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Dit boek is een poging om de wetenschappelijke grondslagen der tuinbouwplantenteelt op karakteristieke wijze tot één geheel te maken. Het specifieke
karakter van de tuinbouw brengt mede, dat wij in sterke mate zijn afge
weken van de boeken over landbouwplantenteelt.
Als bouwstenen hebben de dictaten gediend, die door de oudste der
schrijvers zijn gebruikt voor de candidaatscolleges in tuinbouwplantenteelt
aan de Landbouwhogeschool. Collegedictaten als zodanig voldoen echter
allerminst aan de eisen, welke aan een boek worden gesteld. De stof werd
dan ook grondig omgewerkt, op vele punten sterk besnoeid en gecom
primeerd, doch tevens hier en daar iets uitgebreid. Ook teneinde de omvang
te beperken, zijn details (tabellen, grafieken) vermeden, zijn de literatuur
verwijzingen zoveel mogelijk beperkt tot overzichten, en zijn foto's alleen
opgenomen uit een algemeen oogpunt van illustratie.
De wijze van behandeling ligt dus op het niveau van de candidaatsstudie.
Een boek op het niveau van de ingenieursstudie zou bestaan uit een om
vangrijke serie monografieën, telkens met één hoofdstuk en vaak slechts
met een onderdeel van één hoofdstuk uit onze „Grondslagen" tot onder
werp.
Ons boek is niet bedoeld ter vervanging van de candidaatscolleges, doch
ter ondersteuning van deze. Daarom richt het zich niet uitsluitend en zelfs
niet in de eerste plaats tot de bedoelde groep van studenten aan de Land
bouwhogeschool. Het richt zich ook tot de onderzoekers en voorlichters consulenten en leraren - en tot alle anderen, die belangstellen in de beoefe
ning van de tuinbouw op wetenschappelijke basis. Moge dit boek er toe
bijdragen, dat zij, die dagelijks meestal slechts met „bomen" hebben te
maken, niet verleren ook „het bos" te zien.
Wij zijn ervan overtuigd, dat deze eerste poging om te geraken tot een
samenvattende behandeling van de tuinbouwplantenteelt voor verbetering
vatbaar is. Het is dan ook meer dan een gemeenplaats, wanneer wij ver
klaren zeer gaarne op- en aanmerkingen te zullen ontvangen.

Dankbaar gewagen wij van de medewerking, die verschillende instanties
verleenden door het afstaan van fotomateriaal. Dit zijn:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, afdeling Tuin
bouw en Tuinbouwonderwijs te 's-Gravenhage (afb. 9, 12, 13, 23, 24, 28,
39, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57);
Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen (afb. 6, 7);
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer (afb. 8, 21) ;
Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop (afb. 5, 46, 49, 50, 51,
52);

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
(afb. i, 2, 3, 4, 10, 11, 22).
De andere foto's zijn uit het archief van ons eigen laboratorium. Enkele
hiervan hebben betrekking op nog niet in extenso gepubliceerde onderzoe
kingen, namelijk foto's 41, 42 (Ir. A. I. el Murabaa) ; 16, 45 (Dr. Ir. H. C. M.
de Stigter); 17, 20, 58, 59 (Dr. Ir. K. Verkerk); 36 (Ir. J. A. D. Zeevaart).
Met de uitgever en de drukker, respectievelijk de firma's H. D. Tjeenk
Willink en Zoon te Haarlem en H. Veenman en Zonen te Wageningen,
hebben wij op de meest aangename wijze samengewerkt.
S. J. WELLENSIEK
J. DOORENBOS
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HOOFDSTUK 1

HET STUDIEVAK TUINBOUWPLANTENTEELT

I. HET BEGRIP TUINBOUW

Tuinbouw, zo leert ons het woordenboek, is de teelt van fruit, groente en
bloemen. Deze omschrijving roept al dadelijk een beeld op van een bonte
verscheidenheid aan producten. In BOOM'S Flora der Cultuurgewassen van
Nederland worden rond 1800 houtige en 2200 kruidachtige soorten ge
noemd, terwijl het deel dat de kasplanten zal behandelen nog niet is ver
schenen. Bijna al deze planten zijn tuinbouwgewassen ; van vele soorten
worden tientallen, van sommige zelfs honderden rassen geteeld.
Het is uiteraard onmogelijk al deze gewassen in één bedrijf onder te
brengen. De tuinders hebben zich steeds meer moeten beperken. Dit heeft
tot gevolg gehad dat fruit-, groente-, bloemen-, bloembollen-, boom- en
zaadteelt zich tot aparte takken van tuinbouw ontwikkelden. De fruitteler
teelt geen bloembollen, de bollen teler geen fruit; hun bedrijven zijn zeer
verschillend en stellen elk hun eigen problemen.
Waarom duidt men nu deze afzonderlijke teelten aan met de gezamen
lijke term tuinbouw? Dit heeft in de eerste plaats een historische reden.
Oorspronkelijk was tuinbouw, zoals het woord aangeeft, de verbouw van
gewassen binnen een tuin, d.w.z. een omheining. Daarbuiten, op het land,
bedreef men de landbouw, die de producten leverde welke in de eerste
levensbehoeften konden voorzien. In de tuin teelde men fruit, groente,
kruiden en bloemen, gewassen, die slechts in geringe hoeveelheid nodig
waren of die min of meer als luxe werden beschouwd.
In ons land is deze toestand reeds lang veranderd. De producten, die vroe
ger op kleine schaal voor eigen gebruik werden geteeld, nemen in onze
huidige tuinbouwcentra niet zelden honderden hectaren in beslag. Ver
scheiden tuinbouwbedrijven behoeven in omvang niet voor een flink
landbouwbedrijf onder te doen. De letterlijke zin van de tegenstelling
landbouw-tuinbouw is dan ook reeds lang verloren gegaan.
Er is echter nog een tweede reden om het verzamelbegrip tuinbouw te
handhaven. Fruit-, groente- en siergewassen hebben enkele kenmerken ge
meen, die hen als groep van de landbouwproducten onderscheiden: als
gewas stellen zij hoge eisen aan de standplaats, als product moeten zij aan
de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Dit heeft tot gevolg dat men aan de
teelt van deze gewassen de uiterste zorg moet besteden, en er vaak uitge
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breide technische hulpmiddelen bij te baat moet nemen. In de regel moet
iedere plant individueel worden verzorgd. Een ander belangrijk kenmerk
van de meeste tuinbouwproducten is dat zij slechts gedurende korte tijd
houdbaar zijn. De tuinbouw levert dagmarktproducten, in tegenstelling
tot de akkerbouw, die stapelproducten levert.
Uitgaande van deze beknopte karakteristiek zou men de tuinbouw
kunnen omschrijven als een tak van landbouw, die ten koste van relatief
veel arbeid en hoge kapitaalsinvesteringen plantaardige producten voort
brengt, die een beperkte houdbaarheid bezitten.
De tuinbouw, die wij aldus in economische zin hebben gedefinieerd,
stelt ons voor een menigte problemen. In dit boek stellen wij hiervan die
aan de orde, welke betrekking hebben op het tuinbouwkundige productie
proces als zodanig, dus op de teelt.

2. HET BEGRIP PLANTENTEELT

Plantenteelt omvat:
(a) het zaaien en poten,
(b) het verzorgen van de gewassen,
(c) het oogsten en bewaren.
Dit schema doet reeds vele jaren dienst als basis voor de indeling van
boeken over algemene (landbouw-)plantenteelt. Voor de tuinbouwplantenteelt is het echter minder bruikbaar, omdat de variatie in teeltmethoden
zo enorm groot is. Vooral bij het verzorgen van de gewassen, dat in de
tuinbouw zoveel intensiever geschiedt, is er tussen de cultuurmaatregelen
bij verschillende teelten vaak weinig overeenkomst te bespeuren. In dit
boek zijn daarom alleen de vraagstukken die met punt (a) samenhangen
als een geheel behandeld: het zaaien in hoofdstuk XII sub 5.3, de vegeta
tieve vermenigvuldiging in hoofdstuk XIII. Voor een behandeling van de
fundamentele problemen, die de andere praktijkhandelingen beheersen,
hebben wij niet deze handelingen zelve als uitgangspunt genomen, doch
de fysiologische processen in de plant, die men door deze cultuurmaat
regelen tracht te beïnvloeden.
In verband met deze opzet willen wij de hierboven gegeven omschrij
ving vervangen door een definitie, die luidt: Plantenteelt is het streven, omuitgaande van een bepaald idiotype een zo gunstig mogelijk finaal type te bereiken.

Dit vereist toelichting.
Bij de plantenteelt gaat men altijd uit van een reproductieorgaan van de
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plant, of van een plantedeel dat zich als zodanig laat gebruiken. Wat men
hiermede kan bereiken, hangt in de eerste plaats af van de erfeli jke kenmer
ken, die in het materiaal aanwezig zijn en die gezamenlijk als het idiotype
(p. 14) worden aangeduid. Tijd en standplaatsfactoren bepalen wat er van
de mogelijkheden, die het idiotype biedt, werkelijkheid zal worden. Dit uit
eindelijke product is dan het fenotype offinale type (de oogst).
Wat is nu het meest gunstige fmale type? Voor de beroepstuinder is dit
het product, dat hem de hoogste geldelijke winst oplevert, d.w.z. het groot
ste verschil tussen bedongen prijs en productiekosten. De prijs hangt in
eerste instantie af van de mate waarin het product voldoet aan de eisen van
de consument. Deze zijn uiteraard zeer verschillend voor de afzonderlijke
producten: men stelt andere eisen aan een appel dan aan een anjer. Kenmer
kend voor de tuinbouw is echter, zoals wij zagen, dat de afnemer in het
algemeen zeer hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het product. Voorts
bestaat er gedurende het gehele jaar vraag naar tuinbouwproducten, terwijl
deze als regel slechts gedurende een korte tijd aan de markt komen. De
consument is bereid voor producten van goede kwahteit hoge prijzen te
betalen, en ook voor producten die buiten het normale seizoen worden
aangeboden („primeurs") dieper in de beurs te tasten. Bij sierteeltproduc
ten wordt ook het nieuwe en bijzondere extra gehonoreerd. Met deze
wensen van zijn klanten moet de producent natuurlijk in de eerste plaats
rekening houden. Bovendien stelt hij zelf nog enkele eisen, die samen
hangen met zijn wens de productiekosten zo laag mogelijk te houden: hij
verlangt een gewas, dat een zo groot mogelijke opbrengst geeft en dat hem
bovendien door resistentie tegen ziekten, plagen en ongunstige milieu
factoren een zo groot mogelijke oogstzekerheid verschalt.
Om het meest gunstige finale type te bereiken staan twee wegen open:
(a) het kiezen van een bepaald idiotype, of - indien de bestaande idiotypen
te wensen overlaten - het winnen van nieuwe idiotypen ;
(b) het verwezenlijken van de optimale omstandigheden, waardoor het
sub (a) bedoelde idiotype zich tot het gewenste finale type ontwikkelt.
Wij zullen beide wegen wat nader bezien, (a) in 3, (b) in 4 en 5.

3.

