving",

4. Een volgende mogelijkheid ligt in het kruisen van soorten of rassen,
van noordelijker herkomst dan de plaats van aanplant, met die van zuidelijker herkomst, om rassen te kwuen met de juiste daglengtereactie,
zulks natuurlijk met behoud van bijzondere gewenste eigenschappen.
(Over degenen, die de reactie op daglengte bepalen, is nog niets bekend). Volgens Hoffmann (8) zou dit in ieder geval bij het geslacht
Populus mogelijk moeten zijn. Ook Pauley en Perry (l8) vonden, dat
hybriden van Populusklonen van noordelijke en zuidelijke herkomst een
intermed:iairer reactie op de daglengte gaven.
5. Men kan gebrUik maken van individuen uit een bepaald gebied
afwijkende fotoperiodische reactie, om deze än een ander, meer noordelijk
of zuidelijk, hoger of lager gelegen gebied aan te planten. Zo noemen
W ettstein-Westersheim en Grüll (3) de mogelijkheid van selectie van
Pjnus sylvestrîs-plan1en. die vrij laag in het .gebergte 'groeien, om deze

uit -te planten op grotere hoogte: "Door onderzoek naar hun reactie op
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de cl'aglengte is een selectie van nakomelingen voor het gebruik op andere plaatsen zeker mogelijk en is tegelijk ook het uitkiezen van nakometingsc.happen. die een !betere aanwas vertonen, uitvoerbaar". Planten van

ver noordelijke herkomst zijn echter wel zo extreem aangepast aan de
daar heersende daglengte-omstandigheden, dat er geen individuen bij
voorkomen met afwijkende daglengtereactie.
6. Verder zij gewezen op de mogelijkheid om da9lengteproeven te
gebrUiken ter hepaling van de mogelijke herkomst van bepaalde opstanden. Zo werkte Karsohon (11) in 1949 een methode uit om snel de oorsprong te bepalen van Pinus sylvestris-zaad van Zwitserse opstanden.

Behalve de fotoperiodische reactie gebruikte ,hij .daarbij ook de snelheid
van -kieming en de fototropie van de kiemplanten.
Ook Wettstein-Wettersheim en Grül1 (33) wijzen op de mogelijkheid
om door daglengteproeven het al of niet autochtoon zijn van zaden te
onderzoeken. Ten slo!!e is ook in een puhlikatie van Wassink en Wiersma (31) een methode voorgesteld om de breedtegraad van de herkomst van Pinus-sylvestris-opstanden te bepalen. die misschien eveneens voor
andere soorten is toe te passen.
Tenslotte noem ik nog enige practische toepassingen van daglengteverandering in ~het jeugdstadium.

In de eerste plaats is invloed van de daglengte geconstateerd op de
kieming van zaad (1,2,3, 10,28) en op de beworteling van stekken
(11). In het laatste geval waren van invloed zowel de daglengte-omstandigheden van de ouderplanten in het voorafgaande seizoen, als die van
de stekken zelf.
Voorts 'heeft men zowel in Noorwegen (19) als in Japan (20) betere
winterhardheid van zaailingen bereikt. door deze enige tijd korte dag
te geven, bijvoorbeeld door de zaaibedden af te dekken.
Verder heeft men verschillende middelen toegepast om versnelde
jeugdgroei te veroorzaken .Of er daarbij zijn, die economisch toegepast
kunnen worden, zal dienen te worden onderzocht. Een snelle jeugdgroei
kan van belang zijn voor het verkrijgen van ,goed ontwikkeld plantsoen
in de kwekerij, van snelle s!t1iting op moeilijk te bebossen plaatsen en
een ·sneller overgaan in de reproductieve fase. door meerdere groeicycli
per jaar te forceren, ,hetgeen van belang 'js voor de veredeling.

Snelle jeugdgoei wordt verkregen door onmiddellijk van de kieming
af gedurende een kleine pedode korte dag te geven. Zowel de daglengte,
als de duur van de kootedagperiode, is afhankelijk van de boomsoort en
varieert van 4 tot IS dagen met een dag lengte van 5 tot 9 uren. De nawerking van deze behandeling, die in ,het begin een tweemaal zo snelle
jeugdgroei kan veroorzaken, is nog' na vele jaren te zien. De planten
schijnen 'hierbij echter langer d'an normaal in de jeu9dfase te blijven (22,
23, 21, 37). Daarentegen -heeft men, door bij eik gedurende vijf maanden
na de kieming continue belichting te -geven, de tijdsduur tot de manbaarheid verkort van gemideld 50 tot slechts 8 jaren (15). Men krijgt hierbij
sterk de indruk, dat er een gevoelige periode bestaat kort na de kieming
van het zaad.
Ook een korte onderbreking in het midden van de donkere periode
door middel van kunstlicht, waarbij de duur afhankelijk is van de intensiteit van ,het licht, kan een tweemaal zo sterke hoogtegroei veroorzaken
als zonder deze onderbreking (34). Ook door lange dag of continue
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belichting. eventueel onderbroken .door een korte periode van korte dag
ter voorkoming van het schadelijk effekt van continue belichting op sommige planten kan men iets dergelijks bereiken. Deze laatste methode
werd toegepast om bij ,Iaril<s de groei van een heel seizoen reeds in 2
maanden te verkrijgen. waarbij men tot 6 cycli per jaar kon forceren
(35. 36). Iets dergelijks heeft alleen maar zin bij veredeling. waarbij
men meer intensieve methoden kan toepassen.
In het algemeen kan dus worden gezegd. dat het gebruik maken van
fotoperiodische verschijnselen ook voor de bosbouw perspectieven biedt.
maar dat nog veel onderzoek nodig zal zijn. Voordat men tot toepassing
overgaat. zal men zich verder terdege moeten afvragen of het in het
voorliggende geval economisch verantwoord zal zijn om verandering van
daglengte. of wel nachtonderhreking toe te passen.
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