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Samenvatting
In opdracht van het Productschap Tuinbouw hebben onderzoekers van Plant Research
International (onderdeel van Wageningen UR) een methode ontwikkeld om de trosaanleg
bij jonge tomatenplanten eenduidig te meten. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van
de plantenkwekers die behoefte hebben aan zo’n methode om de effecten van het kasklimaat op de trosvorming te kwantificeren. Bij de methode worden de planten van het toppen tot een paar weken daarna, onder de stereomicroscoop bekeken. Het aantal ontwikkelende bladeren en het stadium van de trosontwikkeling wordt genoteerd. Voor dat laatste
zijn zes stadia van de bloemontwikkeling gedefinieerd. Met behulp van deze methode
kunnen de plantenkwekers nauwkeurig bepalen wanneer in de groeipunt de omslag van
vegetatieve naar generatieve groei plaats vindt. Juist in de dagen daarvoor zal de jonge
plant gevoelig zijn voor omgevingsfactoren die de omslag beïnvloeden. Dit geeft de plantenkwekers de mogelijkheid om gericht experimenten uit te voeren om de plantontwikkeling zoveel als mogelijk te sturen in de richting van de wens van hun klanten, de tomatentelers. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat inductie van de trosontwikkeling
eerder plaats vindt dan in het algemeen gedacht en dat er duidelijke effecten zijn van het
klimaat.
Achtergrond
Voor de tomatenteler is het wenselijk dat de tomatenplanten snel de eerste trossen vormen en dat die goed ontwikkeld zijn. In de praktijk blijkt hierin variatie te bestaan en het
is de ervaring van de plantkwekers dat naast rasverschillen ook omgevingsfactoren, zoals
de hoeveelheid licht, van invloed zijn op het aantal bladeren dat wordt afgesplitst voor de
eerste tros. Plantenkwekers willen hierbij graag kunnen sturen om zo een plant af te kunnen leveren die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de wens van hun klant. Als
zij daar de goede instrumenten voor hebben biedt dat hun de mogelijkheid om zich te onderscheiden. Ondanks dat er wel waarnemingen bestaan over effecten van wisselingen in
omgevingsfactoren, is het beeld nog onvoldoende helder. Een van de redenen is dat het
niet duidelijk is wanneer de jonge tomatenplant gevoelig is voor veranderingen in de omgevingsfactoren die het overgaan van de vegetatieve naar de generatieve fase beïnvloeden.
Sturing van de plantopbouw
Om te kunnen sturen is er meer kennis nodig, en een methode en vaardigheid om de
bladafsplitsing en de trosvorming kwantitatief te kunnen meten. Allereerst is het van belang te weten op welk momenten het groeipunt omschakelt van vegetatief naar generatief
en de eerste tros wordt aangelegd. Dit tijdstip wordt beïnvloed door de opkweekcondities.
Alleen in de dagen daarvoor zal sturing effect hebben, terwijl de dagen erna van invloed
zijn op de verdere ontwikkeling van de eerste tros en de inductie van de tweede tros.
Naast het bepalen van het omslagpunt is het ook van belang de ontwikkeling van de trossen te volgen, zodat achteraf een bepaalde trosopbouw mogelijk gerelateerd kan worden
aan specifieke klimaatcondities tijdens de inductie en ontwikkeling van die eerste of
tweede tros. De meetmethode moet ook kwantitatief zijn om significante effecten van variatie in behandelingen aan te kunnen tonen. Ten derde is het van belang om inzicht te
krijgen in ras-effecten. Uiteindelijk doel is dat de plantenkwekers zelf tijdens de teelt
kunnen bepalen wanneer voor een specifiek ras (of eventueel zaadpartij) de gevoelige
momenten zijn en hoe ze dan kunnen sturen. Dit laatste vereist een training in het beoordelen van jonge planten tijdens de opkweek.
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Methode om de plantontwikkeling te meten
Bij de methode die door Plant Research International is ontwikkeld worden op regelmatige tijdstippen na het toppen tien of meer tomatenplanten geoogst en uit elkaar genomen.
De bladeren die met het blote oog goed zichtbaar zijn worden een voor een afgesneden en
op een rij gelegd. Daarna wordt het groeipunt onder een stereo-microscoop gelegd en indien nodig worden nog meer ontwikkelende bladeren weggesneden om het groeipunt
zichtbaar te maken. Getrainde ogen kunnen een onderscheid maken tussen een groeipunt
die bladeren afsplitst en die bloemen afsplitst. Om de ontwikkeling van de bloemtros te
volgen zijn de jongste bloemstadia gedefinieerd met nummeringssysteem. De deelnemende plantenkwekers hebben twee maal een praktijk training gehad. Bij de training
werd gebruik gemaakt van foto’s die gemaakt waren met de scanning elektronen microscoop van Wageningen UR, om de ontwikkelingsstadia goed te kunnen zien.
Sympodiale groei
Bij tomaat wordt het volgen van de ontwikkeling gecompliceerd door de zogenaamde
sympodiale groei. Kenmerkend hiervoor is dat het scheutmeristeem na de overgang van
vegetatief naar generatief alleen nog maar bloemen afsplitst. De tomatenplant groeit verder door in de oksel van het laatst gevormde blad een nieuwe scheut te vormen. Die
nieuwe scheut maakt meestal drie bladeren, waarna die weer generatief wordt en overgaat
in vorming van een volgende tros met bloemen. De combinatie van die bladeren en
bloemtros wordt een sympodiale eenheid genoemd. In de oksel van het laatste blad ontstaat weer de volgende sympodiale eenheid en zo kan het type tomatenplant dat in Nederland wordt geteeld continu doorgroeien. Herkenning van die sympodiale groei is belangrijk voor het analyseren van de ontwikkeling van het groeipunt in de jonge tomatenplant.
Verrassend snelle omslag van vegetatief naar generatief
Bij het toepassen van de methode in de praktijk blijkt dat de vorming van de eerste bloem,
de indicatie voor omslag van vegetatief naar generatief, soms al na ongeveer een week na
het toppen kan beginnen en een week later al de tweede tros aangelegd kan worden. Voor
de meeste betrokkenen was dit verrassend snel. De plantenkwekers zijn zo enthousiast
over de mogelijkheid om de plantontwikkeling nu al in een vroeg stadium te kunnen volgen en meten, dat een vervolgproject is aangevraagd bij het PT. In dat inmiddels gestarte
project wordt de plantontwikkeling van twee rassen gedurende de vier seizoenen gevolgd.
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Inleiding
Voor de tomatenteler is het gewenst dat de tomatenplanten snel de eerste trossen vormen
en dat die goed ontwikkeld zijn. In de praktijk blijkt hierin variatie te bestaan en het is de
ervaring van de plantkwekers dat omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid licht en rasverschillen van invloed zijn op zowel het aantal bladeren dat wordt afgesplitst voor de
eerste tros, als op het aantal bladeren tussen opeenvolgende trossen. Ondanks dat er wel
ervaringen bestaan over effecten van wisselingen in omgevingsfactoren, ontbreekt het
aan een goed inzicht om ook te kunnen sturen. Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld na de eerste tros er meer dan drie bladeren worden afgesplitst alvorens de tweede
tros wordt gevormd. Een van de factoren die mogelijk ook een rol speelt is de huidige
praktijk om te telen met twee scheuten en op een onderstam.
Vanuit de telers wordt aan de plantenkwekers gevraagd om meer te sturen op snellere
trosvorming. Om te kunnen sturen is er meer kennis nodig en een methode en vaardigheid om trosvorming kwantitatief te kunnen scoren. Allereerst is het van belang te weten
op welk momenten het groeipunt omschakelt van vegetatief naar generatief voor de vorming van de eerste en tweede tros. Dat en vooral de periode kort daarvoor is het moment
waarin sturing plaats kan vinden. Daarna is het van belang om uit te zoeken wat dan het
effect is van omgevingsfactoren waarmee gestuurd kan worden. Ten derde is het van belang om inzicht te krijgen in ras-effecten. Uiteindelijk doel is dat de plantenkwekers zelf
tijdens de teelt kunnen bepalen wanneer voor een specifiek ras (of eventueel zaadpartij)
de gevoelige momenten zijn en hoe ze dan kunnen sturen. Dit laatste vereist een training
in het beoordelen van jonge planten tijdens de opkweek.
Het onderzoek is in drie fasen aangepakt.
Fase 1. Doelen: A - De beschikbare literatuur over trosontwikkeling en omgevingsfactoren op een rij te zetten. B - Een methode op te zetten om de faseovergang van vegetatief
naar generatief tijdens de opkweek te volgen en te kwantificeren. Het onderzoek beperkt
zich tot eerste en tweede tros aan beide scheuten van getopte jonge tomatenplanten.
Fase 2. Doel: Het volgen van de ontwikkeling van de eerste en tweede tros bij twee rassen
onder twee lichtomstandigheden. Dit zal inzicht geven naar de toepasbaarheid van de in
fase 1 ontwikkelde methode van kwantificeren.
Fase 3. Doel: Methode implementeren bij de plantenkwekers via training en een ringtoets.
Plantenkwekers krijgen een training in het herkennen van de stadia.
De verwachte resultaten waren:
Fase 1:
• Overzicht van reeds beschikbare kennis.
• Methode om de trosontwikkeling kwantitatief te volgen.
• Fotomateriaal ter ondersteuning van herkenning stadia in de trosontwikkeling.
Fase 2:
• Kennis over de toepasbaarheid van de methode voor trosontwikkeling te kwantificeren.
• Inzicht in potentiële effecten van twee lichtregimes op twee rassen.
Fase 3:
• Hands-on training van onderzoekers van de deelnemende plantenkwekers.
• Kennis over de variatie tussen plantenkwekers in trosontwikkeling bij één ras.
• Inzicht bij plantenkwekers hoe zij zelf de effecten van omgevingsfactoren kunnen onderzoeken om daarmee de trosontwikkeling maximaal te kunnen sturen.
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F
Fase 1
A - Literattuurstud
die
Eenn literatuurstudie is uittgevoerd enn in een apaarte rapporttage naar dee deelnemeende bedrijvven gestuurrd (zie bijlaage 1). In diie studie woordt beschreeven hoe bijj tomaat naa afsplitsingg van een aantal
a
bladeeren het sch
heutmeristeeem overgaaat van de veegetatieve fase
f
(afsplittsing bladeren) naar de
d generatieeve fase (affsplitsing bloemen). In
n de oksel van het
laatst gevormdde blad grooeit de okselknop uit als nieuw vegetatief meristeem om na
meeestel drie blladeren overr te gaan inn een generaatief meristeeem. Dit geeneratief meeristeem
vorm
mt de volgeende sympoodiale eenheeid, bestaannde uit een scheut
s
met drie
d ontwikkkelende
bladderen eindiggend in een bloemtros.