PLANTENTEELT ALS TOEGEPASTE GENETICA

In het voorgaande werd reeds besproken, dat iedere teelt begint met zaaien
of planten, dus met „iets" in de grond te stoppen. Dit „iets" is het plantmateriaal : langs generatieve weg verkregen zaad, of langs vegetatieve weg
verkregen jonge planten. Wij kunnen er nooit voldoende van doordrongen
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zijn, dat met dit plantmateriaal de grenzen van het bereikbare zijn vast
gelegd en wel door de erfelijke kenmerken, welke in het zaad of in de
vegetatief verkregen jonge plant zijn verankerd. Zoals de genetica ons
leert, omvatten deze erfelijke kenmerken de genen, die in de chromosomen
zijn gelocaliseerd en gezamenlijk als genotype worden aangeduid, voorts de
erfelijke potenties, die in het plasma schuilen en gezamenlijk als plasmotype
worden gekenschetst. Genotype en plasmotype, dus het totaal van alle
erfelijke kenmerken, leveren het idiotype.
Vormen wij ons thans een scherpe voorstelling van de functie der erfelijke
kenmerken van het plantmateriaal bij de plantenteelt. Zaait men tomatezaad, dan wordt vanzelfsprekend verwacht, dat hieruit tomateplanten
groeien. Plant men een jonge entplant van een appel, dan wordt even van
zelfsprekend verwacht, dat hieruit geen eik groeit. Deze verwachtingen zijn
intussen gegrondvest in de idiotypen van het tomatezaad respectievelijk
van de appelplant. Doch geen tuinder zal heden ten dage willekeurig toma
tezaad of willekeurige appelplanten als uitgangsmateriaal voor zijn teelt
nemen. Binnen schier elk gewas komt een grote verscheidenheid van idio
typen voor, elk met zijn eigen kenmerkende eigenschappen. In practijk
duidt men deze idiotypen aan met termen als variëteit of ras, ook bij vege
tatief vermeerderde gewassen, waar de juiste term dus kloon moest zijn.
Men kiest nu een bepaald ras, omdat verwacht wordt, dat dit met betrek
king tot zijn erfelijke potenties de grootste kans biedt op het verkrijgen van
een bepaald finaal type, zoals dit als uiteindelijk doel van de teelt is gesteld.
Wil men witbloeiende cyclamenplanten „oogsten", dan kiest men geen
zaad van het roodbloeiende ras 'Vuurbaak'. In het algemeen gesproken,
wordt bij de rassenkeuze gelet op kenmerken als hoog productievermogen,
een goede kwaliteit, een snelle groei en ontwikkeling, weerstandsvermogen
tegen ziekten, plagen en ongunstige weersomstandigheden. Nu kunnen
zich twee omstandigheden voordoen, waardoor de erfelijke kenmerken
van het plantmateriaal - van welke men zich bij de rassenkeuze heeft trach
ten te verzekeren - toch niet het gewenste finale type opleveren.
Allereerst kan het voorkomen, dat onder het bestaande rassensortiment de
gewenst combinatie van erfelijke kenmerken niet of niet in voldoende
mate voorkomt. Er moet dan worden getracht nieuwe rassen te winnen
door veredeling. De wijzen, waarop dit geschiedt, worden besproken in
hoofdstuk XIV.
Ten tweede beantwoordt aan één idiotype nooit slechts één finaal type,
omdat de uitwendige groeifactoren - zoals water, temperatuur, licht - be
palen wat er uit het plantmateriaal groeit. Aangezien wij nooit met een
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constant milieu hebben te maken, doch steeds de gevolgen ondervinden
van kleinere of grotere verschillen in vochtvoorziening, bodemgesteldheid
enz., zullen de planten, die uit één idiotype groeien, onderling kleinere of
grotere verschillen vertonen. Op p. 51 komt nader ter sprake hoe de bloemkleur van hortensia's, al naar de hoeveelheid opneembaar aluminium in de
bodem, varieert tussen blauw en rose. De milieufactor aluminium bepaalt
dus hoe uiteindelijk de bloemkleur wordt. Doch deze kan nooit geel of
oranje worden en dit komt, omdat deze kleuren buiten de in het idiotype
verankerde erfelijke mogelijkheden liggen. Erfelijk zijn als grenzen der
variabiliteit blauw en rose vastgelegd. Welke kleur tussen deze grenzen
werkelijk wordt bereikt, hangt af van het milieu, in casu van het element
aluminium.
Een analoge situatie bestaat voor alle erfelijke kenmerken. Zo zal het
idiotypisch vastgelegde productievermogen nooit één waarde vertegen
woordigen, doch schommelen tussen bij voorbeeld 50 en 100 gram. Onder
middelmatige omstandigheden zal zo omstreeks 75 gram worden bereikt.
Op uiterst schrale grond zal de opbrengst dicht bij de 50 gram liggen, onder
zeer bijzonder gunstige omstandigheden nabij 100 gram. Nooit echter kan
het productievermogen onder de 50 gram dalen of boven de 100 gram
stijgen.
Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat de door de genetica verschafte
kennis in de plantenteelt als volgt wordt toegepast:
(a) bij het vormen van een juist begrip omtrent de betekenis van de erfe
lijke kenmerken in het plantmateriaal;
(b) bij het maken van een rassenkeuze;
(c) bij het maken van nieuwe rassen door veredeling.
Wij zullen, zoals reeds werd gezegd, speciaal op punt c terugkomen in
hoofdstuk XIV. De behandeling van dit onderwerp aan het eind van dit
boek geschiedt om praktische redenen. Wij zullen namelijk moeten voort
bouwen op tal van punten, die in voorafgaande hoofdstukken worden
besproken.

4.

PLANTENTEELT ALS TOEGEPASTE OECOLOGIE

Plantengroei is alleen mogelijk onder bepaalde uitwendige omstandigheden.
Deze absolute afhankelijkheid van de plant van zijn milieu volgt uit de
volgende feiten:
(a) alle levensprocessen worden beïnvloed door de temperatuur;
(b) voor alle processen zijn grondstoffen nodig, die tenslotte zijn terug te
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brengen tot enkele eenvoudige verbindingen, die uit het milieu worden
opgenomen: water, minerale zouten, kooldioxyde en zuurstof;
(c) voor bepaalde processen in de plant is licht nodig.
Deze drie feiten verschaffen de basis waarop de gehele plantenteelt rust;
het overgrote deel der teeltmaatregelen bestaat uit regeling van de hier ver
melde milieufactoren. Men kan de plantenteelt dus in eerste instantie be
schouwen als toegepaste oecologie (d.i. de kennis van de betrekkingen
tussen de plant en zijn standplaats; oikos = huis, logos = kennis).
De wijzen, waarop het milieu van de plant kan worden beïnvloed, kun
nen als volgt globaal worden ingedeeld:
(a) het verwijderen van wilde vegetatie en van onkruid;
(b) het bewerken van de grond, waardoor het zaai- of plantbed wordt
klaargemaakt en bovendien water en voedingszouten beter beschik
baar komen voor de plant;
(c) het af- en toevoeren van water (ontwatering of drainage en bevloeiing
of irrigatie) ;
(d) het toevoegen van voedingsstoffen aan de bodem, dus de bemesting;
(e) het regelen van de temperatuur;
(f) het regelen van de factor licht;
(g) het geven van extra C02 (koolzuurbemesting).
Bodembewerking, onkruidbestrijding, drainage, bevloeiing en bemesting
zijn bij alle vormen van plantenteelt noodzakelijk; het regelen van de fac
toren temperatuur, licht en C02 is echter door de hoge kosten van de be
nodigde installaties alleen mogelijk in de intensieve tuinbouw.
Om deze cultuurmaatregelen met succes te kunnen toepassen, moet men
een grondige kennis bezitten van de oecologische reacties van de plant.
Het is niet eenvoudig, zich deze eigen te maken. Niet alleen zijn er vele
milieufactoren, die de plant beïnvloeden, doch zij vertonen bovendien in
hun werking op het gewas allerlei interacties. Daarbij komt, dat de ge
voeligheid van de plant niet constant is ; zij vertoont periodieke schomme
lingen en wordt mede bepaald door het milieu, dat tevoren op de plant
heeft ingewerkt. Zo is, om een voorbeeld te noemen, het effect van een
bepaalde belichting o.a. afhankelijk van de temperatuur, de tijd van de dag,
de ontwikkelingsfase van de plant, en zijn milieu in het verleden.
De teelthandelingen spelen zich af tegen een economische achtergrond;
het gaat er dus steeds om, met zo weinig mogelijk kosten een zo groot
mogelijk resultaat te bereiken. Men zal er daarom naar streven, de beperkende
factor op te sporen, d.w.z. de milieufactor, die in eerste instantie de groei

