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INLEIDING

De bloemvorming bij komkommer is een vraagstuk, dat in ons land nog onvoldoende is bestudeerd. Toch zou een vollediger kennis omtrent de factoren,
diede bloemvorming kunnen beïnvloeden, ongetwijfeld voor de teelt van dit gewas van veel nut kunnen zijn. Zoals bekend mag worden verondersteld, vormt
dekomkommer geen tweeslachtige bloemen. Dit geldt althans voor de in Nederland geteelde rassen. Deze zijn alle éénhuizig, dat wil zeggen, dat mannelijke en
vrouwelijke bloemen op dezelfde plant worden gevormd. De jonge plant vormt
eerst enige tijd uitsluitend mannelijke bloemen en daarna zowel mannelijke als
vrouwelijke. De vrouwelijke bloemen kunnen zonder bevruchting, dus parthenocarpisch, uitgroeien tot vruchten. De mannelijke bloemen zijn dus feitelijk
overbodig envaak zelfs schadelijk. Door bestuiving kunnen namelijk zogenaamde zaadkoppen ontstaan; dit zijn vruchten met een plaatselijke verdikking, die
daardoor minder waard zijn. In de praktijk worden de mannelijke bloemen dan
ook veelvuldig verwijderd (mede ter voorkoming van aantasting door Botrytis).
Voornamelijk dank zij onderzoek, dat verricht is in Pasadena (Californie), is
reeds het één en ander bekend geworden omtrent de omstandigheden, welke de
bloemvorming bij komkommer kunnen beïnvloeden. Zo is gebleken, dat het
tijdstip, waarop de plant begint met de vorming van vrouwelijke bloemen, afhankelijk is van daglengte en temperatuur. Door een hoge temperatuur en een
lange dag kan de vorming van vrouwelijke bloemen worden vertraagd. Hiermee
dient o.a. rekening teworden gehouden bijde toepassing van kunstlicht. Bovendien is gebleken, dat naarmate de dag korter is en de temperatuur lager, de gevormde vrouwelijke bloemen beter in staat zijn om parthenocarpisch uit te
groeien (overigens verlangt het komkommergewas voor een goede groei een betrekkelijk hoge temperatuur). Er zijn sterke aanwijzingen, dat dezelfde factoren
ook in een later stadium van deontwikkeling van deplant nog een rol spelen. Zij
kunnen dan waarschijnlijk deverhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke bloemen beïnvloeden. Dit kwam o.a. tot uiting in een proef met gaasafdekking ter voorkoming van bestuiving door bijen. Hierdoor werd de temperatuur verhoogd, terwijl tevens in verhouding tot het aantal vrouwelijke bloemen
minstens het dubbele aantal mannelijke bloemen werd gevormd.
Enkele waarnemingen wezen in de richting, dat ook virusinfectie de bloemvorming bij komkommer kan beïnvloeden. In verband hiermede is een beperkt
onderzoek verricht, waarvan de resultaten indit artikel zullen worden vermeld.
1
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WAARNEMINGEN

De Cucumis virussen 1,2 (SMITH) en 2A (SMITH) worden op het Proefstation
te Naaldwijk regelmatig in stand gehouden. Daartoe werd in maart 1956 een
aantal gelijkwaardige jonge komkommerplanten van het ras Spotvrije op de
zaadlobben geïnoculeerd metdezevirussen.Na enigetijd vielhetop,dat bij aanwezigheid van Cucumis virus 1 zeer veel mannelijke bloemen voorkwamen.
Daarnaast was het aantal vrouwelijke bloemen en het aantal ranken gering. Bij
aanwezigheid van Cucumis virus 2 werden daarentegen veel vrouwelijke bloemen en ranken en weinig mannelijke bloemen gevormd. Cucumis virus 2A gaf
een overeenkomstige reactie als Cucumis virus 2. Toen de planten ongeveer
70cmhoog waren, werden allebloemen en ranken geteld (tabel 1).
TABEL 1. Bloemvorming en rankvorming bij viruszieke komkommerplanten.
Flower formation and tendril formation of virus-infected cucumbers.
Aantal bloemen per plant
Number of flowers per plant

Cucumis virus 1
Cucumis virus 2
Cucumis virus 2 A

3

?"

