rrsR
Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

A
05

22

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS
TE NAALDWIJK

BIBLIOTHEEK
->
vonr rr- a,r r"ten- en
Ü >"r

u; i'-.:- ;; • .-lik.

Enkele waarnemingen aan ehrysanten-bloemhoofdjes
met donkergroene- en paarsbruin gekleurde
bloemen. Februari 1972.

ï

door :
W.van Ravestign
1973.

p

•: %"è v// /- oïé in

^^

ék:
5 Lj- Ct <

•v

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS
TE NAALDWIJK

Enkele waarnemingen aan chrysanten-blcemhoofdjes
met donker^-groene- en paars• bruin gekleurde
bloemen.
Februari 1972

e

Project C 1.

door :
W.van Ravestijn

Naalcfoijkj januari 1973
No.564/1973.

" <9ic\\

Inleiding
Via B.v.d. Hoeven werden enkele chrysanten ontvangen (ras Tokyo), '
die in het bloerahoofdje afwijkingen vertoonden. De afwijkingen
bestonden zo op het oog uit een donkergroene- tot paarsbruine
verkleuring van de nog jonge bloemen in het bloemhoofdje. Hoewel
van de oorzaak in feite niets bekend is eerden in dit geval twee
overwegingen in gedachten gehouden, namelijk een mogelijke verstori
van de bloemaanleg door een te hoge lichtintensiteit gedurende
de lichtperiode tijdens de bloemaanleg en ontwikkeling uf een te
lange lichtperiode gedurende deze zelfde tijd van bloemaanleg en
ontwikkeling. Behalve dat hierdoor de bloemaanleg verstoord kan
worden krijgt men door »eer licht (door hoge intensiteit en/of
langere lichtperiode) meer assimilaten. Hierdoor zou mogel.i jk de
paarskleuringdoor veroorzaakt kunnen zijn, omdat bij een overmaat
aan niet-afgevoerde assimilaten (te veel gevormd, te korte nacht
voor afvoer en/of te lage nachttemperatuur) deze kunnen worden
omgezet in ant.hocyaan.
In dit verslag is géén

onderzoek verricht naar de oorzaak van

de afwijkingen,maar is slechts gekeken en vastgelegd, hoe de af
wijkingen zich manifesteren.

Resultaten
De bloemhoofdjes werden onder een stereo-microscoop gedeeltelijk
uit- of losgeprepareerd. Om ook enigszins een beeld te krijgen
van de normale toestand, werden enkele "normale" bloemhoofdjes
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van een andere teelt -afkomstig (tuin Proefstation), bekeken.
De jonge bloemen in een bloemhoofdje hebben een kroon, die 2-lobbig
is. Verder vindt men in de bloem 5 meeldraden en 1 stijl met een
2-lobbige stempel. Tussen de bloempjes in het bloemhoofdje kan

men "haren" (trichoraata) vinden.

Foto 1

geeft een gedeelte van een normaal bloemhoofdje te
zien, in een stadium ongeveer gelijk in ontwikkeling
als van de bloemhoofdjes met de afwijkende bloemen.

Foto 2

geeft een enkel bloempje uit zo'n bloemhoofdje weer.
- De oneffenheden op de bloemkroon zijn kleine

Op

klierharen.

foto 3 is een overgangszone te zien van "normale" naar
afwijkende bloemen. Af en toe zijn in dit gebied donkere
vlekken aan de top van de kroonbladeren van de normale
bloemen te zien. Dit is geen necrose, maar anthocyaanvorming in de cellen van de kroon. De afwijkende bloemen
van deze'foto zijn niet alleenJonkerder van kleur door
groen- en paarskleuring, maar zij zijn ook duidelijk
anders van vorm. De "normale" bloemen hadden een 2-lobbige
kroon, jle afwijkende bloemen hebben kronen, die 4 - 5 - G
7 - 8 of 9-lobb.ig zijn. Het aantal meeldraden is meestal 5
zoals ook bij de "normale" bloemen het gevcd. is, maar
soms werden ook wel 6 meeldraden geteld.

De stijl en

stempel leken normaal.
Tussen de afwijkende bloemen werden ook "haren" (trichornata) ge
vonden, zoals ook bij de normale hoofdjes het geval was. Afwijkend'
leek, dat deze haren soms veel langer waren. Ook kwam een enkele
maal tussen deze bloemen bracteëen voor. Hoewel dit bij deze eer
ste keer uitprepareren maar weinig voor kwam, kan dit toch wijzen
op een onderbroken bloemaanleg.
Op foto 4 is een gedeelte van een bloemhoofdje te zien, waar
deze afwijkende bloemen
le.

frekwenter voorkwamen. Te zien is dat :

De bloemen meer dan 2-lobbig zijn en duidelijk volwaardige
buisbloemen vormen.

2e.

Ook in een gedeelte van afwijkende bloemen, normaal
gevormde bloemen voorkwamen. Wel zijn deze normaal ge
vormde bloemen in een dergelijk gebied veelal voorzien
van een donker gekleurd gedeelte aan de top van de kroon.

3e.

Tussen de bloemen lange haren voorkomen.

Op foto S is ook weer een gedeelte te zin met bloemen met een
normale vorm (maar wel met een anthocyaan-vlek) en afwijkende
bloemen. In dit gebied is echter ook het voorkomen van bracteeän
tussen de bloemen goed te zien. De bracteeën waren in dit geval
vrijwel allemaal vliezig en bruin. Soms krijgt men de indruk,
dat er een verband bestaat tussen de lange haren tussen de
bloempjes en deze bracteeën. Misschien dat door veranderingen
in de omstandigheden de

haarprimordia tot bracteeën getransfor

meerd kunnen worden.

Foto 6 is niet erg duidelijk, maar geeft wel een beeld van de mat
waarin déze afwijkingen kunnen voorkomen. De overige foto's geven
e
een beeld van afzonderlijke bloemen.

Foto 7 laat 2 "normale" en 2 afwijkende blß«®men zien, die onge
veer op dezelfde plaats in het bloemhoofdje stonden ingeplant,
dus ongeveer gelijktijdig waren aangelegd. De strekking van de
afwijkende bloempjes lijkt minder dan van de normale bloemen.
zou<

dit wellicht door een hogere concentratie van het celvocht

van de afwijkende bloem veroorzaakt kunnen zijn ?
Het verschil in bloemvorm is duidelijk. De "normale" bloem neigt
naar een lint-bloem, de "afwijkendeV bloem;.lijkt eenbuisbloem.
Het aantal klierharen lijkt bij de afwijkende bloem groter te
zijn dan bij de normale bloemen. In hoeverre dit juist is of
veroorzaakt wordt door de sterkere strekking van de normale bloem
is zonder verdere tellingen niet met zekerheid te stellen.

Foto 8 geeft een"normale" en "afwijkende" bloem te zien, nadat
deze opengeprepareerd waren.

Erg duidelijk is deze foto niet.

Het aantal meeldraden was meestal bij beide bloemen gelijk en
ook de stijl, de stempel en het vruchtbeginsel leken bij beide
iVbloemen overeen te komen. De overe foto's (9 tot en met 16) laten
afwijkende bloemen zien.

Foto 9 geeft een bovenaanzicht van een groen afwijkende bloem
(6-lobbig).

Foto 10 geeft een bovenaanzicht van een groene bloem met iets van
paars-kleuring (9-lobbig).

Foto 11 en foto 12 zijn van één en dezelfde bloem genomen. Deze
bloem vertoonde duidelijke paarskleuring, Bij beide foto's

—maar

vooral bij de sterkste vergroting — is te zien, dat de verkleuring
geen necrose is, maar tot stand komt door pigment (anthocyaan)vorming in de cellen. Dit zijn of de epidermiscellen of de cellen,
direkt onder de epidermis

i. De kroon van 'deze bloem is

5-lobbig. Een vrijwel gelijk beeld geven de

foto's l'ô en 14,

die ook weer beide van één en dezelfde bloem afkomstig zijn.

t
Deze bloem is enigszins open en de kroon is 7-lobbig.

Foto 15 laat eveneens een "open" afwijkende bloem zien met een
9-lobbige kroon.

Foto 16 geeft tenslotte een zij-aanzicht van een afwijkende bloem
met paarskleuring in de kroon. Vooral hierbij ia goed te zien, dat
alleen het bovenste gedeelte van de bloem, dat dus direkt licht
ontvangt, deze verkleuring te zien geeft.

Samenvatting
In dit verslagje zijn enkele waarnemingen vastgelegd verricht aan
afwijkende bloemen van de chrysant, var. Tokyo. Si bijlage 2 zijn
deze afwijkingen zoveel mogelijk met foto's in beeld gebracht. De
afwijkingen bestaan in volgorde van licht tot e rnstig afwijkend
uit :
1.

"normale" bloemvorm met een paarse anthocyaan-vlek op de
top van de bloemkroon (2-lobbig)

2.

Bloemen met een duidelijke "buis"vorm. De bovenkant van de
kroon is dan niet meer 2-lobbig, maar 4 tot 9-lobbig. De
top van deze meer-lobbige kronen is donkergroen.

3.

Als 2, maar nu is de top van de bloemkroonpaars (van een enkel
plekje tot vrijwel volledia);

Bijlage 1

Dia's van 1 februari 1972
Oculair 5 x.
Daglicht K X 135 - 36 P.
19 din. Oude film (gegarandeerd tot augustus 1969)

Foto 1

Neg.no.

22.519-1A

-dia

43-2

Foto 2

22.519-2A

-dia

43-6

Foto 3

22.519-3A

-dia

43-8

Foto 4

22-bl9~4Ä

-dia

43-12

22.519-5A

-dia

43-14

Foto 6

22.519-6A

-dia

43-17

Foto 7

22.519-8A

-dia

43-24

Foto 8

22.519-1 OA

-dia

Foto 9

22.519-15A

-dia

43-36

Foto 10

22.519- 9A

-dia

43-25

Foto 11

22.519-12A

-dia

43-33

Foto 12

22.519~1lA

-dia

43-32

Foto 13

22.519-13A

-dia

43-35

22.519-14A

-dia

43-34

Foto 15

22.519-16A

-dia-

^3-37

Foto 16

22.519-7A

-dia

43-19

Foto 5

Foto 14

t

'

43-30

De zwart-wit foto's zijn gemaakt van de kleurendia

Foto1 s

Foto 1.
Foto 1. Neg.no. 22.519-IA
Overzicht "normaal" bloewhoofdj
Vergr. circa 25 x.

Foto 2.

Neg.no. 22.519-2A

"Normale" bloem uit een normaal bloemhoofdj
Vergr. circa 25 x

9.

e
Foto 3.
Neg.no. 22-519-3A.
Overgang van "normaal" naar "afwijkend"
Vergr. circa 25 x.

Foto 4.
Neg.no. 22.519-4A
Overzicht gebied met "afwijkende " bloemen
Vergr. circa 25 x.

10.

e
Foto 5.
Neg.no. 22.519-5A
Gedeelte met bracteeën
Vergr. circa 25 x

Foto 6.
Neg.no. 22.519-6A
Overzicht ernstig paars gedeelte.
Vergr. 25 x

11.

e
Foto 7.
Neg.no. 22-519-8A
2 "normale" (links) sn 2 groen afwijkende bloemen (recht
Vergr. circa 25 x

Foto 8.
Neg.no. 22-519-,?A
Eén normale (boven) en één afwijkende bloem (onder).
Beide open-geprepareerd.
Vergr. circa 25 x

12.

e
Foto 9.
Neg,no. 22-51D-15A.
Bovenaanzicht van een groene afwijkende bloera
Vagr. circa 5.0 x

Foto 10.
Neg.no. 22.519Bovenaanzicht van een stuk sterk afwijkende bloem
Vergr. circa 50 x.

13.

t

Foto 11.
Neg. no. 22-519-12 A
Bovenaanzicht - paars afwijkende bloem.
Vergr. circa 50 x.

Foto 12.
Neg.no. 22.519-11 A
Als foto 11.
Vergr. circa 90 x

14.

A
%

e
Foto 13.
Neg.no. 22-519-13 A
Bovenaanzicht - paarse bloem.
Vergr. circa 50 x

Foto 14.
Neg.no. 22-519-14 A
Als foto 13.
Vergr. circa 90 x

Foto 15.
Neg.no. 22-519-16A
Afwijkende bloem met weinig paar
Vergr. circa 50 x

ié-

Foto 16.
Neg.no. 22.519 1
Zij-aanzichL van een paarse bloem
Vergr. circa 50 x