limiteert. In verband met de zojuist geïllustreerde ingewikkeldheid van de
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oecologische reacties is dit niet altijd gemakkelijk. Wij willen dit toelichten
aan een eenvoudig voorbeeld van interactie tussen temperatuur en licht,
mede omdat de problemen, die samenhangen met de beïnvloeding van
deze factoren, wel zeer typisch zijn voor de tuinbouw.
Licht en warmte zijn in ons klimaat van nature aan periodieke verande
ringen onderhevig, die worden veroorzaakt door fluctuaties in de zonne
straling. Het interval tussen zonsop- en ondergang varieert van 7 uur 45
minuten tot 16 uur 45 minuten; parallel hiermede varieert de hoogte van
de zon boven de horizon en dus de stralingsintensiteit.
Dit verloop van de zonnestraling heeft een directe invloed op de tempe
ratuur. De factor tijd speelt echter ook een rol, zodat de koudste en warmste
perioden van het jaar niet samenvallen met respectievelijk de donkerste
en de zonnigste, doch ongeveer een maand later komen. In de herfst is de
temperatuur nog vrij hoog, terwijl de dagen reeds kort en somber zijn;
in het voorjaar is het, ondanks de grote hoeveelheid licht, vrij koud.
Omdat de temperatuur te laag is, kan men gedurende het winterseizoen
geen planten telen zonder kunstmatige verwarming. Dit geschiedt zoals
men weet in het algemeen in kassen. In het voorjaar levert deze glasteelt
geen bijzondere moeilijkheden (behalve die welke inherent zijn aan de
glasteelt en de kunstmatige verwarming in het algemeen). In de winter
echter heeft men van verwarming veel minder profijt. Vele gewassen laten
zich van half november tot half februari niet telen, ook niet wanneer aan
de verwarming de uiterste zorg wordt besteed. De reden hiervan is dat nu
ook het licht als beperkende factor optreedt.
Bestudeert men dit nader, dan blijkt een bepaalde temperatuur waarbij
de planten b.v. eind maart goed groeien, in de eerste week van januari te
hoog te zijn; men heeft dan een beter resultaatwanneer de temperatuur enkele
graden lager ligt. Er bestaat dus een interactie tussen licht en warmte: hoe
hoger de lichtintensiteit, des te hoger de optimale temperatuur, en omge
keerd. Bij een lage temperatuur is echter de groei gering. Wil men profijt
trekken van een hoge temperatuur gedurende de wintermaanden, dan moet
ook de lichtintensiteit worden opgevoerd. Dit is echter zo duur, dat het in
vele gevallen, hoewel technisch mogelijk, niet economisch verantwoord
is. In de herfst stuit men op soortgelijke problemen, vooral wanneer men
jonge planten wil opkweken. Grote planten zijn soms beter tegen de
lage lichtintensiteit bestand, omdat ze in de zomer zijn opgegroeid en
reservevoedsel hebben kunnen vormen.
Men vraagt zich welhcht af waarom men er zo op gesteld is gedurende
het winterhalfjaar gewassen te telen. Dit hangt samen met de aard van de
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tuinbouwproducten, die in het algemeen slechts beperkt houdbaar zijn.
Groenten, zachte vruchten en bloemen moeten direct worden verkocht.
Nu is van nature ieder product aan een bepaald seizoen gebonden ; de aan
voer op de markt vertoont dus een bepaalde periodiciteit. De vraag is
echter niet evenredig met dit aanbod; soms wordt het product juist in een
ander seizoen hoger gewaardeerd. Aanvoerspreiding is dus om economische
redenen zeer gewenst. Deze kan echter alleen tot stand komen door ver
schuiving van het tijdstip van de oogst, wat neerkomt op het verleggen
van de ontwikkelingscyclus van het gewas naar een ander jaargetijde dan
waarin hij van nature plaats vindt. Hierbij komt men gewoonlijk in het
ongunstige winterseizoen terecht, doch zelfs wanneer dit niet het geval is,
stuit men in het algemeen op grote moeilijkheden.
Het natuurlijk verband tussen product en jaargetijde is er uiteraard niet
bij toeval: het gewas is aan een bepaald complex van milieufactoren aan
gepast. Elke poging om de plant in een ander jaargetijde te doen groeien
betekent verstoring van dit evenwicht, waarvan men pas bemerkt, hoe
gecompliceerd en subtiel het is, wanneer men in deze richting gaat experi
menteren.
Om nieuwe teeltmethoden te ontwikkelen staan in het algemeen gespro
ken twee wegen open. In de eerste plaats kan men uitgaan van het natuur
lijk miheu, waarnemen hoe hierin optredende schommelingen de plant
beïnvloeden, en nagaan wat er gebeurt wanneer men het milieu in bepaalde
opzichten wijzigt. Op deze wijze hebben de tuinders hun indrukwekkende
kennis van de oecologische reacties van de gewassen door de eeuwen heen
vergaard, en langs deze weg heeft men de traditionele teeltmethoden ont
wikkeld.
Een tweede manier is om de planten in een geheel kunstmatig milieu te
laten groeien. Reeds lang past men dit toe bij de studie van de invloed van
de ionenconcentratie op de planten, welke men daartoe kweekt op een
voedingsoplossing, of in zuiver kwartszand waaraan een dergelijke oplos
sing wordt toegevoegd. Wil men ook licht en warmte volkomen in de
hand hebben, dan wordt men voor grotere technische problemen gesteld.
Tegenwoordig zijn deze echter wel op te lossen. In 1942 werd te Pasadena
in California een laboratorium gebouwd, dat een aantal ruimten bevat
waarin men alle voor de plant essentiële milieufactoren geheel of grotendeels
kan regelen. Dit „phytotron" is het voorbeeld geweest voor soortgelijke,
zij het meer bescheiden constructies in andere landen, ook in het onze.
Het voordeel van regelbare proefruimten boven kassen of proefvelden,
waar men voor de meeste milieufactoren geheel van het natuurlijke kli
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maat afhankelijk is, ligt in het feit dat men precies weet onder welke om
standigheden de planten zijn gegroeid, zodat men zeer exacte gegevens kan
verkrijgen omtrent hun oecologische reacties. Wanneer men gedeeltelijk van
de natuurlijke omstandigheden afhankelijk is, zijn interacties van milieu
factoren de oorzaak van vaagheden in de gegevens. Wil men b.v. de invloed
van een stikstofgift nagaan, terwijl men de factoren licht en temperatuur
niet in de hand heeft, dan kunnen de resultaten van het ene jaar in het geheel
niet opgaan in een volgend seizoen, omdat het effect van een bepaalde hoe
veelheid N op het gewas afhankelijk is van lichtintensiteit en temperatuur.
Anderzijds kan ook de directe bruikbaarheid van de in een „phytotron"
verzamelde gegevens wel eens tegenvallen, omdat de kunstmatige milieus
tot nu toe vrij sterk afwijken van de min of meer natuurlijke omstandig
heden waaronder de gewassen in praktijk worden geteeld. Niettemin heb
ben de regelbare proefruimten hun nut voor de tuinbouw duidelijk be
wezen. Men kan slechts betreuren, dat de hoge kosten van oprichting en
exploitatie tot nu toe hebben verhinderd, dat hun aantal steeg tot hetgeen
voor doeltreffend tuinbouwkundig onderzoek wenselijk is.
De invloed van het milieu op de gewassen vormt een enorm uitgestrekt
studieterrein, vooral omdat ieder gewas en zelfs ieder ras op zijn eigen wijze
reageert. Het feit dat er nog voortdurend nieuwe en onvoorziene in
vloeden van het milieu aan het licht komen, bewijst dat de mogelijkheden
nog lang niet alle zijn ontgonnen. Van de ontdekkingen van de laatste
decennia noemen wij : de fotoperiodiciteit, d.i. het verschijnsel dat vele
planten reageren op de relatieve lengte van dag en nacht; de vernalisatie,
d.i. een tijdelijke koeling van kiemende zaden of planten waardoor de
latere ontwikkeling van deze planten wordt versneld, en de thermoperiodiciteit, d.i. het verschijnsel dat de optimale temperatuur voor groei aan
ritmische schommelingen onderhevig is. Het tuinbouwkundig belang van
deze ontdekkingen, dat later uitvoerig ter sprake komt, ligt voor de hand.

5.

PLANTENTEELT ALS TOEGEPASTE FYSIOLOGIE

Naarmate men verder tracht door te dringen in het verband tussen plant en
milieu wordt het noodzakelijker de fysiologische processen te kennen, die
door het milieu worden beïnvloed. De plantenfysiologie is dan ook een be
langrijke hulpwetenschap voor de tuinbouwplantenteelt. Het behoeft geen
betoog, dat de belangstelling van de tuinbouwkundige hierbij in de eerste
plaats is gericht op de fysiologische processen, die rechtstreeks met het
milieu samenhangen: de opneming en afgifte van water (zie hoofdstuk II)>
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de opneming van ionen (hoofdstuk III) en de vastlegging van koolzuur
(hoofdstuk IV).
Deze processen hebben te maken met de opneming van de elementaire
bouwstoffen van het plantelichaam. Indien dit een leerboek der planten
fysiologie was, zou het voor de hand liggen dat enkele der volgende hoofd
stukken gewijd zouden zijn aan de wijze waarop uit deze bouwstoffen de
meer ingewikkelde verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten, vetten, vi
taminen enz. worden gesynthetiseerd. Deze onderwerpen vallen echter
grotendeels buiten de gezichtskring van de tuinbouwkundige, omdat deze
processen zich tot nu toe niet op specifieke wijze door teeltmaatregelen
laten beïnvloeden. Wij kunnen er in dit verband alleen op wijzen, dat men
proeven heeft genomen om koolhydraten, die van nature door de plant
zelf uit koolzuurgas en water worden opgebouwd, in de vorm van suikerbespuitingen rechtstreeks toe te dienen.
Wij zullen ons dus wat de ingewikkelde opbouw- en afbraakprocessen in
de plant betreft bepalen tot enkele verspreide opmerkingen, en direct over
stappen op de verschijnselen groei (hoofdstuk V), periodiciteit (hoofdstuk
VI) en ontwikkeling (hoofdstuk VII), die men als de resultante mag be
schouwen van het uiterst ingewikkelde complex van fysische en biochemi
sche processen in de plant. Hierbij verstaan wij onder groei de toeneming
van de omvang van de plant, dus de kwantitatieve veranderingen van het
plantelichaam, terwijl het begrip ontwikkeling de kwalitatieve veranderin
gen omvat, die de groeiende plant doormaakt, bijvoorbeeld de overgang
van de vegetatieve, bladvormende fase naar de generatieve, bloemvormende (hoofdstuk VIII e.V.).
Groei en ontwikkeling laten zich bij de huidige stand van onze kennis op
vier wijzen beïnvloeden. In de eerste plaats indirect, ni. via de water- en
voedselopneming. De tweede manier is via milieufactoren, die een speci
fieke invloed op groei of ontwikkeling uitoefenen, met name de daglengte
(fotoperiodiciteit) en lage temperatuur (vernalisatie).
In de derde plaats kan men door het wegnemen van plantedelen, dus
door snoei, de groei en soms ook de ontwikkeling van de overblijvende
delen beïnvloeden. Dit is reeds eeuwenlang bekend, doch een bevredigende
verklaring van de waargenomen verschijnselen en de daarop gegrondveste
cultuurmaatregelen heeft lang op zich laten wachten. Een hoogst belang
rijke stap vooruit was de ontdekking, dat de groei beheerst wordt door
specifieke stoffen, die men groeistoffen heeft genoemd. Deze zijn in zeer
geringe concentratie werkzaam. Zij worden in de regel op een bepaalde
plaats gesynthetiseerd ?n vandaar naar de plaats van werkzaamheid ver
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voerd; dit verklaart veel van de invloed die plantendelen op elkaar kunnen
uitoefenen, en dus ook van het effect van snoei.
Men is er in geslaagd, groeistoffen in handen te krijgen en ook kunst
matig te fabriceren. Dit heeft geleid tot een vierde wijze van beïnvloeding
van groeiprocessen, nl. door toediening van synthetische groeistoffen. Het
aantal processen, dat men langs deze weg min of meer kan regelen, is reeds
vrij groot en breidt zich nog gestadig uit.
Verschillende fysiologen hebben de mening verdedigd dat ook de ont
wikkelingsprocessen in de plant, met name de bloemvorming, door spe
cifieke hormoonachtige stoffen worden beheerst. De specifieke invloed van
bepaalde milieufactoren, zoals de daglengte, op de ontwikkeling zou zich
dan doen gelden op de synthese van deze stoffen. De bewijzen voor hun
bestaan zijn voorlopig nog slechts indirect, doch het behoeft geen betoog
dat de tuinbouwkundigen ook dit gedeelte van het fysiologische onderzoek
met argusogen volgen.

6. ENKELE OPMERKINGEN OVER LITERATUUR

De stof, die wij ons voorstellen te behandelen, slaat een brug tussen de prak
tische tuinbouw en zijn basiswetenschappen, in het bijzonder de planten
fysiologie en de genetica. Dit boek steunt dus enerzijds op de vakliteratuur
in engere zin, nl. de beschrijvingen van de verschillende teelten en cultuur
maatregelen, anderzijds op de strikt wetenschappelijke werken.
Van de eerste groep noemen wij om te beginnen de Tuinbouwgids, on
ontbeerlijk handboek voor ieder Nederlander die zich met tuinbouw bezig
houdt. Hierin vindt men gegevens en adviezen op het gebied van elke tak
van tuinbouw (dus groente-, fruit-, bloemen-, bloembollen-, boom- en zaad
teelt) , de tabaks- en kruidenteelt (waarmede zelfs de grenzen van de tuinbouw
worden overschreden) en de particuliere tuinbouw. De gids geeft ook een
uitgebreide literatuurlijst, die ons van de plicht ontslaat om de talrijke,
deels zeer goede handleidingen voor de verschillende teelten op te sommen.
Voorts moeten wij de aandacht vestigen op het uitmuntende Engelse
tijdschrift Horticultural Abstracts, waarin men referaten vindt van alle
nieuwverschenen boeken en tijdschriftartikelen, die ook maar iets met tuin
bouw te maken hebben. Het Nederlandse refereerblad Landbouwdocumentatie is beknopter, minder volledig en ook maar gedeeltelijk aan tuinbouw
gewijd. Van de andere tijdschriften noemen wij hier alleen het maandblad
Mededelingen Directeur van de Tuinbouw, en verwijzen verder voor de
titels van Nederlandse tijdschriften naar de lijst in de Tuinbouwgids en de
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zeer uitgebreide, maar al weer enigszins verouderde lijst van

DOORENBOS.

De titels van buitenlandse tijdschriften vindt men het gemakkelijkst in
Horticultural Abstracts.
De literatuur over veredeling is overzichtelijk, daar wij in Nederland be
schikken over twee samenvattende werken : WELLENSIEK's Grondslagen der
algemene plantenveredeling en BANGA'S Inleiding. Van de recente vorde
ringen op dit gebied blijft men het best op de hoogte door het geregeld
raadplegen van het refereertijdschrift Plant Breeding Abstracts.
Overgaande tot de fysiologische literatuur noemen wij in de eerste
plaats het Leerboek der Algemene Plantkunde onder redactie van de hoog
leraren KONINGSBERGER en REINDERS. Meer gespecialiseerde literatuur, die
dieper ingaat op onderdelen van de fysiologie, welke voor de tuinbouw
van bijzonder belang zijn, vindt men in dit Leerboek en in overeenkomstige
buitenlandse werken, en op bescheiden schaal ook in het onderhavige boek.
Inmiddels zijn ook op het gebied der plantenfysiologie de vorderingen
bijzonder snel, zodat het regelmatig raadplegen van refereertijdschriften
noodzakelijk is. Als zodanig noemen wij Biological Abstracts. In Fort
schritte der Botanik wordt eens per jaar een beredeneerd overzicht gegeven
van de belangrijkste vorderingen in alle takken van plantkunde. Minder
veelomvattend maar uit tuinbouwkundig oogpunt minstens even belang
rijk is het Annual Review of Plant Physiology; dit is bovendien in meer
bibliotheken aanwezig dan de peperdure Fortschritte.
Natuurlijk zijn er ook boeken, die evenals het onze een brug trachten te
slaan tussen theorie en praktijk. Reeds in 1840 verscheen John LINDLEY'S
Theory of Horticulture, in zijn tijd een origineel en baanbrekend werk,
maar nu alleen nog maar van historisch belang. Hoewel het boek goed
werd ontvangen (er bestaan o.a. twee Duitse vertalingen van), duurde het
tot 1915 eer dezelfde stof weer werd behandeld, en wel door H. MOLISCH
in zijn Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei. Men kan dit meester
lijke boek nog steeds met vrucht raadplegen, al is het in vele opzichten
verouderd, omdat de derde en laatste druk al in 1920 verscheen, toen groei
stoffen, fotoperiodiciteit, vernalisatie en andere voor de tuinbouw hoogst
belangrijke verschijnselen nog niet of nauwelijks waren ontdekt. In Neder
land verscheen tussen 1913 en 1922 het driedelige boek van H. Bos: Tuinbouwplantkunde. Wij hebben de indruk, dat dit werk ten onrechte geheel
vergeten is, want al is het verouderd, en voor de praktijk te sterk botanisch
(vooral morfologisch) georiënteerd, het bevat talloze interessante waar
nemingen en vele behartigenswaardige opmerkingen.
Voor moderne boeken over de grondslagen van de tuinbouwplantenteelt
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moeten wij het oog richten op de U.S.A., waar sedert 1940 een half dozijn
dergelijke werken het licht heeft gezien. Hiervan noemen wij V. R. GARD
NER'S Basic Horticulture ; de andere geven meer een overzicht van het studie
terrein dan een behandeling van de fundamentele problemen; zij veronder
stellen weinig theoretische kennis en wijden meer ruimte aan beschrijvingen
van praktische teeltmethoden.
Inmiddels vindt men meer theorie en een grondiger behandeling van de
fysiologische vraagstukken in sommige boeken die zich tot één tak van tuin
bouw beperken, b.v. in F. KOBEL'S Lehrbuch des Obstbaus auf physiologi
scher Grundlage. Dit gebied is echter te uitgestrekt dan dat wij er hier verder
op kunnen ingaan; wij verwijzen nogmaals naar de literatuurlijst in de Tuinbouwgids en laten het aan de lezer over om zelf op onderzoek te gaan.
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HOOFDSTUK H

WATERHUISHOUDING

I. INLEIDING

"Water is kwantitatief het belangrijkste bestanddeel van groeiende planten
delen. De Tabel van de Samenstelling van Voedingsmiddelen in de Tuinbouwgids toont, dat het watergehalte van de meeste tuinbouwproducten
tussen 85 en 95% ligt; dit geldt zowel voor wortels, stengels, bladeren als
vruchten. Zelfs houtige plantendelen bevatten, al naar het seizoen, nog
45-65% water. Voor actief plantenleven is dan ook altijd water nodig. Is
het leven min of meer latent, dan is de behoefte veel geringer. Het water
gehalte van droge zaden is slechts 9-18%.
Water kan deze belangrijke rol spelen door zijn fysische eigenschappen.
Het is vloeibaar in het traject van o-ioo°C, en indien er stoffen in zijn op
gelost nog een eindweegs daarbuiten. Het vangt sterke temperatuursschommelingen op door zijn hoge soortelijke warmte (1 cal/g) en grote
verdampingswarmte (580 cal/g). De grootste dichtheid ligt bij 4°C, hetgeen
van groot belang is voor het overwinteren van levende wezens op de bodem
van sloten e.d. De zeer hoge diëlectriciteitsconstante (80 in plaats van 2 tot
8 zoals bij de meeste stoffen) veroorzaakt een sterk oplossend vermogen.
Deze eigenschappen kunnen worden verklaard uit de moleculaire bouw.
De twee valenties van het O-atoom maken een hoek van 1044° met elkaar;
de twee H-atomen bevinden zich dus min of meer aan één zijde van het
molecuul. Aan deze kant overheerst de positieve electriciteit, aan de zijde
van het O-atoom de negatieve. Het molecuul vertoont dientengevolge een
z.g. dipoolmoment. Hierdoor hebben de watermoleculen de neiging onder
linge bindingen aan te gaan. Dit verklaart de sterke cohaesie, die een grote
rol speelt bij het watertransport, zowel in de bodem als in de plant.
Voor de synthese van vele essentiële bouwstoffen van het plantenlichaam
is water nodig. Zo worden koolhydraten opgebouwd uit water en C02.
De onontbeerlijke minerale zouten worden in zeer verdunde oplossing uit
de bodem opgenomen. Ook alle vervoer van stoffen binnen de plant ge
schiedt in opgeloste toestand.
Water is verder nodig voor het handhaven van de turgor van plantenweefsels. Dit is de toestand van spanning en stevigheid, die tot stand komt
door expansie van de wateraanzuigende celinhoud, en de als gevolg hiervan
optredende tegendruk van de elastisch uitgerekte celwand. Wordt het wa
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tergehalte van de cellen laag, dan verdwijnt de turgor en verwelkt het be
treffende plantendeel.
De plant verliest voortdurend water door verdamping. Hij heeft daarom
veel meer water nodig dan voor de genoemde chemische en fysische pro
cessen nodig is. Een benadering van de waterbehoefte van de plant geeft
de transpiratiecoëfficient, d.i. de hoeveelheid water, nodig om 1 eenheid
droge stof te produceren. Deze bedraagt voor volwassen appelbomen
zonder vruchten ongeveer 500, d.w.z. voor de vorming van 1 kg takken,
wortels en bladeren (drooggewicht) zijn 500 kg water nodig geweest. Een
volwassen appelboom produceert per jaar ongeveer 16 kg droge stof; dit
heeft dus 80001 water gekost. Voor de vruchten (geschat op 100 kg = 16 kg
droge stof) is nog eens 8000 1 gebruikt. Uit deze gegevens kan men de wa
terbehoefte van i ha boomgaard berekenen.
De transpiratiecoëfficient van de gewassen is verschillend. Meestal be
draagt hij 300-1000, doch bij bladgroenten ligt de waarde bij 2 à 3000, ter
wijl planten die aan droogte zijn aangepast, zoals vele Coniferen, een
coëfficiënt van slechts 40-50 hebben. Wij moeten hier echter direct aan
toevoegen, dat deze cijfers niet meer dan een zeer globale schatting geven.
De verdamping van de planten varieert met temperatuur, wind en lucht
vochtigheid, de productie van droge stof ook, maar niet in evenredige
mate. De transpiratiecoëfficient hangt dus sterk van de omstandigheden af.

2. HET WATER IN DE BODEM

De plant betrekt het benodigde water vrijwel geheel uit de grond. Het is
dus van het grootste belang, dat de bodem voldoende water bevat. Tevens
moet er voldoende lucht in aanwezig zijn, want zonder zuurstof kunnen
de wortels niet in de bodem doordringen, noch er stoffen uit opnemen.
Als richtlijn wordt gewoonlijk opgegeven, dat in een ideale grond vaste
delen, water en lucht ongeveer in de verhouding 1:1:1 voorkomen.
Zowel water- als luchtgehalte hangen nauw samen met de granulaire
samenstelling van de bodem. Hierbij is vooral het gehalte aan afslibbare

deeltjes (< 16/j) van belang. Dit varieert van 0-10% bij zand tot 30-100%
bij kleigronden. Hoe zwaarder de grond, d.w.z. hoe hoger het gehalte aan
afslibbare delen, des te groter het waterhoudend vermogen.
Even belangrijk is de structuur van de bodem, d.i. de wijze waarop de bo
dem uit zijn componenten ruimtelijk is opgebouwd. Hierbij spelen vooral
de granulaire samenstelling, de aard van het adsorptiecomplex (zie p. 44)
en het gehalte aan humus en andere organische stof een rol. Indien er geen
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verband tussen de gronddeeltjes bestaat, zoals bij grof humusarm zand, dan
spreekt men van korrelstructuur. Zijn de deeltjes dicht opeen gepakt, omdat
de kleine de ruimten tussen de grotere opvullen, dan kan men een kluiten
structuur krijgen. Deze kluitjes zijn vooral wanneer de bodem uitdroogt
hard en ondoordringbaar voor de wortels. Ideaal is de kruimelstructuur,
waarbij de bodem is opgebouwd uit losse, zowel vocht als lucht bevattende
aggregaten. De bodemdeeltjes worden tot kruimels verenigd door humus,
bacterieslijm en schimmeldraden. Een behoorlijk gehalte aan organische
stof en een intensief microleven zijn dus een eerste vereiste voor een goede
structuur van de bodem en daarmede voor een goede watervoorziening
van de plant.
De bodem bevat altijd water, in de lage delen van ons land meestal zo
veel, dat zich reeds in een niet te diepe kuil onderin water verzamelt. Het
niveau, waarop het water in een put vrij uitvloeit, noemt men de grond
waterspiegel of het freatisch vlak. In de grond zeifis dit vlak, dat correspon
deert met een druk van i atmosfeer, denkbeeldig, omdat het water door
capillaire krachten veel hoger wordt opgezogen. Dicht boven het freatisch
vlak zijn alle ruimten met water gevuld (vol-capillaire zone) ; hoger zijn de
wijde openingen gedeeltelijk met lucht gevuld (open-capillaire zone). Om
dat voor wortelgroei en wateropneming zuurstof nodig is, dringen de
wortels slechts zelden in de vol-capillaire zone of lager door. Via de opencapillaire zone kunnen zij toch van het grondwaterreservoir gebruik ma
ken. Deze zone is dan ook, althans wanneer zij binnen het bereik van de
wortels ligt, van groot belang voor de watervoorziening van de planten.
De grondwaterstand is in de eerste plaats afhankelijk van neerslag en ver
damping. Van mei tot september overtreft de verdamping de regenval met
gemiddeld 160 mm; in het winterhalfjaar is er een neerslagoverschot van
gemiddeld 315 mm. De grondwaterstand neemt dientengevolge gedurende
de zomer geleidelijk af, om van september tot december sterk te stijgen.
Daarna blijft hij meestal tot april vrij constant, daar het overtollige water
grotendeels door natuurlijke en kunstmatige ontwatering wordt afgevoerd.
In polders met een constant peil vertoont de grondwaterspiegel 's winters
een bolle stand tussen de sloten, 's zomers een holle stand. Dit wijst er reeds
op, dat het watertransport in de grond langzaam verloopt, vooral op slecht
doorlatende gronden. Vooral het transport van beneden naar boven ver
loopt uiterst traag; alleen uit een vrij wateroppervlak stijgt het water snel
in de grond omhoog. In de open-capillaire zone is de snelheid slechts van
de orde van 0,01 cm per uur, omdat het transport plaats vindt in een dunne
waterfilm, waarin de weerstand zeer groot is, of in dampvorm geschiedt.
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Wanneer de wortels niet tot het grondwater of de bijbehorende capillaire
zone reiken, is de plant aangewezen op dat gedeelte van het regen- en gietwater, dat niet is weggezakt, doch als hangwater in de nauwe ruimten tussen
de gronddeeltjes is achtergebleven. Behalve dit capillair gebonden water
bevindt zich in de organische bestanddelen van de bodem imhibitiewater, ter
wijl vooral door de bodemcolloiden hygroscopisch water wordt vastgehouden.
Niet al dit water kan door de plant worden opgenomen. Het capillair
gebonden water speelt bij de watervoorziening de hoofdrol, terwijl het
imbibitiewater op veengrond van belang kan zijn. Het hygroscopisch ge
bonden water is niet beschikbaar, en ook het water, dat zich in de nauwste
capillairen bevindt, is te sterk gebonden. Op gronden met veel fijne kleideeltjes of veel organische stof kunnen de planten daarom reeds verwelken,
terwijl het watergehalte van de grond nog vrij aanzienlijk is.
Welk gedeelte van het bodemwater door de plant kan worden opgeno
men, hangt in de eerste plaats af van de zuigspanning, waarmede de grond
het vasthoudt, en van de zuigkracht die de wortels kunnen ontwikkelen.
De zuigspanning kan worden uitgedrukt in de pF, d.i. de logaritme van
de onderdruk in cm waterkolom. Een onderdruk van 1 atmosfeer (= een
waterkolom van 1000 cm) komt dus overeen met een pF = 3. De pF
varieert naar de aard van de grond en naar het watergehalte. Veen en klei
houden het water sterker vast dan zand, en hebben dus een veel hogere
pF-waarde, terwijl voor iedere grond geldt, dat bij afnemend watergehalte
de pF toeneemt. Het verband tussen vochtgehalte en pF voor een bepaalde
grond kan worden weergegeven in de vochtkarakteristiek of pF-curve.
Het waterhoudend vermogen van een bepaalde grond wordt vaak uit
gedrukt als de veldcapaciteit. Hieronder verstaat men het watergehalte van
een grond, die met water verzadigd is geweest en daarna enige tijd heeft
kunnen uitzakken. De pF is dan ongeveer 2 (1,7 à 2,7). De veldcapaciteit
varieert uiteraard sterk met de aard van de grond, van enkele procenten
bij zand tot 35-45% bij veen en klei.
In het algemeen wordt aangenomen, dat de plantenwortels een zuigspan
ning van maximaal ongeveer 16 atmosfeer kunnen ontwikkelen (pF = 4,2).
Stijgt de pF van de grond hoger, dan kunnen de planten er geen water
meer aan onttrekken; ze verleppen en kunnen zich, tenzij er water wordt
aangevoerd, niet meer herstellen. Men noemt het corresponderende vocht
gehalte van de grond het verwelkingsprocent. Het zal duidelijk zijn, dat men
een indruk krijgt van de hoeveelheid water, die een bepaalde bodem maxi
maal voor de plant ter beschikking kan stellen, door de veldcapaciteit met
het verwelkingsprocent te verminderen.
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Drukt men deze hoeveelheid uit in mm per laag van i m grond, dan
varieert de hoeveelheid beschikbaar water van ongeveer 50 mm op grof
duinzand tot 250 mm op goede zavel-, klei- en veengronden. Op duinzand
is dus de waterhoeveelheid niet voldoende om het tijdens de zomer op
tredende deficit goed te maken, zodat men er alleen met succes gewassen
op kan verbouwen, indien het capillaire water zich binnen het bereik van
de plantewortels bevindt, of indien men voortdurend water toevoert.