51,6
5,2
9,6

8
15,6
19,4

3

I

6,5
0,3
0,5

Aantal ranken
per plant
Number of tendrils
perplant

4,4 (kort/short)
7,2
8,4

Groeikracht
Vigourof
growth

5
7
4

Bij aanwezigheid van Cucumis virus 1kwamen op één vrouwelijke bloem 6,5
mannelijke voor; bij aanwezigheid van Cucumis virus 2 en 2A op één vrouwelijke bloem respectievelijk 0,3 en 0,5 mannelijke. Bij aanwezigheid van Cucumis
virus 1 kwamen ongeveer half zoveel ranken voor als bij aanwezigheid van
Cucumis virus 2 of 2A .Bovendien waren deze ranken veel korter.
Men zou kunnen veronderstellen, dat de verschillen in bloemvorming eengevolgzijnvan eendoor devirusbesmetting verminderde groeikracht vande plant.
Het is bij verschillende gewassen bekend, dat de generatieve ontwikkeling kan
worden bevorderd door ongunstige groeiomstandigheden. Bij de komkommer
zou dit kunnen betekenen, dat bij slechte groei meer mannelijke bloemen en
minder vrouwelijke worden gevormd, welke laatste dan bovendien in mindere
mate het vermogen bezitten om parthenocarpisch uit te groeien. Uit de groeikrachtcijfers in tabel 1blijkt, dat de planten besmet met Cucumis virus 1weliswaar eengeringere groeikracht vertoonden dan deplanten met Cucumis virus2,
doch dat het veelgroter aantal mannelijke bloemen hieruit toch niet kan worden
verklaard. Bij aanwezigheid van het Cucumis virus 2 A was de groeikracht namelijk nog geringer en hier was het aantal mannelijke bloemen weer klein. Er
bestaat dus waarschijnlijk een specifieke invloed van het virus op de bloemvormingbijdekomkommer. Daar gelijkwaardige virusvrije planten ontbraken, was
het echter niet goed mogelijk vast te stellen, welkvan devirussen een abnormale
bloemvorming heeft teweeggebracht. Onze indruk was echter, dat de bloemvorming in alle gevallen afwijkend was en dat virusvrije planten een tussenpositie
zouden hebben ingenomen. Om hieromtrent zekerheid te krijgen zijn enige
proeven genomen in verschillende tijden van hetjaar.
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PROEFOPZET

Voor elke behandeling zijn 5tot 12planten van het ras Spotvrije gebruikt. De
planten werden gekweekt in nul-potten (inhoud ongeveer 10 dm 3 grond). De
scheutenvande 1eordezijntotopdeeersteokselafgesneden. Denieuw gevormde
scheuten uitdeeerste oksel (van de2eorde) zijn opdezelfde wijze gesnoeid. Met
de bloeiwaarnemingen werd begonnen zodra deeerste bloei optrad. Hierbij werden dagelijks van elke plant de bloeiende mannelijke en vrouwelijke bloemen
geteld enverwijderd. Zij zijn dus afkomstig van de hoofdstengel en de scheuten
van de Ie en 2e orde. De bloeiwaarnemingen hebben gemiddeld zes weken
geduurd. Zodra de planten een hoogte van 1,5 tot 2m bereikten, werd de kop
verwijderd. Tevens werden op dit tijdstip de ranken geteld.
RESULTATEN

a. Invloed van Cucumis virus 1 op de bloemvorming

De duidelijkste invloed opdebloemvorming bij komkommer wordt ongetwijfeld uitgeoefend door het Cucumis virus 1.De resultaten van één der vele proeven zijn weergegeven in fig. 1.
aantal bloemen
number or flowers
130
( ^ C u c u m i s virus 1

FIG. 1. Gemiddeld aantal mannelijkeenvrouwelijkebloemen
per plant.
Mean number of maleand
femaleflowers perplant.
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Hieruit blijkt, dat de vorming van mannelijke bloemen door de aanwezigheid
van dit virus wordt bevorderd, terwijl de vorming van vrouwelijke bloemen
434

wordt tegengegaan. In het begin van debloeiworden steedsvoornamelijk mannelijke bloemen gevormd. Het valt dan ook nietteverwonderen, dat gedurende
de beide eerste weken van de bloei het aantal mannelijke bloemen bij devirusvrije planten en bij de met Cucumis virus 1besmette planten vrijwel gelijk is.
Daarna worden aan de met Cucumis virus 1besmette planten echter veel meer
mannelijke bloemen gevormd. Zesweken na het begin vande bloeiwasdit aantalruim dubbel zo hoog als bij de virusvrije planten (respectievelijk 123en 57).
De betrouwbaarheid van dit verschil wordt onderstreept door het feit, dat de
viruszieke plant met het geringste aantal mannelijke bloemen er toch nog 15
meer had gevormd dan de virusvrije plant met het hoogste aantal mannelijke
bloemen. Het aantal vrouwelijke bloemen is door de aanwezigheid van het
Cucumis virus 1 vanhetbeginvandebloei af ongeveer gehalveerd (na zesweken
respectievelijk 16en 30).
b. Bloemvorming in verschillendetijden vanhet jaar
Het bleek weldra, dat de uitkomsten van de proeven in belangrijke mate
werden beïnvloed door hetjaargetijde, waarin dezeproeven plaats vonden. Om
hieromtrent eenbeter inzicht teverkrijgen, zijn intabel2deuitkomsten van verschillende proeven gerangschikt naar de periode, waarin de opkweek van de
planten heeft plaatsgevonden.Alseniggegevenisdeverhouding tussen het aantal manneüjke en vrouwelijke bloemen zesweken na het begin van de bloei vermeld.
TABEL 2.

Bloemvorming in verschillende tijden van het jaar, uitgedrukt in de verhouding
mannelijke :vrouwelijke bloemen.
Flowerformation in different seasons, expressedas ratio male:female flowers.
Virusvrij
Virusfree

januari

0,4

mei
juli/augustus
. . . .
oktober/november . .

1,9
7,3
1,6

Cucumis
virus1

1,9
6,5
7,8
23,8
4,3

Cucumis
virus2

Cucumis
virus 2A

0,3
2,5

0,5

0,4

0,5

Bekijken weinde eersteplaats devirusvrije planten, dan blijkt de verhouding
tussen het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke bloemen zeer sterk te
kunnen schommelen (van0,4injanuari tot 7,3injuli/augustus). Zowel de lange
dag als de hoge temperatuur injuli moeten aansprakelijk worden gesteld voor
hetgroteaantal mannelijke bloemen. Inmei,toen dedagevenlangwas,doch de
nachttemperatuur aanmerkelijk lager, washet aantal mannelijke bloemen reeds
belangrijk lager. In oktober/november, toen dedagaanzienlijk korter was,maar
de temperatuur nog betrekkelijk hoog, wasde verhouding mannelijke: vrouwelijke bloemen maar weinig lager dan in mei. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat
de ongunstige resultaten, die gewoonlijk met een nateelt komkommers in de
herfst worden verkregen, voor een deel moeten worden geweten aan de zeer ongunstige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bloemen bij deze injuli/
augustus opgekweekteplanten. Met dezeongunstigeverhouding gaat bovendien
meestalsamen,datdeweinigevrouwelijke bloemen,dieernoggevormd worden,
in mindere mate het vermogen bezitten om parthenocarpisch uit te groeien.
De bloemvorming bij de planten, die met Cucumis virus 1zijn besmet, ver435

toont eengeheel overeenkomstig verloop.Ook hierisdeverhouding mannelijke:
vrouwelijke bloemeninjanuariverreweg het laagst eninjuli/augustushethoogst
(respectievelijk 1,9 en23,8).Het gehelejaar door ligt deze verhouding echter 3,5
tot 4 maal zo hoog als bij de virusvrije planten. Dit is enerzijds het gevolg van
het grotere aantal mannelijke bloemen, anderzijds van het kleinere aantal vrouwelijke bloemen.
De bloemvorming bij de planten, die met Cucumis virus 2of 2A zijn besmet,
kan minder goed worden beoordeeld omdat hierover nog niet voldoende gegevenszijn verzameld. 1nmaart en oktober/november wasdeverhouding mannelijke :vrouwelijke bloemen aanzienlijk lager dan bij de virusvrije planten (ongeveer -]-). Men mag namelijk aannemen, dat de verhouding bij de virusvrije planten in maart ongeveer 1,5 zou hebben bedragen. De enige waarneming uit mei
geeft echter geen vermindering van deze verhouding te zien. Wellicht zijn deze
virussen niet in staat de vorming van vrouwelijke bloemen bij een zeer lange dag
te bevorderen.
c. Bloemvorminghijinoculâtiemet Cucumis virus1in verschillende groeistadia
Men kan zich voorstellen, dat de invloed van het virus op de bloemvorming
van de komkommer groter is, naarmate de besmetting in een eerder groeistadium heeft plaats gevonden. Om hierover nader geïnformeerd te worden, zijn een
aantal proeven opgezet, waarbij jonge komkommerplanten in verschillende
groeistadia metCucumisvirus 1 werden geïnoculeerd. Enkeleresultaten zijn vermeld in tabel 3.Ook in deze tabel zijn alleen cijfers opgenomen voor de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke bloemen zes weken na het begin van de bloei.
Inderdaad was de invloed van het virus groter, naarmate dit op een vroeger
tijdstip de plant heeft kunnen binnendringen. Het effect van het virus op de
bloemvorming was dan tevens sneller merkbaar.
TABEL 3. Bloemvorming na inoculatie met Cucumis virus 1 in verschillende groeistadia
(uitgedrukt in de verhouding mannelijke : vrouwelijke bloemen).
Flowerformation after inoculation with Cucumis virus 1at different stages of growth
(expressed as ratio male: female flowers).
j

zaadlobben/cotyledons
4e loofblad,normal leaf
20e loofblad normal leaf
virusvrij virusfree

!

Proef 1(mei'juni)
Experiment 1

j

16,4
8,0

|

2,7

[

'

Proef 2 (juli/augustus)
•.
Experiment 2
23,8
12,3
9,9
7.3

Uit tabel 3 blijkt, dat bij inoculatie op het vierde loofblad het verhoudingscijfer voor mannelijke en vrouwelijke bloemen slechts half zo groot isals bij inoculatie op de zaadlobben. Bij inoculatie op het twintigste loofblad is dit cijfer
slechts weinig hoger dan bij de virusvrije planten. Dit verklaart tevens, waarom
de beïnvloeding van de bloemvorming door de virusbesmetting in de praktijk
nimmer is opgemerkt. Slechts een zeer gering deel van de planten wordt nl. in
een zodanig vroeg stadium besmet, dat een belangrijke beïnvloeding van de
bloemvorming te verwachten is.
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d. Rankvorming na virusbesmetting
Er bestaat eenzeer duidelijk verband tussen de rankvorming en de bloemvorming. Met een hoge verhouding van mannelijke :vrouwelijke bloemen (na besmetting met Cucumis virus 1)gaat een verminderde rankvorming gepaard. Dit
komt zowel tot uiting in het aantal ranken als in hun lengte. Met een lage verhouding van mannelijke : vrouwelijke bloemen (na besmetting met Cucumis
virus 2 of2A) gaatjuist een verhoogde rankvorming gepaard.
Merkwaardig is,dat in het enige geval,waar besmetting met Cucumis virus 2
geeninvloed had opdebloemvorming, derankvorming niettemin werd gestimuleerd.
DISCUSSIE

Uit het hier beschreven onderzoek is overtuigend gebleken, dat virusbesmetting de geslachtstoestand van de komkommerplant kan beïnvloeden. Het effect
van het Cucumis virus 1is het meest spectaculair. Dit houdt waarschijnlijk verband met de richting van de verschuiving in de geslachtstoestand. Er heeft nl.
een verschuiving plaats ten gunste van de mannelijke bloemen. Nu vraagt de
vorming van de kleine mannelijke bloemen ongetwijfeld minderenergie vande
plant dan devorming vandeveelgrotere vrouwelijke bloemen, nogafgezien van
deenergie,dienodig isvoor het inmeer of mindere mate doen uitgroeien van de
vruchten. Bijbesmetting methetCucumis virus2heeft erechter een verandering
van de geslachtstoestand in omgekeerde richting plaats. Dit vraagt juist extra
energie,welkededoor het virusverzwakte planten niet opkunnen brengen. Het
gevolgiseenminder rijke bloei.Er worden welaanmerkelijk minder mannelijke
bloemen gevormd, doch hier staat geen verhoging van het aantal vrouwelijke
bloemen tegenover.
Bij het onderzoek istevens naar voren gekomen, hoe groot deinvloed van het
jaargetijde is op de bloemvorming van komkommerplanten. Uit Japan (ITO &
SAITO, 1957b)enuitAmerika (NITSCH, KURTZ, LIVERMAN & WENT, 1952) zijn
reeds gegevens bekend over de beïnvloeding van de bloemvorming door daglengte en temperatuur. Speciaal de nachttemperatuur schijnt doorslaggevend te
zijn. Een lage nachttemperatuur en een korte dag zijn gunstig voor de vorming
vanvrouwelijke bloemen.Uithetonderzoek van ITO&SAiTo(1957b)isgebleken,
dat in het bijzonder in de periode van 10tot 30dagen na het zaaien de planten
zeer ontvankelijk zijn voor de inwerking van factoren, die de geslachtstoestand
kunnen beïnvloeden. Tevens wasbekend, dat niet elk komkommerras even gevoelig isvoordezefactoren (ITO & K A T O , 1954). Onder gelijke omstandigheden
zullen bepaalde rassen eerder overgaan tot de vorming van vrouwelijke
bloemen (SHIFFRISS &GALUN, 1956); deze rassen zijn dus van nature vroeger.
Het is nog niet bekend, hoe men de invloed van de virusbesmetting op degeslachtstoestand van de komkommer moet verklaren. Men zou echter kunnen
denken aan een beïnvloeding van de groeistofhuishouding. Er zijn nl. reedsverschillende voorbeelden bekend, waarbij de geslachtstoestand van komkommer
of meloen door groeistoftoediening kon worden beïnvloed. In 1948 werd in
Rusland reeds een effect vermeld van methyleenblauw (KOSOLAPOFF, 1948).
Vooral in Duitsland (VON HEINZE, 1956; LAIBACH & KRIBBEN, 1950) en Japan
(ITO & SAITO, 1956a, 1957a)ishet onderzoek naar dewerking van groeistoffen
voortgezet.
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