B - Opzetteen van een
e meth
hode om de troso
ontwikkeeling bij tomaaat te kw
wantificeeren

Figuuur 1. Ontwik
kkelende bloem
mtros van tom
maat (links enn midden op de foto) en rechtsonder
r
d nieuwe
de
symppodiale eenheeid die gevorm
md wordt in dee oksel van heet laatste blad
d voor de bloemtros werd affgesplitst.
De ssympodiale eeenheid eindigtt in een bloem
mwijze meristeeem, waarvann op de foto de
d aanleg van de eerste
bloem
m (F1) al zichhtbaar is. Een volgende sym
mpodiale eenhheid zal gevorrmd worden uit
u het meristeeem (sam)
in dee laatst gevorm
mde blad in de
d sympodialee eenheid. Sl33 = litteken vaan het laatst gevormde
g
bladd voor de
vorm
ming van de grrote bloemknooppen links opp de foto, L1 = eerste blad van de jongstte sympodialee eenheid,
L2 = tweede blad,, L3 derde blaad, F1 eerste ontwikkelende
o
e bloemknop (stadium
(
3) in de jongste syympodiale
eenhheid, sam = heet vegetatieve apicale scheu
ut meristeem dat
d de volgendde sympodialee eenheid zal vormen.
v
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weekt door Plantenkwe
P
ekerij Beekeenkamp, zijn waarAann een eerstee serie plantten opgekw
nem
mingen gedaaan aan de ontwikkelinng van de scheut.
s
Hieervan zijn met
m een lichhtmicroscooop een foto gemaakt (F
Figuur 1). In
n de jonge planten
p
waren duidelijkk de bloemkknoppen
en dde ontwikkeeling van dee volgende sympodiale
s
eenheid zicchtbaar.
Tabeel 1 Stadia in de
d bloemontw
wikkeling van tomaat
Staddium 1 (s1) – Bloemwijze
B
m
meristeem
te onnderscheiden
Staddium 2 (s2) – De
D bloem-knoopmeristeem onderscheidt
o
zzich van het blloeiwijze
Staddium 3 (s3) – Kelkblad-prim
K
mordia zichtbaaar
Staddium 4 (s4) – Kelkblad-prim
K
mordia raken elkaar
e
net
Staddium 5 (s5) – Kelkblad-prim
K
mordia bedekkken het bloemm
meristeem vollledig

