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ABSTRACT
Oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden van NIRS als meettechniek
voor de voorspelling van de bloemknop-opening van fresia's.
Investigations on the suitability of NIR-reflectance spectroscopy to
predict the percentage of flower-bud opening of Freesia inflorescences
(in Dutch).
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5 figures, 2 references , 1 annex
Near Infrared Reflectance Spectroscopy was performed to predict the
percentage of flololer - bud opening of Freesia inflorescences.
36 samples of Freesia 'Polaris' were used to make a calibration. Th e
flo\olers lolere grown from corms of 6 different crigins, each planted at
6 diffe r ent grmolers. Using near infrared lig ht, from 600 - 2500 nm,
three representative s pec tra of each sample were produced:
- one s pec trum of the combined pistils and stamens from all first
flowers/buds of the inflorescences
- one spectrum of all complete fourth buds
- one spectrum of all complete sixth buds
Because of the dest ructive character of the NIRS - meas urement, the percentages of flower-bud opening were anal ysed on different sub-samples .
By multiple line ai r regression (HLR) analyse s, equations lolere derived
for the percentage of flowering .
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The best equation was obtained with the reflectance data of the combined pistils and stamens from all first flowers/buds of the inflorescences.
Although a HLR-coefficient (R) \<las calculated of 0. 8 \<lith a standard
error of calibration (SEC) of 4. 0% (range for percentage of flowering:
40.7-72.3 %) the equation isn't very specific .
In order to obtain a robust calibration it is necessary to extend the
calibration set with samples originating from more corm stocks, more
growers and different seasons.
Further investigations will be performed.

Ke~qords:

Near Infrared Reflectance Spectroscopy, NIRS, Freesia, flo-

wers, flowering , flower-bud opening, quality
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SAHENVATTING
Ond erzoe k is uitgevoerd naar de mogelijkheden van Nabij Infrarood
Reflectie Spectroscopie (NIRS) als meettechniek voor de voorspelling
van de bloemknop-opening van fresia's.
Daarvoor zijn 36 fresiamonsters (ieder monster bestond uit 10 bloeiwijzen) aangeleverd door het Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland (PBN) te Aalsmeer. De monsters waren afkomstig van 6 ver schillende tuinders en verkregen uit 6 verschillende partijen knollen .
Met behulp van een scannend NIRS -instrument (InfraAlyzer -5 00) zijn per
monster 3 representatieve s pectra opgenomen over een golflengtegebied
van 600-2500 nm:
e

- 1 spectrum van de stampers en meeldraden van alle 1

bloemen /knop-

pen van de verschillende bloeiwijzen,
- 1 spectrum van alle intacte 4e knoppen,
- 1 spectrum van a 11 e i ntacte 6 e ltnoppen .
De bet re ffende knoppen zijn hiervoor van de fresia verwijderd. De bepaling van het bloeipercentage is vanwege het destructieve karakter
van deze metingen uitgevoerd aan andere bloehlijzen van dezel fde monsters .
Met behulp van multipele lineaire regressie zijn correlatieberekeningen uitgevoerd en ijklijnen opgesteld voor het percentage bloei.
De hoogste correlatie werd verkregen met de reflectiewaarden van de
e

stampers en meeldraden afkomstig van de 1
van de fresia's .