3.

HET WATER IN DE PLANT

3.1. O p n e m i n g en t r a n s p o r t v a n w a t e r
In het algemeen neemt de plant het water op met zijn wortels. Een uit
zondering vormen ondergedoken waterplanten, en ook verscheidene epifyten, o.a. de als kamerplant veel geteelde Bromeliaceae. De wortels dienen
hier tot steun; de bladeren nemen het water op.
Het wortelgestel is van gewas tot gewas verschillend. Dicotylen hebben
meestal een duidelijke hoofdwortel; bij Monocotylen gaat deze reeds in
een zeer vroeg stadium te gronde en bestaat het wortelgestel uit bijwortels,
die uit de stengel ontspringen. Steeds is echter het wortelgestel sterk ver
takt. Deze vertakking staat mede onder invloed van de eigenschappen van
de bodem. In het algemeen geldt dat de wortels sterker vertakt zijn, naar
mate de structuur van de bodem gunstiger is. Ook de pH en de voedsel
toestand van de bodem kunnen van invloed zijn.
Dicht achter de worteltop ligt de zone van de wortelharen : uitstulpingen
van epidermiscellen, die het absorberend oppervlak sterk vergroten. Zij
sterven reeds spoedig af, en komen dan ook alleen aan de fijnste wor
teluiteinden voor. Voor de opneming van water en zouten zijn zij
echter van het grootste belang ; niet alleen door hun grote oppervlak, doch
ook omdat de oudere wortels zijn verkurkt en daardoor niets meer kunnen
opnemen.
De epidermis- en schorscellen van de wortel kunnen water uit de bodem
opnemen, omdat zij een zekere zuigspanning bezitten. Deze is gelijk aan
de osmotische waarde van het celsap, verminderd met de turgordruk, of
anders geformuleerd, aan de zuigspanning van het celsap minus de wanddruk.
Het is duidelijk, dat alleen water kan worden opgenomen, wanneer de
zuigspanning van de wortelcellen groter is dan de zuigspanning van de
bodem. Bij normale tuinbouwgronden wordt deze laatste geheel door
adhesie van water en gronddeeltjes bepaald; de osmotische waarde van
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het bodemvocht is laag en speelt geen rol. In bodems, die door zeewater
worden overstroomd, is dit anders, en ook in kassen kan de concentratie
van de bodemoplossing hoge waarden bereiken. Wij komen hier op terug.
In de natuur kent men b.v. de mangrove-vegetaties, die aan tropische
kusten in zeewater voorkomen, terwijl ook in zoutsteppen nog planten
groeien. Deze soorten hebben het vermogen om ook uit een oplossing met
een zuigspanning van tientallen atmosferen nog water op te nemen. Voor
onze tuinbouwgewassen stelt men de maximaal bereikbare zuigspanning
wel op 16 atmosferen.
Het water, dat de epidermiscellen van de wortel hebben opgenomen,
wordt naar binnen getransporteerd. Dit vervoer kan zowel door de wan
den plaats vinden als van cel tot cel, waarbij dus het protoplasma wordt ge
passeerd. In beide gevallen is de weerstand vrij groot.
Men stelt zich dan ook voor, dat het massale watervervoer door de houtvaten plaats vindt, en wel voornamelijk door de jongste vaten, daar de
oudere in de regel door thyllen zijn verstopt en met lucht gevuld.
Het watergehalte van de plant is hoog, dat van de omringende lucht veel
lager. Er zal dus water uit de plant verdampen. Dit wordt tegengegaan door
de cuticula, die de epidermis als een dun huidje van vet- en wasachtige
stoffen bedekt. Delen, die geen opperhuid en dus geen cuticula meer heb
ben, zoals dikke takken, hebben kurkweefsel, dat de verdamping verhindert.
Om toch gaswisseling mogelijk te maken, vertoont de epidermis huid
mondjes, die zich kunnen openen en sluiten. Dit mechanisme wordt ge
regeld door veranderingen in de turgor, die onder invloed staan van milieu
factoren, in het bijzonder licht en vochtigheid. In de regel zijn de huid
mondjes 's nachts gesloten; 's morgens gaan zij open terwijl zij zich 's mid
dags onder invloed van de afnemende luchtvochtigheid weer sluiten.
Vooral wanneer de huidmondjes open zijn, maar ook nog in het andere
geval, verhezen de cellen van het blad water door verdamping. Hierdoor
neemt de zuigspanning van het celsap toe, terwijl de wanddruk vermindert.
Het één zowel als het ander verhoogt de zuigspanning van de cel. Deze
trekt daardoor water uit de aangrenzende cellen aan, en dit proces plant
zich voort tot water uit de tracheiden wordt opgenomen.
De meest gangbare theorie is nu, dat vanaf deze tracheiden via de vaten
een ononderbroken waterkolom tot in de wortels reikt. Tengevolge van
de cohaesie van het water en de adhesie van water en wand kan deze
waterzuil pas door een kracht van honderden atmosferen verbroken wor
den. Aan deze voorstelling is men echter gedurende de afgelopen jaren gaan
twijfelen. Brengt men in de stam van een boom twee horizontale sneden
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aan, die dicht boven elkaar liggen en in tegengestelde richting lopen, dan
moeten alle verticale waterkolommen verbroken zijn. Toch treden dan
zelfs bij een volledig in blad staande boom geen opvallende storingen in
de waterhuishouding op. De vaten spelen dus blijkbaar geen overheersende
rol. Men besteedt daarom thans weer meer aandacht aan het watertransport
door levende cellen.
Ongetwijfeld speelt bij het watertransport door de stam de worteldruk
een belangrijke rol. Wanneer men een plant bij de grond afsnijdt, dan ziet
men hoe water uit de stomp wordt geperst, als het moet tegen een druk van
één of anderhalve atmosfeer in. Dit „bloeden" treedt ook aan hoger ge
legen wonden op, en is vooral sterk bij houtige gewassen op het moment
van uitlopen in het voorjaar. Men kan zich voorstellen, dat deze worteldruk optreedt, wanneer de wanddruk groter wordt dan de zuigspanning
van het celsap.
3.2. De gevolgen van te veel of te weinig water
Een teveel aan water in de bodem verdrijft de lucht en doet de wortels ver
stikken. Het gevolg is dat de groei stilstaat en de bladeren vergelen. Op
den duur sterft de plant. Niet altijd is de wateroverlast gemakkelijk te con
stateren. Zo kent men reeds jaren een ziekte van druiven in kassen, die als
de „Alicante ziekte" bekend staat, omdat het ras 'Black Alicante' er speciaal
gevoelig voor is. Het voornaamste symptoom is het afsterven van takken
en tenslotte van de hele boom, doch ook in lichte gevallen heeft men reeds
een belangrijke oogstderving. Eerst kort geleden is vastgesteld, dat de oor
zaak bestaat in zuurstofgebrek van de wortels. De druif wortelt diep ; de
beste druivengronden moeten tot 1 à 1,20 m los en rul van structuur zijn.
Wil men op andere gronden druiven telen dan is intensieve grondverbete
ring nodig; ook kan men er toe over gaan de 'Black Alicante' te enten op
een onderstam, die voor bodemgebreken minder gevoelig is.
Een tijdelijk teveel aan water in de winter en het vroege voorjaar be
hoeft niet schadelijk te zijn voor de plant, maar kan toch voor de tuinder
nadelig zijn. Een natte bodem blijft door de hoge soortelijke warmte van
water in het voorjaar lang koud, zodat een vroege vollegrondsteelt op een
te vochtige bodem niet mogelijk is. Een plotselinge overmaat aan water
na een droge periode heeft weer andere schadelijke gevolgen. Zij kan leiden
tot een plotselinge zwelling van bepaalde weefsels, b.v. jonge bladeren of
vruchtvlees, waardoor sluitkool en vruchten als kersen, pruimen en drui
ven kunnen barsten. Wanneer de plant meer water verdampt dan de wor
tels opnemen, gaan de bladeren en later ook andere plantedelen verwelken.
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Op zomermiddagen is het slap hangen van bladeren een heel gewoon ver
schijnsel; in de avond en de nacht worden ze weer turgescent. Zolang de
plant slap hangt, staat dc groei echter stil.
Soms kan het blad water aan andere plantedelen onttrekken. Bij ci
troenbomen is geconstateerd, dat de vruchten tengevolge van wateront
trekking door de bladeren een dagelijkse schommeling in omvang vertoon
den : ze zijn overdag kleiner dan 's nachts. Daalt het watergehalte te sterk,
dan begint het parenchymweefsel langs de vaatbundels aan het stijleinde
van de vrucht af te sterven, hetgeen een ziektebeeld inluidt dat als „internal
decline" bekend staat. Het in Nederland welbekende stip in appels is wel
aan dezelfde oorzaak toegeschreven.
Bij druiven kunnen tengevolge van te sterke wateronttrekking door het
blad de vruchtsteeltjes afsterven. De rassen 'Frankenthaler' en 'Muscaat',
die tere steeltjes hebben, zijn hier zeer gevoelig voor, terwijl 'Black Ali
cante' weinig last heeft van deze „lamsteligheid" (afb. 4, p. 32). Behalve
het watergehalte van de bodem en de temperatuur speelt hierbij de ver
houding tussen vruchttrossen en bladmassa een voorname rol: hoe meer
blad ten opzichte van het aantal vruchttrossen, des te groter de kans op
lamsteligheid.
Bij tomaat treedt „neusrot" op: scherp begrensde bruine of grijze inge
zonken plekken aan het stijleinde van de vrucht (afb. 1, p. 32), of „waterziek" : overlangse banen op de vrucht, welke niet op kleur komen (afb. 2,
p. 32). In bloemkool ziet men glazige plekken verschijnen; ook hier
spreekt men van „waterziek" (afb. 3, p. 32). De abnormale plekken wor
den later bruin en verdrogen. Eveneens door te sterke uitdroging gaat sla
„randen"; hierbij sterven de randen van de jonge bladeren aan de krop af
en verdorren of verrotten.
Alle hier genoemde fysiogene ziekten treden op bij droog en zonnig
weer, vooral na een donkere vochtige periode. Zij worden in de hand ge
werkt door een hoge zoutconcentratie, die de zuigspanning van de bodem
verhoogt, zodat er minder water voor de plant opneembaar is.

4.

MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE WATERVOORZIENING

4.1. Met betrekking tot de bodem
4.1.1. Verbetering van de bodemstructuur
In ons land komen bodems, die ter plaatse door verwering van vast gesteente
zijn ontstaan, alleen hier en daar in Zuid-Limburg voor (de „kleveneerd",
een verweringsproduct van kalkgesteente). De overige Nederlandse gron-
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den zijn sedimenten, van elders aangevoerd en verplaatst door water, ijs
en wind, of ter plaatse ontstaan uit plantenresten.
Al deze gronden zijn in cultuur, maar lang niet alle zijn geschikt voor
tuinbouw. Deze vorm van bodemgebruik eist zulke hoge investeringen in
materiaal en arbeid, dat een geschikte bodem een eerste vereiste is. Hierbij
komt het vooral aan op het profiel en de structuur van de bodem; de rijk
dom aan voedingselementen kan door bemesting worden verhoogd. De
kosten van kunstmest spelen in de tuinbouw een ondergeschikte rol.
Belangrijk is de gelaagdheid van de bodem. Deze is vaak reeds bij de
sedimentatie ontstaan, doch kan zich ook later onder invloed van klimaat
en vegetatie hebben ontwikkeld.
Bij kleigronden moet men letten op de dikte van de kleilaag. Zeer gunstig
is een kleigrond, die naar beneden toe lichter wordt, doch wanneer de klei
reeds op een diepte van enkele dm overgaat in grof zand, vertonen de ge
wassen in de zomer gewoonlijk verdrogingsverschijnselen. Bij zware klei
gronden kan men soms de laklagen zien optreden, zo genoemd vanwege
de typische glans, die het droge breukvlak vertoont. Ze bestaan uit zeer
fijn materiaal, en zijn vrijwel ondoordringbaar voor water. Op zandgron
den komen onder oude heidevelden oerbanken voor, waar het zand door
ijzerverbindingen tot een harde massa is samengekit. In veen kunnen kleilenzen voorkomen. Bepaalde soorten veen hebben bovendien de eigen
schap, dat zij irreversibel kunnen uitdrogen, d.w.z. zo dat ze geen water meer
opnemen.
De genoemde ernstige gebreken zijn slechts met grote moeite en kosten
te verhelpen, en dan nog vaak slechts ten dele. Beter is het op dergelijke
gronden geen tuinbouw te vestigen. Inmiddels moet men niet onderschatten
wat reeds in het verleden aan bodemverbetering ten behoeve van de tuin
bouw is gedaan. In oude centra is de bovenste laag van de bodem vaak ge
heel door de mens opgebouwd.
In het Westland heeft men slempige kleigrond (broekgrond) verbeterd
door duinzand. Aldus ontstonden de „opgevaren gronden", waarbij de op
gebrachte zandige laag wel i m dik kan zijn. De seringenteelt te Aalsmeer
wordt bedreven op bagger uit de Westeinderpias; de oorspronkelijke bo
dem kan eveneens wel i m diep zitten. Ook de tuinbouw te Roelofarendsveen, te Boskoop, bij Amsterdam (de slatuinen) en het Geestmerambacht
is van bagger afhankelijk, en op bepaalde gronden slechts door venige of
zandige bagger mogelijk geworden.
Bodemgebreken, die het gevolg zijn van een ongunstige structuur, kun
nen in het algemeen op twee manieren verbeterd worden : door bekalking

AFB. 3. Waterzieke bloemkool (p. 31).

AFB. 4. Lamstelige druiventros (p. 31).

AFB. 5. Het leggen van drainbuizen met de

AFB. 6. Buizendrainage in werking (p. 34).

leghaak (p. 34).

AFB. 7. Zwenkende beregeningsinstallatie in
werking (p. 3$).

AFB. 8. Grintcultuur van anjers (p. 57).
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en door organische bemesting. Calcium kan een structuurverbeterende in
vloed hebben op gronden, die veel colloidale kleideeltjes bevatten. Het doet
namelijk deze deeltjes tot grotere aggregaten uitvlokken, waardoor de
bodem luchtiger wordt en het ontstaan van een kruimelstructuur wordt
bevorderd. Het calcium wordt gegeven in de vorm van ongebluste kalk
(CaO), gebluste kalk (Ca(OH)2), kalkmergel (hoofdzakelijk CaC03), kiezelkalk en schuimaarde (een zeer kalkrijk afvalproduct van de suikerfabrieken).
Organische mest heeft zowel op zand- als kleigronden meestal een
gunstige invloed op de structuur. Een uitzondering vormen alleen gronden,
die zo zwaar of nat zijn, dat een aërobe vertering van de mest niet mogelijk
is. De gunstige werking berust op het inbrengen van grover materiaal, het
stimuleren van het microleven en het verhogen van het humusgehalte.
Er bestaan vele vormen van organische mest. Stalmest (uitwerpselen van
dieren, vermengd met het strooisel) en compost (verteerde tuinafval, huis
vuil e.d.) zijn wel de belangrijkste. Stalmest verbetert de waterhuishouding
van de grond mede omdat hij water in voor de plant beschikbare vorm
kan vasthouden. Van compost kan dit niet altijd gezegd worden. Organi
sche mest verhoogt voorts het warmtegeleidend vermogen van de grond,
waardoor de zonnewarmte beter in de grond kan doordringen.
Het grootste gedeelte van de organische stof, die men in de grond
brengt, verteert vrij spoedig; slechts een klein gedeelte blijft als stabiele
humus over. Wegens het grote belang van deze humus voor de structuur
van de grond heeft men reeds vele pogingen gedaan om stabiele humus
kunstmatig te bereiden, met wisselend succes.
De laatste jaren heeft men in Amerika zeer veel onderzoek verricht met
polyelectrolyten. Dit zijn grote kettingvormige moleculen (polymeren),
die bestaan uit een z.g. polyanion, dat een groot aantal kationen, b.v. Na+
of Ca++, afsplitst. Het polyanion werkt nu als een soort brug tussen de
kleideeltjes, waardoor deze uitvlokken, zodat in de grond aggregaten wor
den gevormd, die tot een kruimelstructuur leiden. De polyelectrolyten zijn
oplosbaar in water, doch spoelen niet uit. Zij worden niet door micro
organismen afgebroken. In ons land heeft men met deze stoffen, die men
aanduidt als structuurregelaars („soil conditioners"), nog geen practische er
varing, omdat de prijs tot nu toe te hoog is.
4.1.2. Ontwatering
Een te hoge grondwaterstand belemmert een goede doorworteling van de
bodem, terwijl bovendien de grond in het voorjaar lang koud blijft. Het
overtollige water moet dus worden afgevoerd.
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Het oudste en eenvoudigste middel om een terrein te draineren is het
graven van greppels. Deze kosten echter ruimte, en men kan er dus vaak
niet zoveel graven als voor de ontwatering, vooral van slecht doorlatende
grond, noodzakelijk is. Men legt daarom in het terrein tussen de sloten
reeksen drainbuizen (afb. 5, p. 33). Dit zijn buizen van gebakken aarde of van
beton, 5 cm in doorsnede en 60 cm lang, al of niet voorzien van een stootkraag. Buizen met een kraag zijn iets duurder; men gebruikt ze wanneer er ge
vaar bestaat, dat de reeks door grondbewerking zal worden verstoord. Om
dezelfde reden legt men de buizen liefst dieper dan 70 cm ; bovendien heeft
men minder reeksen nodig, naarmate de diepte groter is. Overigens wordt
het niveau bepaald door de grondwaterstand en het bodemprofiel. In de
regel legt men de buizen 10 cm boven de gemiddelde hoogste grond
waterstand. In een samengesteld bodemprofiel brengt men ze gewoonlijk
vlak boven de ondoorlatende laag aan, mits deze niet al te diep zit. Het
water komt in de drainreeks door de stootvoegen binnen, en wel groten
deels aan de onderzijde van de buizen.
De drainreeksen monden uit in sloten (afb. 6, p. 33). Hun onderlinge afstand
is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond. Gewoonlijk laat men
zich hierbij door de ervaring leiden ; de gewenste afstand is ook uit metingen
van de doorlaatbaarheid te berekenen, doch deze methode is zeer ingewik
keld. Het is niet strikt nodig, dat de reeks een verval heeft, doch meestal geeft
men 10-25 cm per 100 m, om de stroomsnelheid op te voeren en de afzet
ting van slib te voorkomen. Voor dit doel kan men ook de buizen met
turfmolm of iets dergelijks omhullen.
4.1.3. Bevloeiing
Wanneer de bodem te weinig water bevat, kan men al naar de omstandig
heden verschillende methoden toepassen. Wanneer het grondwater binnen
het bereik van de plantenwortels gebracht kan worden, zal men infiltratie
toepassen. Dit kan op de eenvoudigste manier door het peil van de sloten
op te voeren. Nog meer dan bij de ontwatering geldt hierbij, dat men
sloten en greppels zeer goed schoon moet houden, en de oevervegetatie
regelmatig moet verwijderen.
Voorts kan men gebruik maken van drainbuizen. Deze worden in het
algemeen aangebracht op een diepte, die 10 cm beneden het laagst ge
wenste zomerstuwpeil ligt. De afstand kiest men in het algemeen kleiner
dan voor de ontwatering. Overigens is hij afhankelijk van de doorlaat
baarheid van de bodem.
Ligt de grondwaterspiegel zeer diep, dan moet men andere methoden
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gebruiken. In warme landen wordt irrigatie toegepast, waarbij het land
tijdelijk onder water wordt gezet. Voorwaarden zijn hierbij een vlakke lig
ging van het terrein en een goede doorlaatbaarheid van de grond. In ons
land past men bevloeiing toe in kassen waar een te hoge zoutconcentratie
bestaat.
Een methode, die het midden houdt tussen irrigatie en infiltratie, wordt
in kassen en warenhuizen toegepast. Midden door de kas legt men een on
geveer 30 cm diepe betonnen goot. Van hieruit stroomt het water in reeksen
drainbuizen, die loodrecht op de goot staan en ongeveer 20 cm onder het
grondoppervlak liggen. Deze methode heeft het voordeel op gieten en
spuiten, dat zij veel minder arbeid kost en de structuur van de bovenlaag
niet bederft.
Inmiddels blijft het eenvoudige besproeien van de gewassen een zeer al
gemene methode, al bedenkt men steeds nieuwe apparaten om de water
voorziening doeltreffender en vooral goedkoper te maken. Het besproeien
of beregenen is de enige weg, die openstaat wanneer men land dat niet
vlak ligt van water wil voorzien, of de grond in een droge periode plantklaar wil maken.
Men moet per keer zoveel water geven, dat de gehele doorwortelde laag
op veldcapaciteit is gebracht. Het water moet niet zo snel gegeven worden,
dat de grond het niet direct kan opnemen en plassen ontstaan. Dit leidt tot
structuurbederf. Anderzijds treden grote verliezen door verdamping op,
wanneer de per uur gegeven hoeveelheid te gering is.
Mechanische sproei-installaties zijn thans in allerlei vorm in de handel.
In kassen en bij lage gewassen, zoals groenten, past men buizen met sproeidoppen toe, die op de grond worden gelegd. Zijn de gewassen hoger, dan
gebruikt men draaiende sproeiers. Het spreekt vanzelf, dat ook de een
voudige gieters en slangen nog alom worden gebruikt (afb. 7, p. 35).
4.1.4. De kwaliteit van het gietwater
Het gietwater, dat in de intensieve tuinbouw in grote hoeveelheden nodig
is, mag per liter maximaal 0,5 g keukenzout bevatten. Is het gehalte hoger,
dan kan schade aan het gewas optreden, vooral onder glas, waar het zout
niet door de regen wordt uitgespoeld.
De gevoeligheid voor NaCl van de gewassen loopt sterk uiteen. Onder
de groentegewassen zijn augurken, komkommers, bonen, erwten en sla
zeer gevoelig, terwijl kool, bieten, spinazie, tuinbonen en vroege aardappe
len weinig zoutgevoelig zijn. Van de fruitgewassen vertoont de peer de
grootste weerstand; kruisbes, framboos en steenvruchten zijn zeer gevoelig.
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Een zeer concreet en actueel tuinbouwkundig probleem is de verzilting
van West Nederland. De zoutconcentratie van het polderwater is gedurende
de laatste decennia steeds gestegen. In 1893 kwam het zoute water 5 km de
Nieuwe Waterweg binnen, nl. tot de Oranjesluizen bij 's-Gravezande; in
1921: 13 km, in 1934: 21 km en in 1947: 28 km (tot Rotterdam). Dit komt
enerzijds door de uitdieping van de riviermonden en havens, anderzijds
doordat de hoeveelheid zoet water, die het zoute water moet keren, minder
is geworden. De Rijn voert minder water aan, vooral in droge jaren, terwijl
bovendien het Rijnwater zelf bezig is te verzilten door het afvalwater
van de grote industrieën.
Het zoute of althans brakke water wordt soms rechtstreeks in de polders
binnen gelaten. Zo werd in oktober 1947 bij Rotterdam 10.600.000 m3
water binnengelaten met een keukenzoutgehalte van 4,5 g per liter, d.i.
totaal 47.700 ton NaCl. Te IJmuiden komt per dubbele schutting 1500
ton zout binnen, genoeg om een trein van 100 wagons of 1 km lengte te
vullen. Minder opvallend is het zoute water, dat als kwelwater onder
duinen en dijken doorkomt. Dit gevaar is toegenomen doordat de drink
waterbedrijven de „zoetwaterzak" onder de duinen hebben uitgeput.
De afdamming van de Zuiderzee heeft een belangrijke invloed ten goede
gehad, vooral in Noord-Holland. In Zuidwest Nederland hebben echter
de overstromingen van de zee, vooral die van 1944 en 1953, het probleem
verscherpt. De belangstelling voor het Delta-plan, dat voorziet in de af
sluiting van zeegaten en het scheppen van zoetwaterreservoirs, is dan ook
sterk gestegen.
4.2. Met betrekking tot de plant
Soms kan er ondanks alle zorgen, aan de waterhuishouding van de bodem
besteed, toch nog watergebrek optreden. Wat men dan nog ter verbetering
kan doen is (a) er voor zorgen dat het beschikbare water inderdaad aan het
gewas ten goede komt, (b) de verdamping van het gewas beperken en (c)
gewassen kiezen die aan weinig water voldoende hebben.
Het eerste punt brengt ons tot de bestrijding van onkruid. Dit becon
curreert het gewas t.a.v. ruimte, licht, C02, water en voedingsstoffen, ter
wijl het in sommige gevallen een besmettingsbron kan zijn waaruit ziekten
en plagen het gewas aantasten. Van deze eigenschappen is de concurrentie
om water vaak de meest nadelige.
Onkruid kan worden bestreden door wieden. Dit is tijdrovend en dus
duur. Schoffelen gaat sneller en heeft bovendien het voordeel dat de boven
laag van de grond wordt losgemaakt, waardoor het regenwater er sneller
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in kan doordringen en dus minder kans krijgt om te verdampen. Schoffelen
is alleen in het zeer intensieve bedrijf verantwoord. Bij grote oppervlakten
moet men andere mechanische middelen te baat nemen ; men kan b.v. het
onkruid afmaaien of met behulp van ploeg of cultivator onderwerken.
Een geheel andere methode van onkruidbestrijding is de chemische, die wij
op p. 78 zullen bespreken.
In boomgaarden heeft het zwart houden van de grond op den duur een
nadelige invloed op de eigenschappen van de bodem: de structuur gaat
achteruit en het optreden van gebreksziekten wordt bevorderd. In het alge
meen is het streven daarom niet gericht op het verwijderen van de onder
groei, doch op het verkrijgen van de meest wenselijke botanische samen
stelling.
In de meeste gevallen wordt gras ingezaaid. Dit geeft goede resulaten,
mits de hoeveelheid water en voedingszouten voldoende is voor bomen
en gras beide. Het hooi mag niet worden weggevoerd doch moet ter plaatse
verteren.
Een andere mogelijkheid is het zaaien van een éénjarig gewas, met de
bedoeling dit aan het eind van het groeiseizoen onder te werken. Vele soor
ten zijn geschikt om op deze wijze als groenhemester te worden gebruikt.
Vaak kiest men Leguminosen, b.v. seradelle, omdat deze stikstof in de
grond brengen.
Op gronden, die te droog zijn voor gras of een groenbemester kan men
de waterhuishouding verbeteren door de grond met stro of hooi te bedek
ken. Dit houdt de bodem koel en daardoor vochtig, en voorkomt onkruid
vegetatie. Tegenover deze voordelen, die tot belangrijk hogere opbrengsten
kunnen leiden, staan enkele nadelen: de grote hoeveelheid organische stof
in de bovenste bodemlagen kan tot stikstofbinding leiden (p. 54) ; de grond
blijft in het voorjaar lang koud; het stro kan een schuilgelegenheid bieden
aan muizen.
Om de verdamping door het gewas zelf te beperken moet het tegen wind
en te sterke zonnestraling worden beschermd. Om de schadelijke invloed
van de wind tegen te gaan kan men heggen poten, schuttingen of muren
oprichten, of de planten onder glas telen. Het geven van beschutting is,
naar uit het woord tuinbouw blijkt, zo oud als deze tak van landbouw
zelve.
Beschutting tegen zonnestraling is vooral van belang onder glas, waar de
temperatuur bij zonneschijn zeer snel kan oplopen. De geringste onoplet
tendheid kan hier tot gevolg hebben dat jonge scheutjes, bladranden e.d.
te sterk indrogen en „verbranden". Het beste is te beschermen met latwer
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ken (horren), die kunnen worden opgerold of weggenomen wanneer het
gevaar voor verbranden is geweken. Bij minder intensieve teelten brengt
men een permanent scherm aan door in het voorjaar een kalkbrei op de
ruiten te smeren.
In de open lucht komt schermen tegen de zon minder algemeen voor. Bij
zaaibedden e.d. maakt men van takken gebruik, die bovendien de schade
van vogels en nachtvorst beperken. Voor grotere planten moet een stellage
gebouwd worden, die het schermmateriaal kan dragen. Te Boskoop wor
den rododendrons e.a. gedurende de winter aan alle zijden met horren of
planken („schroten") omgeven. De xeromorfe bladeren kunnen 's zomers
de zonnestraling zonder schade doorstaan, doch 's winters bestaat er gevaar
voor uitdrogen omdat de wortels geen water kunnen opnemen.
In streken met warme regenloze zomers, zoals California, maakt men
voor vele gewassen gebruik van ,,cloth houses" : meer dan manshoge stel
lages, die geheel met doek zijn bedekt.
Een zeer kritiek moment in de waterhuishouding van het gewas is het
verplanten. Hierbij worden bijna altijd de fijne wortels beschadigd, zodat
de opneming van water wordt gestoord. Vele planten zijn hier slecht tegen
bestand. Er zijn er die men in het geheel niet kan verplanten, b.v. eenjarige
papavers. Andere moeten met aanhangende aarde, dus met een kluit, wordenverplant. Om een goede kluit te krijgen, moet men veel en herhaaldelijk
verplanten, anders verspreiden de wortels zich teveel, waardoor zij bij het
verplanten weinig aarde vasthouden en gemakkelijk afbreken. Planten, die
moeilijkheden geven bij het verplanten, worden in de regel in potten op
gekweekt. Het verdient aanbeveling de planten voor het verpoten „af te
harden", d.w.z. meer bestand te maken tegen uitdroging. Dit geschiedt
door hun weinig water, veel licht en een relatief lage temperatuur te geven.
Hierdoor wordt de groei vertraagd, het gehalte aan droge stof stijgt, en het
vermogen van de weefsels om water vast te houden wordt verhoogd.
Bladverliezende houtige gewassen worden in bladloze toestand verplant.
In Amerika heeft men geëxperimenteerd met wasemulsies, die voor of na
het verplanten op de takken werden gespoten om de verdamping tegen te
gaan. De resultaten zijn veelbelovend.
Groenblijvende gewassen worden eveneens tijdens het winterseizoen ver
plant. De groei staat dan stil, terwijl onder invloed van het klimaat een
natuurlijke afharding tot stand is gekomen. Het is echter wel nodig de
planten met een kluit te verpoten, die men om uiteenvallen te voorkomen
met jutegaas omwikkelt.
Zeer veel zorg eisen ongewortelde stekken en nog niet vergroeide enten,
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die wel verdampen, doch nog geen water kunnen opnemen. Indien het
weefsel dit verdraagt, worden de snijvlakken met entwas bedekt. Bebladerde stekken en enten worden onder „dubbel glas" tot beworteling resp. ver
groeiing gebracht, d.w.z. binnen kas of bak onder nog een tweede glas
bedekking. In plaats hiervan maakt men de laatste jaren ook wel gebruik
van plastic hoezen. Een zeer modern en afdoende middel om de verdamping
te voorkomen is de kunstmatige waternevel, waardoor de relatieve lucht
vochtigheid steeds op 100 wordt gehouden. Deze methode is in ons land
nog in het experimentele stadium (afb. 51-52, p. 177, zie ook p. 192).

5.

VORSTSCHADE AAN PLANTEN

5.1. H e t bevriezen
Wanneer de temperatuur beneden o° daalt, bevriest het water. Dit heeft
belangrijke consequenties voor de waterhuishouding van de plant. In de
eerste plaats kan hij uit het milieu geen water meer opnemen, wanneer dit
tot ijs geworden is. In de tweede plaats loopt hij door het hoge watergehalte
van zijn weefsels de kans inwendig gedesorganiseerd te raken, vooral wan
neer het zeer koud wordt.
Vele planten kunnen temperaturen beneden het vriespunt niet verdragen.
De eerste nachtvorst in de herfst richt een ware slachting aan onder de
zomerbloemen; niet alleen sterven de planten uit warme streken, doch ook
vele eenjarigen, die hier thuis horen of geheel zijn ingeburgerd. Ongetwij
feld is in de meeste gevallen de vorming van ijs in het plantelichaam de
oorzaak van het afsterven. Er zijn echter tropische planten die de strijd om
het bestaan reeds bij enkele graden boven o° moeten opgeven. IJsvorming
in de cellen is dan uiteraard uitgesloten ; de oorzaak moet in de eigenschap
pen van het plasma worden gezocht.
Ook kunnen planten bij lage temperatuur afsterven, omdat de water
opneming door de wortels geringer is dan de verdamping door de boven
grondse delen. De plant sterft dan door uitdroging, hetgeen o.a. bij bonen
is geconstateerd. Het afwerpen van de bladeren door het merendeel van
onze inheemse houtige gewassen mag men dan ook als een aanpassing aan
droogte beschouwen. De groeipunten zijn door harsige knopschubben om
sloten ; de andere delen van de plant worden door een kurklaagje beschermd.
De gewassen, die 's winters groen blijven, hebben xeromorfe bladeren, die
er op zijn ingericht de verdamping, indien nodig, tot een zeer lage waarde
te beperken.
Behalve deze uitwendige aanpassingen aan de winterkoude treden ook
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binnen de cellen veranderingen op. Het plasma in de cellen van een boom,
die in winterrust verkeert, bevriest pas bij veel lagere temperaturen dan het
plasma van groeiende delen van dezelfde boom in de zomer. Deze toe
neming van de vorstresistentie van de cellen blijkt in zeer vele gevallen
gecorreleerd met een sterkere hydratatie van de plasmacolloiden, en een
verboging van de suikerconcentratie en de osmotische waarde van het celvocht.
Het ijs kan zich zowel binnen de cel als in de intercellulairen vormen.
In beide gevallen onttrekken de groeiende ijskristallen met grote kracht
water aan het protoplasma. Dit is de oorzaak van het afsterven, niet de
mechanische beschadiging door de ijskristallen, zoals men vroeger dacht.
Sommige planten verdragen bevriezen heel goed. Bij deze gewassen doet
het er ook weinig toe, of de bevroren delen snel of langzaam ontdooien.
Bij meer gevoelige planten is dit wel een factor van belang; ontdooien
ze langzaam, dan blijven ze in leven, anders sterven ze.
Zodra in het voorjaar de knoppen beginnen uit te lopen, neemt de ge
voeligheid van de plant sterk toe. Late nachtvorsten doen dan ook over het
algemeen meer schade dan strenge winters. Pas uitgepote plantjes op het
veld en de bloemen van aardbeien en vruchtbomen vallen nog al eens aan
nachtvorst ten offer.
De vorstschade aan de bloemen van de appel 'Cox's Orange Pippin'
is nauwkeurig bestudeerd. Tot ongeveer -2,3 °C vindt geen ijsvorming in
de bloemen plaats. Bij -2,3 0 ontstaat een laagje ijs tussen schors en epi- en
hypodermis, waardoor deze lagen van de schors worden gelicht. Deze
schade geneest gemakkelijk. Bij -2,8° treedt bij sommige bloemen schade
aan de basis van de stijl op. Na het ontdooien wordt de stijlbasis bruin; de
bloem gaat verloren. Zolang minder dan 50% van de bloemen bevriest,
wordt de oogst in het algemeen niet beïnvloed. Wanneer de temperatuur
tot -3,4° of dieper daalt, worden echter zoveel bloemen beschadigd, dat
wel een belangrijk verhes wordt geleden.
5.2. Het voorkómen van vorstschade
De late nachtvorsten in het voorjaar, die voor de tuinbouw verreweg het
schadehjkst zijn, ontstaan door uitstraling in windstille nachten. Zij treden
vaak zeer plaatselijk op, vooral op laag gelegen terreinen, waar de koude
lucht uit de omgeving naar toe zakt, en op beschutte plaatsen. Dergelijke
„vorstzakken" zijn ongeschikt voor de teelt van fruit, aardbeien e.d.
Bij onze vruchtbomen vertonen de rassen binnen de soort weinig ver
schil in kouderesistentie. Toch kan men vorstschade enigermate indirect
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beperken door een juiste rassenkeuze, wanneer men rassen kan gebruiken,
die laat uitlopen. In dit opzicht is er vrij veel variatie.
Planten in bakken kan men tegen vorst beschermen door afdekken met
rietmatten. Ook aardbeibedden kunnen worden afgedekt. Over pas uitgeplante sla- en bloemkoolplantjes e.d. zet men vaak een omgekeerde
bloempot.
In boomgaarden bestrijdt men vooral in Amerika nachtvorst met olie
branders. Men heeft ook geëxperimenteerd met ventilatoren, die de koude
lucht met de warmere bovenlagen mengen, met straalkachels en met rook.
Dit laatste geeft echter geen resultaat, want de rookdeeltjes zijn te klein om
de infrarode stralen tegen te hçuden.
Het meest belooft de besproeiing met water. Deze methode berust op de
stollingswarmte van water, die 80 cal/g bedraagt. Bij het bevriezen van
water op de planten komt deze warmte vrij en voorkomt, dat de tempera
tuur in de plant lager dan o 0 wordt. De uitstraling bedraagt op een heldere
nacht 100-150 kcal/m2h; men kan berekenen, dat er om dit verlies te com
penseren per uur ongeveer 1,5-2 mm neerslag moet bevriezen. In de prak
tijk heeft men gunstige resultaten bereikt met 3 mm/h, waarmede nacht
vorsten tot -5 °C bestreden konden worden.
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HOOFDSTUK III

MINERALE VOEDING

I. DE ONMISBARE ELEMENTEN

Wanneer men een plant verbrandt, verdampt het water en worden de or
ganische stoffen geoxydeerd. Daarbij verdwijnt vrijwel het gehele plantelichaam en het grootste gedeelte van de elementen, die de belangrijkste
bouwstoffen vormen: C, H, O en N. De as, die overblijft, bestaat uit anor
ganische stoffen, waar behalve de genoemde een zeer groot aantal elementen
in voorkomt. Dode plantendelen, zoals hout, geven weinig as ; bastweefsel,
bladeren en jonge groeiende delen veel meer.
De plant heeft de elementen, die in de as voorkomen, uit het milieu op
genomen. Wij mogen bekend veronderstellen, dat de koolstof afkomstig
is uit het C02 in de atmosfeer, de waterstof uit water, de zuurstof uit water
en uit de lucht, terwijl stikstof en andere elementen uit de bodem worden
opgenomen, althans door landplanten. Leguminosen kunnen atmosferische
N binden met behulp van bacteriën, die in knolletjes aan de wortels aan
wezig zijn.
Men heeft zich afgevraagd, of elk der zeer vele elementen, die in de as
worden aangetroffen, in de plant een noodzakelijke fysiologische functie
vervult. Men kan dit nagaan door de planten op een substraat te kweken
waarin de betreffende elementen niet voorkomen (b.v. gegloeid en gewas
sen kwartszand) en waar men ze dus naar willekeur aan kan toevoegen of
aan kan onthouden. Langs deze weg heeft men gevonden, dat sommige
elementen beslist noodzakelijk zijn voor de plant; andere hebben alleen een
gunstig effect, terwijl een derde groep geen of een schadelijke invloed uit
oefent.
Wanneer men aan een onmisbaar element de volgende criteria stelt:
(a) de plant kan zonder dit element zijn ontwikkelingscyclus niet vol
tooien, (b) het element kan niet of slechts ten dele door een ander worden
vervangen, en (c) het oefent een directe werking op de plant uit, dan zijn
er tot nu toe veertien onmisbare elementen bekend (ongerekend C, H en
O, die in dit hoofdstuk buiten beschouwing blijven). Zes hiervan zijn in
grote hoeveelheden nodig : N, P, K, Ca, Mg en S ; dit zijn de hoofdelementen.
De acht andere: Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co en V noemt men sporenelemen
ten, omdat zij met uitzondering van Fe, dat een overgangsgeval vormt,

reeds in sporen werkzaam zijn en in hogere concentratie giftig werken.
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Sommige van deze elementen werken reeds in zo geringe hoeveelheden,
dat zij tot voor kort aan de aandacht van de onderzoekers waren ontsnapt ;
het is dan ook niet onmogelijk dat men nog andere sporenelementen zal
ontdekken. Tot de elementen, die niet onmisbaar zijn, doch in sommige ge
vallen een gunstige invloed op de planten uitoefenen, behoren Na, Si, Al
en Cl.

2. DE FUNCTIE VAN DE ELEMENTEN IN DE PLANT

De levende plant is uiterst ingewikkeld van bouw. Men heeft dan ook nog
maar een oppervlakkig inzicht in de functies, die de verschillende elementen
in de levensprocessen vervullen. Wij releveren slechts enkele bijzonder
heden.
Stikstof is een kenmerkend bestanddeel van eiwitten en komt ook in
andere hoogst belangrijke stoffen in de plant voor: chlorofyl, groeistoffen,

aminozuren, amiden, alkaloïden, e.a.
Fosfor speelt een essentiële rol bij afbraak- en opbouwprocessen in de
plant, met name bij de fotosynthese en de ademhaling, waarbij de energie
in de vorm van energierijke fosfaten (b.v. adenosinetrifosfaat) wordt over

gedragen. Het is voorts een bestanddeel van bepaalde eiwitten, o.a. van de
nucleoproteïnen.
Kalium is voornamelijk als ion in cytoplasma en celsap aanwezig. Het is
dan ook zeer beweeglijk in de plant, en kan b.v. door regen uit het blad
worden gespoeld. Het bepaalt de hydratatietoestand van het plasma en is dus
van bijzonder belang voor de waterhuishouding van de plant. Voorts heeft
het blijkbaar een functie bij de koolhydraatstofwisseling.
Calcium is een belangrijk bestanddeel van de celwand, daar de middenlamel grotendeels uit Ca-pectaat bestaat. Het heeft dientengevolge invloed
op de doorlaatbaarheid van de wand. Vele planten bevatten hoeveelheden
Ca-oxalaat of Ca-carbonaat, die niet meer aan de levensprocessen deel
nemen en die men als ballaststoffen mag beschouwen. Sommige planten,
b.v. Saxifraga aizoon, ontlenen aan de afscheiding van witte Ca-zouten aan
de bladrand hun sierwaarde.
Magnesium is een bestanddeel van chlorofyl. Het is noodzakelijk voor de
enzymen, die reacties beheersen, waarbij groepen van het molecuul wor
den afgesplitst, in het bijzonder die waarbij de fosfaatgroep betrokken is.
Zwavel is een bestanddeel van sommige eiwitten en enzymen.
Ijzer is een katalisator bij de vorming van chlorofyl. Het is zeer onbe
weeglijk in de plant. De aanwezigheid van mangaan speelt hierbij een
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grote rol : een overmaat aan Mn oxydeert het Fe en vermindert de oplos
baarheid.
Ijzer, koper en molybdenium activeren de enzymen, die een rol spelen
bij oxydatie- en reductieprocessen, dus bij de overdracht van electronen.
Mangaan heeft een soortgelijke functie als Fe. