yfffffl y— -"Vf1*iV
•
m
h
b
b
h
h
h
h
h
*'
'
/ • ' *-""'
l '
. "
'I*
*'

A

''

OÇ
R

•

Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt

M'V'ï'Rg

onder glas

rH
ü^hi
••I

te Naaldwijk

•

I
Enkele "bloeiwaarnemingen
bij Paprika 1968.
Project C.4.
1969

W.v.Ravestijn

"WÊEBrn

.

*7-y'Z
C- £.
f^\ )

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE
NAALDWIJK

Enkele bloeiwaarnemingen bij Paprika 1968.
Project C.4.

Inleiding
Bij enkele „buiten de proef"-planten werden bloeiwaar
nemingen verricht. Aanvankelijk werd alleen het begin en het einde
van de bloei genoteerd plus een aantekening aangaande de stijllengte. Gedurende de waarnemingen bleek echter» dat de meeldraden
gedurende de bloei van „houding" konden veranderen. Daarom werd
later het aantal waarnemingen uitgebreid. De teelt liep toen
reeds ten einde, zodat het aantal verzamelde gegevens onvoldoende
moet worden geacht om betrouwbaar genoemd te worden.

Wel is hieruit

echter vermoedelijk een redelijke werkwijze ontwikkeld, die in
een volgend seizoen meer gegevens kan verschaffen.

De eerste

— helaas nog zeer sumiere gegeven — zullen hieronder worden beschre
ven.

Blóeiverloop
I.

Bloemknoppen van de paprika werden met hangetiketten genummerd,
waarna de eerste bloeidatum het einde van de bloei en het type
bloem werd genoteerd.
Hierbij bleek, dat gedurende de bloei de stand van de meel
draden kan veranderen. Veelal ziet men de meeldraden bij het
begin van de bloei min of meer naar elkaar toeneigen, hetgeen
wil zeggen, dat de meeldraden dan naar de stijl/stempel zijn
toegekeerd.

Zij vormen dan samen een vrijwel gesloten kokertje,

omdat de helmknoppen breder zijn dan de helmdraden.

De vorming

van saa k®ka*tj« 1« «ohtar lia# niât s» vslasakt »1* HJr* 4«
taaui. M* vAcloaB van I^b of aaaxAava dimB «iJkm A* utldzftdtfi

mltasa* 91t ksstt tot stand door luit naa* aohtaraa btaigaa van A*
•aaldxwdan. Of «Mit «Éim vm&M|4« a»alA*sA*a nal«an va» à«
atampal/stijl af an gaan naas rasktsy «taan.
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IX* ïavana vial «f# «at ia IImmm stljlan vaa va:e«oi*lll«»da langt«
kondan Ava««»« In daaa jjwoaf «««4 «til Alt «anotaarA« (Mat bat
niat gooA doanlijk la da stijl ts natsn, eond*r da Mm« ts W»
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i$i|t ksvt of alddalaatlg ook si«t

svg axaot 1«» vard da stijll»»#to t.o«f» de aeeldsaadlangta
baooTdffald»

Aaxtgsgsvsa ward «f ia atljl la»«*** wz&mm **m Isa« »f korter
Aan da asaldi?adaa va». Oak Alt klinkt waiaig axaat, asav lijkt
toob duldalijk van naar balan# va©» Aa sattln« ta lotmaan sijs
Aan As abaolata laafts»
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YayAs» ward »*§s«a*a boa laut «aa Mosa csalAAslA tlsslAs an aa
fcssvssl d&gaa As blosakasy ssAsal« «w vas-droogA* Ast bat Uns*
atasltjs vsrgaelda an afvisl. Sa syfsaoaoa
f 4MB 2 naay^ja^avan#
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Qn&twv te halft waa te bise»#», <U ««durond« iali
an
Mteiteft «a?*» tet r*v9ahi$mt>l van da
„bavagand** ttaaldradan ta »IM* It Mowhsjî, dl« dit Y«r~
MhijiMl alat ta *i«B ««raa* Mevan teBtftat m da sti^l/
ataapal «taan* Sleehta p»r ttltaoadaring vardaa ttoiem
wa&rgtnoiwm, 41« giwäwr«md« de «ahal« blo«i „lassa" »««1d*ad«n t# tlm gwren* Bit fe«d*oag if# im I* U«h«b*
AAXkgesl«» el«oht.» 1 « f«r €»g «««6 tMWfiMtMi 1« hat
ftei *og«lijkt dat ook daaa 3* in ftlto t*J 4« „tew»«««««bloaaan aeataa voxdan opg«t«ld. M U4kt niât uit#«8lo1um,
dat daaa bleaaaû vp Ujr* dag 1 nog al«t Vlmiêm «m bij
te

control* wm da

volgaMa daf al se wir la bl©«t varan

dat l»t ttltaenwf.jkasi swate had plaat*
vooral -,
«•Ait te bloaaa» vaalal naar één êem »»*» ia*aldra&<*~k@kartja
ta ssien «avait*
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doo» hat al. ten it#t naigaa va» te MalteadMu
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1* atijlXaafta «ma gadua-aate te bloaiwaarnaalai?©« «taf
hat a^j—****** ét mm
ê£ lawgw dan te nt#14witefit
Biimw ataat wal liât mm »s ante* ia te litemtva» vwtmlA*
Mas atalt daarin, tet dit aan arfalijka «ifanaobat ia« fatgaaa
ymxmmmingm va» A. 3ova»a aahtev houdt dit v«raehi4ï*»al
verband nat da tijd mm hat Ja«* «f te <mtwikkaXin§»toaetand
van tot gante» Tsroa« ia hat aaisoas» àraga» te jteft plaataa
karte itljln« fattv ia hat jf** ypnuHMi
$»t »w<i«i>
nai aanvankelijk kortatbloaflMM da» Moaaa« «Mit lange

atijlat*»

Moefct dit jaiat aiJa» daa ia tet «oad te tepd|f«a»

dat bij de7e waarnemingen voornamelijk lang-stijlige bloemen
werden gevonden. In hoeverre hierbij voeding, temperatuur, water
huishouding, daglengte, ouderdom van de plant enz. een
rol spelen is niet bekend. Evenmin of dit verschijnsel
bij bepaalde rassen sterker tot uiting komt, dus in hoeverre
de erfelijkheid hierbij een rol speelt.
Ook bij de hier vastgelegde waarnemingen leken verder in
het jaar komende, het aantal langèiijlige

bloemen toe te

nemen. „Mechanisch" lijkt een langere stijl minder
gunstig voor een goede zetting, omdat daarbij s
1.

Waarschijnlijk de zelfbestuivingskansen minder groot
zijn, omdat de stempel buiten de meeldraden steekt.

2.

Wellicht kan na bestuiving de stulfmeelkleming minder
vlot verlopen, omdat een dergelijke onbeschermde stempel
eerder lijkt uit te drogen.

5.

De kiembuis heeft bij een lange stijl een grotere af«
stand te overbruggen dan bij kortstijlige bloemen.

Dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opge
diend, kan zijn verklraring vinden in de volgende twee over
wegingen i
1

Over het algemeen hebben lange stijlen grotere stempeloppervlakten.

2

Zou dit verschijnsel het gevolg zijn van een betere
groei, dan zald deze invloed

vermoedelijk groter zijn

dan de hierboven genoemde bezwaren.
Verdroging en zetting
Reeds spoedig na de bloei vallen bloemknoppen af, omdat ze
worden afgestoten.

Ongeveer 90 tot 50$ van de bloemen

was

dit droeve lot beschoren. De verdroging kon snel plaats
vinden, meestal 10 - 14 dagen na het begin van de bloei.

Maar

ook extremen werden waargenomen en wel 1-3 dagen na het
begin van de bloei tot 28 dagen na de beglnbloei.
houdt dus in, dat ook

n&

Dit laatste

de bestuiving en bevruchting nog

afstoting en verdroging plaats kan vinden.

Dit was niet al

leen een vermoeden maar werd ook duidelijk vastgesteld
door ouder afgestoten
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Tan»lott« kun «um mtg&m opfMwrkt» dat irerssoi^lijlk da
blo«l vsa» d» j&imtii» dl* later Mtlin t# «ii» «uvea
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