Figuuur 2. Bloemoontwikkelingssstadia bij tom
maat, s1 t/m s55 (zie tekst vo
oor verklaring
g en een scheeut meristeem
m (sm) in de oksel
o
van een blad. Voor veerklaring van de nummerinng van de bloeemstadia worddt verwezen nnaar tabel 1.

Om
m de stadia van
v bloemonntwikkelingg en het effeect van omggevingsfacto
oren te kunnnen vergelij
ijken is het van belangg om de onttwikkelingssstadia te deefiniëren. In
n de wetenschappelijk literatuur iss dit voor de
d bloemonttwikkeling Arabidopsis gedaan. Inn analogie hiermee
h
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is zoveel mogelijk eenzelfde indeling gemaakt voor de ontwikkeling van de tomatenbloemen (Tabel 1, Figuur 2).
Omdat bij tomaat de kelkbladeren vanaf stadium 5 de gehele ontwikkelende bloemknop
bedekken is de ontwikkeling van de kroonbladeren en de andere bloemorganen niet te
zien zonder de kelkbladeren te verwijderen. Daarom is in de analyse tot maximaal fase 5
goed waargenomen, grotere bloemknoppen worden ‘stadium 5 of hoger’ (≥5) genoemd.
Analyse van zes verschillende partijen
Met deze definiëring van vroege bloemontwikkeling is getest of verschil in ontwikkeling
van zes monsters tomatenplanten kon worden waargenomen.
Tomatenplanten zijn opgekweekt bij plantenkwekerij Vreugdenhil. De partijen zijn op
drie tijdstippen gezaaid. Vervolgens zijn de planten, geënt en getopt, waardoor elke plant
twee hoofdscheuten kreeg. De data van zaaien, enten, oppotten en toppen staan vermeld
in tabel 2. De planten zijn opgegroeid bij twee lichtregimes. Van elke zaaidatum zijn de
helft van de planten in een tent geplaatst (donker-behandeling) en de helft daarbuiten
(licht-behandeling). De tent was 1.8 m hoog met transparant folie van 0.5 mm dik en
daarop acryl doek, met een verwachte licht reductie van 40% met wel hogere temperaturen dan in de kas zelf. Alleen bij instraling hoger dan 800W is het scherm doek (SLS 16
(5 aluminium bandjes t.o.v. 3 transparante bandjes, open doek)) ook tot 75% dicht geweest, het aantal uren scherm en de klimaatgegevens in de kas zijn geregistreerd en indien gewenst beschikbaar.
Tabel 2. Data waarop de planten zijn gezaaid en de verschillende behandelingen hebben ontvangen. Het
aantal dagen na zaaien is tussen haken weergegeven.
Partij:

P1

P2

P3

Zaai-datum

8-juni

11-juni

16-juni

Ent-datum

22-juni (14d)

25-juni (14d)

30-juni (14d)

Oppot-datum

29-juni (21d)

2-juli (21d)

7-juli (21d)

Top-datum

2-juli (24d)

5-juli (24 d)

10-juli (24d)

Afleveringsdatum
Waarnemingen
dagen na zaaien
dagen na toppen

19-juli (41d)
19 en 20-juli
41 + 42d
17 + 18d

19-juli (37d)
19 en 20-juli
37 + 38d
14 + 15d

19-juli (33d)
19 en 20-juli
33 + 34d
9 + 10d

De planten waren al vrij ver in hun ontwikkeling (Figuur 3). De planten van P1 liepen
zoals te verwachten voor op die van P2 en die weer op die van P3. Bij P1 en P3 liepen de
donker behandelingen iets achter op de lichtbehandeling. Bij P2 was dat net andersom.
Alle planten van de behandelingen P1 licht en P2 licht waren al bezig met de ontwikkeling van hun derde bloemtros in beide scheuten en een klein deel van deze planten met
hun vierde bloemtros. Van P3 licht hadden alle onderzochte planten minstens een tweede
tros per scheut in ontwikkeling, de meesten ook een derde tros en een klein deel ook de
vierde tros. Bij deze partijen en deze teelt (o.a. zaai in juni), negen dagen na het toppen
bij de meeste planten de ontwikkeling van de derde tros al was gestart.
Voor analyse van het ontwikkelingsstadium van de bloemen in de verschillende bloemtrossen is voor de verschillende behandelingen een gemiddelde genomen per bloemtros.
Voor scheuten waar een bepaalde tros nog niet in ontwikkeling was, is daarvoor de waarde 0 genomen. De ontwikkeling van de bloemen aan de bloemtrossen was voor de P1
7

planten verder dan die van de P2 planten en die weer verder dan de P3 planten (Figuur 4).
Bij alle planten waren de oudste bloemen van de eerste twee bloemtrossen al minstens in
stadium vier. Voor de planten van P1, gold dit ook voor de bloemen van de derde tros
(per scheut). Bij P1 planten waren voor de vierde tros per scheut, de bloemen daarvan
gemiddeld in stadium 1 van de ontwikkeling. De P1 donker planten waren iets minder ver
met de bloemontwikkeling van deze tros, in overeenstemming met een iets minder verre
ontwikkeling van de planten. Bij de P2 planten was van de derde bloemtros de oudste
bloem gemiddeld tussen stadium 2 en 3. Het aantal vierde bloemtrossen aan de P2 planten was te gering om een uitspraak te kunnen doen, behalve dat deze bloemen minder ver
waren dan die van de derde tros. Bij de P3 planten was de derde tros nog niet aangelegd,
of waren de eerste bloemen in net in stadium 1, terwijl bij een enkele plant van P3 licht
de vierde bloemtros net werd aangelegd.
Het gemiddeld aantal bladeren van een scheut tot de eerste tros is voor P1 en P2 ongeveer
zes bladeren, voor P3 zijn dat net iets meer dan 5 bladeren (Figuur 5). Tussen de trossen
is het aantal bladeren bijna altijd 3, met uitzondering van de behandeling P1 licht tussen
tros 3 en 4 en bij P3 licht tussen tros 2 en 3, waarbij er een flink aantal planten maar twee
bladeren zijn geteld. Het is niet uit te sluiten dat dit te maken heeft met moeilijke waarneming in de top, dit vereist waarschijnlijk wat extra aandacht.
Een algemene conclusie die getrokken kan worden is dat de trosontwikkeling goed te
kwantificeren is met de gebruikte methode. Dit betreft het aantal bladeren tot de eerste
tros, het aantal bladeren tussen de opeenvolgende trossen als het stadium waarin de
bloemontwikkeling van de verschillende trossen zich bevindt. De trosontwikkeling blijkt
zich bij dit ras en onder de normale lichtomstandigheden zeer vlot te ontwikkelen. In deze zomerteelt is op negen dagen na het toppen de derde tros al aangelegd.
Aantal gevormde bloemtrossen

100%

80%

60%

40%

20%
eerste tros
tweede tros
derde tros

0%
P1
licht

P1
donker

P2
licht

P2
donker

vierde tros
P3
licht

P3
donker

Figuur 3. Het aantal bloemtrossen dat per scheut reeds ontwikkelde voor zes partijen: P1, P2 en P3 opgekweekt onder twee lichtcondities.
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Verste bloemstadium per tros

4

3

2

1

tros 1
tros 2
tros 3

0
P1
licht

P1
donker

P2
licht

P2
donker

tros 4
P3
licht

P3
donker

Figuur 4. Gemiddeld ontwikkelingsstadium van de bloemen aan de verschillende bloemtrossen. Per bloem
is stadium 4 of hoger als 4 is meegeteld.

Aantal bladeren tot de eerstvolgende tros
7
6
5
4
3
2
1
tot tros 1
tot tros 2
tot tros 3

0
P1
licht

P1
donker

P2
licht

P2
donker

tot tros 4
P3
licht

P3
donker

Figuur 5 Aantal bladeren per scheut tot aan de eerste bloemtros of tussen de daar opvolgende bloemtrossen.
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C - Kan heet plantm
materiaa
al gefixeeerd word
den?
g kan het sooms slecht uitkomen om
o een anallyse van
In dde logistiek van de beddrijfsvoering
de oontwikkelin
ngsstadia noog dezelfde dag aan verrs materiaall uit te voerren. Het kann handig
zijnn als materiaaal gefixeerrd kan wordden in bijvooorbeeld ethanol om de analyse latter uit te
voerren.
Plannt materiaall van het voorig experim
ment (onderrdeel B) is na beoordeeling in buissjes met
ethaanol (96%) of methanool gestopt. Twee wekeen later is het
h materiaaal onder dee microscooop bekeken en zijn ookk foto’s gem
maakt. Het materiaal
m
bllijkt zowel in de ethanool als in
de m
methanol gooed stevig te
t blijven. De
D structurren van de ontwikkelen
o
nde bloemkknoppen
en ggroeipunten
n zijn nog gooed te ondeerscheiden (Figuur
(
6). Wel
W is het zo
z dat het gefixeerg
de m
materiaal reelatief bros is, waardooor de waarnnemingen wat
w minder gemakkelijk
g
k zijn in
verggelijking met vers matteriaal. Er iss geen duiddelijk verschhil tussen fiixatie in ethhanol of
metthanol. Omddat methanool giftig is wordt
w
aangeraden ethannol te gebruiken.

A

B

Figuuur 6. Gefixeeerde groeipuntten van tomaaat, waarbij dee bloemen in verschillende ontwikkelinggs-stadia te
zien zijn en de nieeuwe sympodiiale scheut in de oksel van het
h laatst gevoormde blad. A gefixeerd inn ethanol, B
gefixxeerd in methaanol.
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D - Maken
n van elek
ktronenmicroscoopie-beeelden ten
n behoevve van
de trainingg
wikkelingsstadia, is het van beVooor instructiee in het anallyseren van de verschilllende ontw
langg dat er duiidelijke vooorbeelden getoond
g
kunnnen worden. Lichtmiccroscopie-opnamen
hebbben in het algemeen een
e relatieff geringe sccherpte dieppte. Opnam
mes met behhulp van
een scanning ellektronen microscopie
m
(SEM) leveert daarenteegen zeer scherpe plaatjjes op
Vann plantmaterriaal van onnderdeel B zijn de groeeipunten uittgeprepareeerd. Van dit materiaal zzijn SEM opnamen
o
gemaakt (Figuuur 7). De positie
p
van de ontwikkkelende bloeemen en
sym
mpodiale schheut is bij deze
d
opnam
men goed te zien is. Vaan één van de objectenn is ook
een stereoplaatj
tje gemaakt,, dat 3D waaarneming mogelijk
m
maaakt (Figuurr 8).

Figuuur 7. Sympoddiale eenheid in de groeipunnt van tomaatt. De eenheid bestaat uit L11 (blad 1), L22 (blad 2),
het jongste blad van
v de eenheidd L3 (blad 3) en een ontwikkkelende bloeemtros waarvaan hier de eersste bloem
d eerste ontw
wikkelende blooem bevindt ziich het generaatief meristeem
m dat nog
(F1) goed zichtbaaar is. Achter de
meerr bloemen afssplitst. In de oksel
o
van L3 ontwikkelt zicch de volgendde sympodialee eenheid, meet L21 het
eerstte blad en het apicale scheuut meristeem (SAM). In de oksel
o
van L2 is
i het axilair (oksel)
(
meristeeem (AM)
zichttbaar dat laterr een ‘dief’ zall vormen. Foto
o: Adriaan vaan Aelst en Steeven P.C. Gro
oot (Wageninggen UR).
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Figuuur 8. Stereo opname
o
voor 3-dimensional
3
le weergave. Alleen te bekiijken met een specifieke roood (links)
- grooene (rechts) bril.
b
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E - Protoco
ol voor het
h bepa
alen van het ontw
wikkelinggsstadiu
um
van
n een jon
nge tomaatenplan
nt (versie meei 2011)
1.

Benodigdh
heden
1.1 Plantm
materiaal
1.2 Binocuulair microsscoop met vergroting
v
vvan minimaal 25x
1.3 Pincett
1.4 Scalpeel (mesje)
1.4 Liniaaal
1.6 Notitieeblok en schhrijfgerei

2.

Meet de leengte van de
d scheut
2.1 Bij eenn getopte enn geënte plaant, meet dee lengte vann de scheut vanuit
v
de blladoksel
waarinn de scheut zich ontwikkkeld tot aaan het groeippunt.
2.2 Bij getopte planteen ontwikkeelen zich meeestal twee scheuten, noem
n
de ondderste
nde scheut B
scheutt A en de daaaropvolgen

3.

Tel en notteer het aan
ntal bladeren
3.1 Maak hier
h een ondderscheid tusssen de bladderen tot aaan de eerste bloemtros en
e de
eventueele bladerenn tussen de opeenvolgen
o
nde bloemtrrossen.
3.2 Tel bij een
e getoptee plant het blad onder de
d scheut nieet mee als bij
b die scheuut horend.
h
de grrotere bladeeren één vooor één weg en leg ze oppzij.
3.3 Snijdt hiertoe
3.4 Zeer jonnge bladereen zijn alleen
n met de binnoculairmiccroscoop waaarneembaaar en
eventueeel te verwijjderen.

4.

Beoordeell en noteer het stadium
m van de bloemtros, indien
i
aanw
wezig
4.1 Neem als
a maat vooor het ontwiikkelingsstaadium van de
d tros, het bloemontwi
b
ikkelingsstaadium van dde oudste bloem (zie footo’s).

5. Vervolg de beoordeliing voor dee volgende sympodiale eenheid
Notteer het aanttal bladerenn en het staddium van dee verst ontw
wikkelde blo
oem
13

F – Conclusies fase 1
•

•
•
•
•

Het is goed mogelijk om met een binoculairmicroscoop het initiëren van de
bloemontwikkeling bij tomaat te bestuderen. Het stadium van de ontwikkelende
bloem is goed te volgen tot en met fase 5, waarbij de groeiende kelkbladeren de
ontwikkelende bloem bedekken. Het aantal bladeren tot de eerste en volgende tros
is redelijk tot goed te tellen. Als extra parameter kan nog de lengte van de scheut
gemeten worden. Het kan zinvol zijn om in ene later stadium te onderzeken of er
een correlatie is met de lengte van de scheut en het ontwikkelingsstadium. Op de
volgende pagina is de methode voor het kwantificeren van het ontwikkelingsstadium weergegeven.
Bij geënte planten die 24 dagen na zaai zijn getopt, is 9 dagen later al de derde
bloemtros in ontwikkeling. Bij planten die 8 dagen ouder zijn is de vierde bloemtros in ontwikkeling.
Het ontwikkelingsstadium van de planten is ook nog heel goed later te beoordelen
als het plantmateriaal in 96% ethanol wordt gefixeerd.
De foto’s die zijn gemaakt met de elektronenmicroscoop tonen helder de verschillende ontwikkelingsstadia van de bloemontwikkeling en de vorming van de
sympodiale eenheden.
Een handleiding is gemaakt voor de methode voor het kwantificeren van de
scheut ontwikkeling van jonge tomatenplanten. Deze methode kan in fase 2 getest
worden met planten van twee rassen.
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Fase 2
G – Trosontwikkeling bij twee rassen
Op basis van de ontwikkelde methode voor kwantificering van de scheut en bloemontwikkeling, zijn planten van twee verschillende rassen beoordeeld. Door een misverstand
waren geen planten onder twee lichtregimes opgekweekt, maar dat was al in fase 1 gedaan. Tomatenplanten van het rasden Petit Sweet en Elegance zijn opgekweekt bij plantenkwekerij Vreugdenhil en naar Plant Research International gestuurd. Als alternatief
zijn op drie achtereenvolgende dagen telkens een groep planten beoordeeld op het stadium van ontwikkeling. Op dag 1 zijn van beide rassen 5 planten met elk twee scheuten
beoordeeld, op dag 3 30 planten van elk ras en op dag 4 nog eens 5 planten. De gegevens
over moment van zaai, enten en toppen moeten nog komen.
De resultaten van de waarnemingen staan weergegeven in tabel 3. De lengte van de
scheuten was voor beide rassen vergelijkbaar, Bij Elegance gemiddeld iets minder, maar
niet significant. Bij Petit Sweet waren de scheuten die in de eerste of tweede bladoksel
waren gevormd zeer vergelijkbaar van grootte, bij het ras Elegance is de tweede scheut
gemiddeld iets korter, maar door de grote variatie is dit niet significant. Gedurende de
drie dagen van analyse groeiden de scheuten van Petit Sweet, ongeveer 10 mm per dag en
van Elegance ongeveer 15 cm per dag.
Het aantal bladeren voor de overgang van vegetatief naar generatief is bij Petit Sweet
zeer constant in alle geanalyseerde scheuten, het zijn er 8 stuks exclusief het blad waarvan het in de oksel is gevormd. Vervolgens worden ook elke keer drie bladeren afgesplitst in de volgende sympodiale eenheid alvorens deze weer overgaat tot vorming van
bloemen. Bij het ras Elegance gaat de overgang van vegetatief naar generatief meetal na
afsplitsing van ongeveer zes bladeren, een enkele keer na zeven bladeren. Een heel enkele keer werd de tweede tros al na twee bladeren gevormd.
Bij beide rassen waren de oudste bloemen van de eerste tros al het stadium 5 gepasseerd.
Er is een duidelijk verschil tussen de rassen in de ontwikkeling van de tweede en derde
scheut. de planten van Petit Sweet lopen duidelijk voorop vergeleken met die van Elegance. Op de tweede dat van de analyse was bij een deel van de Petit Sweet planten als
een vierde bloemtros in ontwikkeling, wat niet het geval was bij de Elegance planten.
Met de opeenvolgende dagen van analyse is te zien dat de bloem ontwikkeling iets verder
gaat. Op dag twee is bij Petit Sweet de ontwikkeling significant verder, maar dag drie
verschilt niet met dag twee wat betreft tros 2 en 3, maar wel bij tros 4. Bij Elegance is er
geen verschil merkbaar tussen dag twee, drie en vier. Mogelijk heeft dit te maken met een
relatief beperkt aantal scheuten dat is geteld op de eerste en derde dag. Ook kan nit uitgesloten worden dat bij dit ras de trosontwikkeling vertraging heeft opgelopen tengevolge
van de transport stress en relatief lage lichtintensiteit waaronder de planten bij PRI stonden.
De analyse toont aan dat de methode geschikt is voor het analyseren van de groei- en
bloeiontwikkeling van tomatenplanten. Met de methode zijn duidelijke verschillen in de
ontwikkeling van de twee rassen zichtbaar. De verschillen tussen de rassen zijn aan te
tonen door het analyseren van vijf planten, oftewel tien scheuten, per ras.
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Hoe groot de verschillen in de praktijk zijn tussen rassen, teeltcondities en dagen van
teelt zal in fase drie duidelijk worden. Of dan ook analyse van vijf planten voldoende zal
zijn, zal dan blijken.
Tabel 3. Scheut en bloemontwikkeling bij geënte en getopte planten van twee rassen. De planten zijn opgekweekt bij Plantenkwekerij Vreugdenhil en op dag 1 naar Plant Research International getransporteerd.
Daar hebben de planten hooguit twee dagen onder TL licht gestaan op een kiemtafel. Aan de planten is per
scheut het aantal bladeren geteld en is het ontwikkelingsstadium van de verschillende bloemtrossen bepaald.
Scheut A is gevormd in de oksel van het eerste blad van de (getopte) hoofdscheut en scheut B in de oksel
van het tweede blad. Het aantal getelde bladeren is exclusief die van de hoofdscheut. De ontwikkeling van
de scheuten A en B zijn voor de eerste en derde dag gemiddeld. Voor dag twee, waarop een groter aantel
planten in geanalyseerd, zijn de resultaten per scheut uitgesplitst. Weergegeven is het gemiddeld ± standaard deviatie (bepaald mb.v. Excel).

scheut
dag 1,
5 planten

dag 2,
30 planten

dag 3,
5 planten

Petit Sweet
A
B
192 ± 18

Elegance
A

B

190 ± 20

178 ± 8

lengte scheut
aantal bladeren
tot tros 1
tussen tros 1 en 2
tussen tros 2 en 3
tussen tros 3 en 4
bloemontw. stadium
tros 1
tros 2
tros 3
tros 4

194 ± 14

lengte scheut
aantal bladeren
tot tros 1
tussen tros 1 en 2
tussen tros 2 en 3
tussen tros 3 en 4
bloemontw. stadium
tros 1
tros 2
tros 3
tros 4

204 ± 16

205 ± 10

8±0
3±0
3±0
3±0

8±0
3±0
3±0
3±0

≥5
4,7 ± 0,6
2,8 ± 0,3
0,3 ± 0,9

≥5
4,8 ± 0,5
2,5 ± 0,3
0,6 ± 1,0

≥5
4,0 ± 0,8
0,9 ± 1,3
n.a.

≥5
4,0 ± 1,1
1,2 ± 1,2
n.a

lengte scheut
aantal bladeren
tot tros 1
tussen tros 1 en 2
tussen tros 2 en 3
tussen tros 3 en 4
bloemontw. stadium
tros 1
tros 2
tros 3
tros 4

212 ± 12

209 ± 16

222 ± 14

202 ± 19

8±0
3±0
3±0
n.a.

6,2 ± 0,4
3±0
3±0
n.a.

≥5
4,3 ± 0,9
0,4 ± 0,8
n.a.

≥5
3,9 ± 0,9
1,3 ± 1,4
n.a.
206 ±25

198 ± 30

6,1 ± 0,3
3±0
3±0

6±0
2,9 ± 0,5
3±0
n.a.

8±0
3±0
3±0
3±0

6±0
3±0
3±0
n.a.

≥5
5,0 ± 0
2,8 ± 0,4
1,2 ± 1,0

≥5
4,7 ± 0,7
1,0 ± 1,1
n.a.
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Fase 3
H - Overdracht naar de praktijk
Presentatie voor de begeleidingscommissie
Op 22 september 2010 zijn de resultaten met de begeleidingscommissie besproken tijdens
een bijeenkomst van de Plantum NL Werkgroep Uniform Uitgangsmateriaal. Hierbij is
enthousiast gereageerd op de resultaten en de mogelijkheden. Men vroeg zich af hoe de
trosontwikkeling zich tussen de verschillende jaargetijden zou verhouden. Binnen het
project was geen ruimte meer om dit te onderzoeken, daarom is hiervoor een nieuw projectvoorstel bij het productschap ingediend. Dat voorstel is gehonoreerd en 1 oktober
2010 gestart.
Practicum voor deelnemende bedrijven
Om het ontwikkelde protocol voor kwantificering van de trosontwikkeling over te dragen
aan de plantenkwekers, is een practicum georganiseerd op 3 november 2010. Hierbij waren elf personen van zes bedrijven aanwezig. Een deel van de deelnemers had een eigen
stereomicroscoop meegenomen. Op het practicum is druk geoefend met het waarnemen,
onderling werd veel overlegd hoe bijvoorbeeld te zien waar de nieuwe sympodiale eenheid begon.
Het practicum is tevens gebruikt voor instructie t.b.v. van het vervolgproject. Besloten
werd om de geplande waarnemingen bij de bedrijven te koppelen aan dat project.
Op de bedrijven is actief met waarnemingen aan de slag gegaan. Hierbij bleek echter dat
het doorgeven van de vaardigheden naar nieuwe medewerkers niet altijd eenvoudig is. In
het vervolg project zullen extra trainingen gegeven worden.
Ervaring op de bedrijven
Bij de deelnemende plantenkwekers is de methode in de praktijk uitgetest. Hierbij bleek
dat het voor de meeste bedrijfsonderzoekers nogal wennen was aan het kijken door een
stereomicroscoop en het manipuleren. Ondanks het practicum bleken er toch verschillen
te zijn tussen de bedrijven (of onderzoekers) in de interpretatie van het protocol en hoe de
waarnemingsvellen ingevoerd moesten worden. Door met elkaar hierover te spreken (in
het kader van het vervolg project) is de manier van waarnemen veel eenduidiger geworden.
Tegelijkertijd was er veel enthousiasme bij de bedrijfsonderzoekers over wat er te zien
was en toch ook enige verbazing over hoe snel de trosontwikkeling op gang komt. In tegenstelling tot de WUR onderzoekers, waren de bedrijfsonderzoekers niet gewend om de
resterende bladeren aan de ‘bovenstam’, waarin de twee scheuten gevormd worden, mee
te tellen in de telling van het aantal bladeren tot de eerste tros. Het protocol is daar op
aangepast. Om verwarring te voorkomen is in paragraaf E van dit eindrapport deze wijziging al meegenomen.
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Bijllage 1 - Litteratuursttudie

Dee invloed
d van erffelijke en
n omgeviingsfacto
oren op trosontw
wikkelling in toomaat – een literratuurstudie
Ruuud A. de Maaagd en Stevven P.C. Grroot, Plant Research
R
In
nternational,, Wageningeen UR,
Posttbus 619, 67700 AP Waageningen
5 auugustus 2010
Inleeiding
Tom
maat (Solanu
um lycoperssicum L., vooorheenn Lycopersiicon esculenntum Mill.) is
een van nature meerjarige plant afkom
mstig
Westelijk Zuid-Amerik
Z
ka en Mexicco,
uit W
die gewoonlijkk als eenjarigge plant geccultiD initiatie van
v bloei wo
ordt
veerrd wordt. De
bescchreven als de overganng van een bladb
en zzijscheut vo
ormend vegeetatief topm
meristeem
m naar een generatief
g
toopmeristeem
m. In
tegeenstelling toot modelplannten zoals AraA
bidoopsis, waar deze overgaang maar eeen
keerr plaatsvind
dt, wisselen vegetatievee en
reprroductieve fasen
f
van dee tomaat elk
kaar
af inn het groeip
punt van de scheut. Dezze
zgn. sympodialle groei worrdt gekenmeerkt
door een relatieef lange eerrste vegetatiieve
fasee, waarin naa kieming 6 tot 12 echtee
bladderen wordeen gevormdd alvorens de vegetaatieve top eiindigt in eenn bloeiwijzee
(blooementros). De groei wordt
w
voortg
gezet
door een nieuw
we scheut die voortkom
mt uit
de ooksel van heet jongste bllad onder dee
bloeeiwijze (zie figuren 1 en
e 2). Terwij
ijl
dezee uitgroeit, vergroeit hiij met de steeel
van de tros, waaardoor dezee naar de zijjkant
worrdt geduwd en het jongste blad uiteeindelij
ijk boven dee bloemtros uitkomt. De
D
nieuuwe scheut vormt
v
vervoolgens drie bladereen alvorens weer in eenn bloeiwijzee te
einddigen, waarnna de scheuut in de okseel
van het dan jonngste blad dde groei overmt, enzovoo
orts. Terwijl het dus lijkt
neem
alsoof de plant een
e enkele sstam heeft, beb
staaat deze in werkelijkheidd uit een opeenvolgging van nieeuwe vegetaatieve scheuuten
einddigend in eeen bloeiwijzze, samen dee
sym
mpodiale een
nheid genoeemd (Sawhn
ney
and Greyson 19
972; Atherton and Harrris

Fig
guur 1. Schem
matische voorsttelling van dee
sym
mpodiale groeei bij tomaat. Het
H strekken van
v
de onderliggendee internode waardoor de blo
oemk
en de vo
orige bladokseel
tross aan zijkant komt
daaarboven is niet weergegeven
n.
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1986; Samach and Lotan 22007).

Figuuur 2. Sympodiaale eenheid in dee groeipunt vann tomaat. De eennheid bestaat uit L1 (blad 1), L2
L (blad 2), hett jongste
blad van de eenheidd L3 (blad 3) en een ontwikkeleende bloemtross waarvan hier de
d eerste bloem
m (F1) goed zichhtbaar is.
m dat nog meerr bloemen afsplitst. In de oksell van L3
Achter de eerste onttwikkelende blooem is het generatief meristeem
wikkelt zich de volgende
v
sympoodiale eenheid, met L21 het eerste blad en hett apicale scheutt meristeem (SA
AM). In de
ontw
oksell van L2 is het axilair
a
(oksel) meristeem
m
(AM
M) zichtbaar dat later een ‘dief’ zal vormen. Footo: Adriaan vaan Aelst en
Steveen P.C. Groot (W
Wageningen UR
R).

d de initiattie van de blloei
Uit bovenstaannde beschrijvving van dee bloei-induuctie volgt dat
d eerste blooemtros meet het oog ziichtbaar
veell vroeger pllaatsvindt daan het tijdsttip waarop de
is, en
e voor een accurate beepaling van het tijdstip van inductiie is het dann ook nodig om de
top van de plannt te ontledeen en microsscopisch te onderzoekeen. Initiatie van de bloeei start
a binnen drrie weken vaanaf de vollledige expan
nsie van de kiembladenn, wanin vveel rassen al
neerr het derde echte blad ongeveer
o
100 mm groot is (Hurd an
nd Cooper 1970).
1
Zoweel erfelijkee factoren als
a omgevingsfactoren bepalen
b
de bloeisnelhe
b
eid, waarbij de gevoeligge fase
voor omgeving
gsfactoren ongeveer
o
9 dagen
d
vanaff volledige kiembladex
k
xpansie duurrt
(Callvert 1957)..
Ondderwerpen van
v deze stuudie zijn voo
oral de factooren die hett aantal bladderen tot dee eerste
bloeeiwijze en die
d tussen eeerste en tweeede bloeiwijze bepalenn. De kwaliteit en het vvermoggen tot vrucchtvorming van de eersste tros hanggen hiermeee nauw samen.
Erffelijke factooren
In teegenstellingg tot de veell bestudeerd
de modelplaanten Arabidopsis en riijst, is bloeiinduuctie in tom
maat niet afhhankelijk van de daglenngte, maar slechts van de
d totale hoeveel19

heid ontvangen lichtenergie. Het aantal bladeren tot de eerste bloeiwijze kan tussen rassen onder dezelfde groeiomstandigheden variëren van 6-7 tot 18-20 (Honma et al. 1963).
Wilde verwanten van tomaat (bijv. S. pimpinellifolium, S. pennellii, S. chmielewski) kunnen vroeger of later bloeien en daglengte afhankelijk zijn. Dit laatste, suggereert dat selectie voor vroege en daglengte-neutrale bloei heeft plaatsgevonden tijdens de domesticatie van tomaat (Atherton and Harris 1986; Lindhout et al. 1994). Studie van mutanten
toont aan dat veel van de genen die in modelgewassen de bloeitijd bepalen, vergelijkbare
functies in tomaat hebben, maar het is onduidelijk welke van deze verantwoordelijk zijn
voor verschillen in bloeitijd tussen rassen (Quinet et al. 2006a; Quinet et al. 2006b). De
meeste genetische studies gebruiken kruisingen tussen rassen met extreme verschillen in
bloeitijd of tussen tomaat en wilde verwanten om bij bloeitijd betrokken genen te kunnen
identificeren. In de meeste studies lijken verschillen in het aantal bladeren tot de eerste
tros voornamelijk door één gen bepaald te worden (Honma et al. 1963; Lindhout et al.
1994; Jimínez-Gómez et al. 2007; Sumugat et al. 2010). Het is niet duidelijk of dat in alle
studies hetzelfde gen is.
Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren die in tomaat het aantal bladeren tot de eerste bloeiwijze bepalen zijn
vooral temperatuur en hoeveelheid licht, maar ook hoeveelheid koolzuurgas, voeding,
water en het gebruik van groeiregulators spelen een rol (samengevat in: (Dieleman and
Heuvelink 1992)). Volgens Dieleman en Heuvelink (Dieleman and Heuvelink 1992)
kunnen de meeste observaties worden verklaard uit de hypothese van Sachs en Hacket
(Sachs and Hackett 1969) over de rol van nutriëntenverdeling bij bloei-initiatie. Volgens
deze hypothese zal de transitie van vegetatief naar reproductief in het topmeristeem pas
plaatsvinden wanneer het een minimum hoeveelheid assimilaten (suikers) ter beschikking
heeft. Daarbij concurreren het topmeristeem en de vegetatieve delen (groeiende bladeren
en wortels) voor dezelfde assimilaten.
Licht en temperatuur
Voor tomaten in verwarmde kassen op het Noordelijk halfrond is gedurende het grootste
deel van het jaar de lichthoeveelheid niet beperkend voor bloei-initiatie, maar juist in de
periode november – januari, waarin jonge planten worden opgekweekt is dat wel het geval. Onder die omstandigheden is temperatuur de belangrijkste bepalende factor voor de
initiatie van de bloei (Calvert 1962; Klapwijk 1986). Alle geraadpleegde literatuur laat
hierbij dezelfde trend zien: bij hogere temperatuur gedurende de eerste dagen na volledig
spreiden van de kiembladen neemt het aantal bladeren tot de eerste bloeiwijze toe
(Calvert 1957; Hussey 1963; Aung 1976; Pék and Helyes 2004; Uzun 2006; Uzun 2007).
Dit wordt met bovenstaande hypothese verklaard: wanneer onder beperkende assimilatenproductie (lage lichtintensiteit) de temperatuur relatief hoog is, neemt de bladgroei toe
ten koste van de bloei-initiatie en zullen dus meer bladeren tot de eerste bloeiwijze worden gevormd. Hoewel in de beschikbare studies verschillende rassen werden gebruikt,
zijn er geen studies beschikbaar waarin de gevoeligheid van verschillende rassen voor
temperatuur en/of licht wordt vergeleken. Een interactie tussen erfelijke en omgevingsfactoren kan dus niet worden uitgesloten. Dit effect is veel minder sterk of afwezig onder
niet-beperkende lichtomstandigheden, in de lente en zomer. Hoewel dus bij lage lichtintensiteit de bloei vervroegd kan worden door relatief lage temperaturen, gebruikt een
ontwikkelende tros met een relatief laag aantal (kleinere) bladeren bij lage lichtintensiteit
veel van de geproduceerde assimilaten, wat weer een negatief effect heeft op de initiatie
van de tweede bloemtros. Bovendien is er een grotere kans op abortie van de eerste
bloemtros.
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Gevolgen voor de Nederlandse praktijk
De genoemde observaties omtrent het effect van omgevingstemperatuur op bloei-initiatie
zijn al eens vertaald in aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk door Klapwijk
(Klapwijk 1986). Hij stelt dat het streven naar een zo vroeg mogelijke bloei (9 bladeren
onder de eerste tros) door een lage temperatuur in de eerste twee weken na ontkieming
weliswaar kan werken, maar dat dan om bovengenoemde redenen de productiviteit van
de eerste tros en het aantal daarop volgende bladeren tot de tweede tros (3-5) zeer variabel wordt. Streven naar een iets latere bloei (11 bladeren onder de eerste tros) geeft een
sterkere eerste tros (meer bladeren ondersteunen immers de groei) en veel regelmatiger
afstand tot de tweede tros (3 bladeren). Per saldo wordt de tweede tros dan op dezelfde
hoogte aangelegd als bij een lagere temperatuur. Zijn aanbeveling was dan ook tot minstens 14 dagen na opkomst (18-19 dagen) tot 23-25 ºC te stoken, en daarna tot 19 ºC. Extra punt van aandacht is daarbij dat de temperatuur van de groeipunt, niet die van de lucht,
bepalend is. Variatie in de lokale temperatuur of verlaging van de groeipunttemperatuur
door uitstraling bij helder weer tijdens de gevoelige periode kan dus grote gevolgen hebben voor de bloei-initiatie en kan een bron van ongewenste variatie zijn. Helder weer
(=veel licht, leidt tot snellere bloei), met koele nachten (meer uitstraling > lagere plant
temperatuur leidt tot snellere bloei) heeft een extra sterk effect (Klapwijk 1986).
Negatieve effecten van vroege bloei zijn voor zover bekend alleen tegen te gaan door
veel extra te verlichten, maar het is twijfelachtig of dat alleen met kunstmatige verlichting
haalbaar is. Heel weinig aandacht is besteed aan de invloed van de lichtkwaliteit: in een
enkele studie nam het aantal bladeren voor de eerste tros iets toe, maar verkortte de tijd
tot de opening van de eerste bloem bij het gebruik van gloeilampen als supplement bij
fluorescerende lampen. Dit zou mogelijk te wijten zijn aan de grotere hoeveelheid verinfrarood licht (Helson 1965).
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