Hoe\o~el

bloemen/knoppen op de kam

er een correlatiecoëfficiënt (R) \olerd berekend

van 0,8 met een standard error of calibration (SEC) van 4,0% (range
bloeipercentage: 40,7-72,3 %) is de ijklijn vooralsnog weinig specifiek
voor het voorspellen van bloeipercentages van fresia's .
Voor een meer robuuste calibratie zal de calibratieset uitgebreid moeten worden met monsters afkomstig van meerdere tuinders, andere cultivars e n meerdere seizoenen . Nader onderzoek zal uitgevoerd worden .
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1 INLEIDING
Er bestaan grote verschillen in kwaliteit tussen partijen sierteeltgewassen (snijbloemen en potplant en), zowe l direkt na de oogst , a l s ook
na het doorlopen van de gehele keten van handel en transport. Deze
kwalit eits verschillen kunnen vele kenmerken betreffen zoals grootte,
vorm , kleur, stevigheid, houdbaarheid , ont{·likkeling op de vaas (snijbloemen). Een aantal van deze kenmerken zijn op het moment van aankoop
duidelijk {o7aar te nemen, andere , zoals houdbaarheid en vaasgedrag,
echter niet. Met betrekking tot deze eigenschappen bestaat grote beho efte aan snelle meetmethodieken. De uitkomsten van deze metingen
zullen een voorspellende waarde moeten hebben voor het toekomstige gedrag.
Indien we houdbaarheid definigren als de tijdsduur gedurende welke een
produkt een minimale sien.,aarde bezit, dan is vaasgedrag (knop- opening, bladvergeling, abscissie , bloemver kl euring , slap worden, veroudering) een onderdeel van de houdbaarheid van snij bloemen . Een snijbloem heeft dan een goede houdbaarheid als de gehele ontwikkeling goed
verloopt en het bovendien een minimaal aant al dagen duurt voor de veroudering ve r is voortgeschreden.
De ontto1ikkeling kan voor een deel door externe factoren twrden beïnvloed, zoals omgevingscondities en behandelingswijzen, en voor een
deel door inwendige factoren , zoals gehalten van bepaalde inhoudsstoffen en/ of aam.,ezigheid van micro-organismen.
Inwendige factoren die bepalend zijn voor de opening van bloemknoppen
zijn op dit moment niet be ke nd. Fundamenteel fysiologisch onderzoek op
dit terrein vindt op bescheiden schaal plaats. Op grond van de huidige
fysiologisc he kennis over bloemopening is het waarschijnlijk dat hierbij in ieder geval koolhydraten (div. suikers , zetmeel) een rol spelen. Toediening van suikers tijdens het vaasleven verbetert ook de
bloemontwikkeling. Behalve voor energievoorziening spelen koolhydraten
{o7aarschi jnlijk ook een belangrijke rol als osmotisch actieve stoffen .
Zato7el tijdens de beto1aring van afgesneden fresia ' s als tijdens het
vaasleven, daalt het zetmeelgehalte.
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Bij de fresia wordt de houdb aarheid voornamelijk bepaald door het wel
of niet opengaan van de bloemknoppen. Hierin bestaan zeer grote verschillen tussen partijen.
Deze verschillen zijn reeds aam>lezig op het moment van de oogst. Tot
nu toe is het niet mog elij k gebleken de bloemknop-opening van dit
gewas positief te beïnvloeden door behandelingen na de oogst.
Een snelle meetmethode, die gebruikt kan worden op o.a. veilingen, om
onderscheid te maken tussen bloemen waarvan de knoppen wel of niet
open zullen gaan, is dan ook zeer gewenst.
Uit eerder uitgevoerd oriänterend onderzoek naar de mogelijkheden van
Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) met betrekking tot het
meten aan fresia's, bleek dat het met behulp van de standaardmonstercup van de InfraAlyzer-500 mogelijk was reflectiespectra op te nemen
van hele bloemen en delen van bloemen. Tevens werd geconstateerd dat
tussen spectra van bloemen (en delen van bloemen) met een verschillende bloeifase , verschillen zijn waar te nemen die veroorzaakt word en
door verschillen in chemische samens t el ling, welke mogelijk in relatie
staan met de bloeifase .
Doel van he t hi erna beschreven onderzoek is:
1. nagaan of er een relatie bestaat tussen NIR-spectra van bloemknoppen (en delen van bloemknoppen) van fresia's en de mate van bloemknop-opening
2 . het vergroten van kennis over parameters die van belang zijn voor
bloemknop-opening.
2 HATERTAAL EN NETHODEN
2.1 Hoosters
In maart/april 1989 heeft he t Proefstation voor de Bloemisterij in
Nederland (PBN) 36 monsters fresia's, van het ras Freesia 'Polaris',
voor onderzoek aangeboden op het RIKILT. Ieder fresiamonster bestond
uit 10 takjes (bloeiwijzen). De monsters waren afkomstig van 6 verschillende tuinde r s en verkregen uit 6 verschillende partijen knollen.
Van iedere partij knollen '"as een gedeelte bij elke tuinder geplant.
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Het totaal aantal bloemen c.q . knoppen op de kam van een fresia kan
vari~ren

van 8 - 14, terwijl iedere knop zich in een andere ontwikke -

lingsfase bevindt. De fresia's zijn geoogst op het tijdstip dat de
eerste knop op de kam zijn volle kleur heeft bereikt, maar nog nét gesloten is . De knoppen op het eind van de kam zijn dan nog heel klein

(< 1 cm). Zie figuur 1.

Figuur 1.

Schets van een fresia .

De bloemen zijn na de oogst zo snel mogelijk bij het PBN in water in
0

een koelcel (5 C) geplaatst. De volgende morgen zijn de fresia's droog
naar het RIKILT vervoerd.
2.2 Referentiemethode
De bepaling van het bloeipercentage is uitgevoerd bij het PBN .
Na bewaring gedurende een nacht in water bij 5°C, zijn de stengels afgeknipt en in ~vater in een uitbloeiruimte geplaatst (20°C, RV 60%, 12
-2
uur licht/donker, lichtintensiteit 1 . 5 Wm
(TL84)). Er zijn 10 bloei wijzen per monster gebruikt; elke

bloei~vijze

~verd

individueel in een

buisje met leidingwater geplaatst.
Waargenomen is het aantal goed opengekomen bloemen per bloeiwijze én
het totaal aantal bloemen + knoppen per bloeiwijze. Een bloem is als
'goed opengekomen' beschouwd als de toppen van de bloemblaadjes zover
van elkaar los zijn dat de meeldraden door de ontstane opening zicht baar zijn. Bovendien moeten de bloemen niet misvormd zijn.
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De bepaling van het bloeipe rce ntag e is uitgevoerd aan ande r e bloeiwij zen uit dezelfde monster s dan degenen waaraan NIKS-metingen zijn uit gevoerd . Dit in verband met he t des truc tieve karakter van de mon s t e r voorbehandeling (de knoppe n worden van de fresia's verwijderd ).
2.3 Apparatuur
De NIRS-analyse is uitgevoerd met behulp van een Teehoicon InfraAlyzer-500 (IA - 500) gekoppeld aan ee n HP - 1000 minicomputer. Dit
in str ument is een computergestuurde spec trometer uitgerust met een
monochromator. Hiermee zijn s pectra opgenomen over een golflengtegebied van 600 - 2500 nm, \olaa rbij om de 4 nm de reflectie \-lerd gemeten.
Daarnaast is nagegaan of met be hulp van een vastfilterapparaat , de InfraAlyzer-400 (IA - 400), de ze lfd e r esu ltaten verkregen kunne n \-lorden.
In tegenstelling tot de IA-500 heef t de IA- 400 geen monochromator,
maar een filten-1iel, \olaa rbij bij maximaal 19 golflengte n de reflectie
kan worden gemeten .
2.4 NIRS-analyse
Van ieder fresiamons t er zij n 3 representatieve spectra opgenomen, te
wet en:
- 1 spectrum van de s t ampe r s e n meeldraden van alle 1e bloemen/knoppen
van de verschillende bloeiwijzen ( zi e fig uur 1 voor de po sities van
de bloemen/knoppe n)
- 1 spectrum van alle intacte 4
- 1 spectrum van alle intacte 6

e
e

blo emen/knoppen
blo emen/knoppen

Hiervoor zijn de intacte bloemen/knoppen van de bet r e ff ende po sit i es
van de katurnen van een mon ster gehaald. Voor met i ngen van de s t ampers
en de mee ldr aden zijn de bloe men/knoppen , afkomstig van positie 1 ( zie
fig . 1), van de pet a l e n ontd aan e n zij n all e s t ampers en mee ld raden
samengevoegd in een monste r c up. Voor het meten aan i nt acte knoppen
zijn de knoppen afkomstig van dezelfde positie (n=10) in iin monsterc up gevoegd.
Alle metingen vonden plaats in een ges loten monst e rcup bij kamertemper a tuur. De geme ten reflectiewaarden, verkregen bij gebruik van 47 5
golflengt en, zi jn opgeslagen i n de log 1/R (R =re fl ect i e ) vorm .
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De met de referentiemethode be paalde bloeipercentages zijn via de
computer gekoppeld aan de bijbehorende reflectie - spectra.
Net behulp van een "multipele lineaire regressie" programma (step up
search en all combination search) zijn golflengten geselecteerd e n calibratiefactoren berekend die in combinatie de hoogste multiple correlatieco~fficignt

(R) en de laagste standaardafwijking van de verschil-

len (SEC= standard error of calibration) geven tussen de me t NIRS
voorspelde en de volgens de referentiemethode bepaalde bloeipercentages. Tevens is nagegaan of me t 1e of 2e afgeleide spectra be t e re
r es ultaten verkregen kunnen worden.
De correlatieberekeningen zijn uitgevoerd aan elk van de drie opgenomen sets reflectiewaarden, te wet en: stampers en meeldraden van de 1e
bloem en 4

e

en 6

e

intacte bloem/knop.

3 RESULTATEN EN DISCUSSIE
3.1 InfraAlyzer-500
De resultaten van de bloeipercent ages (geme ten door he t PBN) zijn
\oleergegeve n in bijlage A ( bloeiperce ntage be r e kend op álle knoppen).
Figuur 2 toont de drie verschill ende r e flectie-spectra die van een
mon ster zijn opgenomen.
De bere kende correlaties tussen de NIK-reflectiewaarden en de bloei percen tages zijn voor alle drie se ts refl ec tiewaarden redelijk hoog
(R =0,8). De F-ratio (een 'overall' student test), die een indicatie
geeft omtrent de significantie en de betro uwbaarheid van de
correlatie, is echter laag .
De hoog s t e correlatie \olordt verkregen met de reflectiespectra van de
e

s tampers e n meeldraden afkomstig van de 1

bloemen/knoppen op de kam

van de fresia's . Net behulp van de 1e afgeleide rekenmethode wordt,
bij gebruik van 4 golflengte n, een R berekend van 0,84 en een SEC van
4,0 % (range bloeipercent age : 40,7- 72,3 %) (zie figuur 3).
De keuze van de golflengten kan vooralsnog echter onvoldoende onderbouwd worden . Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omd at (nog) niet bekend is welke inwendige factor en bepalend zijn voor de 6pening van de
bloemknoppen .
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Dat daarnaast de keuze van de geselecteerde golflengten ook weinig
specifiek is voor het bloeipercentage, blijkt o.a. uit het feit dat de
golflengtekeuze niet altijd gehandhaafd blijft indien er gerekend
wordt met 30 van de 35 monsters uit de calibratieset (5 willekeurige
monsters worden buiten beschouwing gelaten) .
Dit betekent dat de golflengteselectie afhankelijk is van de samenstelling van de calibratieset . Voor een meer robuuste calibratie zal
de calibratieset dan ook nog uitgebreid moeten worden met monsters afkomstig van meerdere tuinders , andere cultivars en meerdere seizoenen .
Uit het correlatiediagram, waarin de relatie met het bloeipercentage
lineair is uitgezet tegen de absarpties gemeten bij 475 verschillende
golflengten, blijkt water (1940 nm) een belangrijke parameter te zijn
(zie figuur 4) .

waterabsorptie

.29

.10

Figuur 4 . Correlatiediagram van het bloeipercentage van fresia's,

--- - -- - = lineair correlatiediagram: lineaire correlatie tussen de
absorptie bij 475 golflengten en het bloeipercentage.
• ••• • • •

meervoudig correlatiediagram: correlatie tussen de absorptie
bij 475 golflengten in combinatie met de hoogst correlerende
golflengte uit het lineaire diagram en het bloeipercentage .
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Het bij eerdergenoemde berekeningen gebruikte bloeipercentage is uitgedrukt als de hoeveelheid bloei op het totaal aantal knoppen op de
kam van een fresia . Aangezien het totaal aantal knoppen per tak kan
variëren , is dit misschien niet de juiste manier om het percentage
bloei uit te drukken. Vandaar dat nieuwe bloeipercentages door het PBN
zijn berekend, waarbij het aantal bloeiende knoppen wordt uitgedrukt
als percentage van resp . 9, 8 en 7 knoppen (zie bijlage A) . Op die
manier zijn de monsters onderling beter vergelijkbaar .
Aan de hand van deze percentages zijn nieuwe calibratieberekeningen
uitgevoerd. Er werden echter geen hogere correlaties berekend tussen
de opgenomen reflectiewaarden en de op laatstgenoemde wijze berekende
bloeipercentages.
Uit het nieuw berekende correlatiediagram blijkt dat water ook in deze
berekeningen een belangrijke rol speelt . Bovendien is er sprake van
een shift in de waterpiek (zie figuur 5) •

. se

.40

va terabsorptie
--·-·.
.Je

~\i\~//-''\.,;
,.-'/J····...._j

.28

/'·._.:

\

:r_ _ ._.·_.

. l il

Figuur 5. Correlatiediagram van het bloeipercentages van fresia's
(percentage berekend op totaal 9 knoppen) .
lineair correlatiediagram
meervoudig correlatiediagram
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In hoeverre koolhydraten naast zouten, als osmotisch actieve stoffen,
bijdragen aan deze shift is niet duidelijk. Bekend is dat in bloembladen van rozen, 70-80% van de osmotische waarde veroorzaakt wordt door
andere opgeloste stoffen dan koolhydraten, zoals zouten en organische
zuren (Evans and Reid, 1988) en dat zouten een shift in het nabij infrarood spectrum van water kunnen veroorzaken (Begley et al, 1984) .
3 . 2 InfraAlyzer - 400
Tot slot zijn de mogelijkheden voor het gebruik van een InfraAlyzer400 nagegaan . Het behulp van een filtersimulatieprogramma zijn de re flectiewaarden, gemeten bij 475 golflengten, omgezet naar reflectiewaarden als zijnde afkomstig van 19 filters.
Vervolgens zijn met behulp van het 'all combination search' - rekenprogranwa correlatieberekeningen uitgevoerd.
Voor het verkrijgen van een redelijke correlatie moeten erg veel filters geselecteerd worden (voor 9 filters geldt: R=0,73) . Dit wordt
veroorzaakt door het afwezig zijn van de voor deze bepaling meest significante filters. De door de computer geselecteerde individuele filters (golflengten) leveren nauwelijks een significante bijdrage aan de
meervoudige correlatie . Hierdoor blijft de berekende F-ratio nihil,
waaruit afgeleid moet worden dat de verkregen calibratie onbetrouwbaar
is.

4 CONCLUSIE
Er wordt een redelijk hoge correlatie (R=0,8) berekend tussen de re flectiewaarden van bloemen/knoppen van fresia's, gemeten bij 475 golflengten, en de daarbij behorende bloeipercentages . De keuze van de
golflengten wordt echter (nog) teveel heinvloed door de samenstelling
van de calibratieset . Daarnaast geven statistische parameters aan dat
decalibratie onvoldoende betrouwbaar is.
Voortzetting van het oriänterend onderzoek is zinvol, waarbij vooral
gedacht moet worden aan uitbreiding van de calibratieset (evt . kunnen
de eerder berekende ijklijnen met behulp van de nieuwe fresiamonsters
getoetst worden). Tevens is het zinvol om naast het vaststellen van de
bloei percent ages , ook aand ac ht te besteden aan metingen van de osmotische \Y'aarde , \Y'elke moge lijk in r e latie staat met het percentage bloei .
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In verband met de beperkte golflengtekeuze van een vast-filterapparaat
is het niet mogelijk het percentage bloei van fresia's met behulp van
een standaard Infr aAlyzer -400 (450) te voorspellen.
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Gijlage A

Bloeipercentage van Freesia 'Polaris'
bloeipercentage

nummer
alle zichtbare knoppen
op de kam
53.4
61.4
57.9
61.8
52.7
62.8

9 knoppen/kam

8 knoppen/kam

7 knoppen/kam

57.4
59.6
60.8
61.7
56.1
62.6

64.6
67.1
68.4
69.4
63.1
70 .4

73.8
76.7
78.2
79.3
72.1
80.5

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

59.0
71.3
66.6
59.7
63.2
72.3

68.3
75.0
73 . 9
60.8
70 .0
77.2

76 . 9
84.4
83.1
68.4
78.7
86.9

87.9
96 . 4
95.0
78.2
90.0
99.3

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

58.7
60.2
56.7
61.5
54.7
59.7

62.2
60.0
59.4
62 . 0
60.0
62.2

70.0
67.5
66.9
69.7
67.5
70.0

80.0
77.1
76 . 4
79.7
77.1
80.0

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

52.6
58.0
54.2
68.0
52.8
57.7

58.6
58.5
60.0
70.6
58 . 3
61.1

66.0
65.8
67.5
79.4
65.6
68.8

75 . 4
74.3
77.1
90.7
75.0
78 . 6

10 . 6
10 . 7
10.8
10 . 9
10.10
10.11

46.7
60 . 5
50 . 5
54 . 7
45.3

56.1
65.6
57 . 8
58 . 9
55.0

63.1
73.8
65.0
66.3
61.9

72.1
84.3
74.3
75.7
70 . 7

11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

46.1
53 . 7
53.1
60 . 7
40.7
51.9

54.4
56. 1
59.4
60 . 8
48 . 5
54.3

61.2
63.2
66.9
68 . 3
54 . 6
61. 1

69.9
72.2
76.4
78.1
62.4
69 . 8

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

De teeltherkomst is aangegeven als 6 . 'tjm 11.
De knolherkomst is aangegeven als .6 t/m .11

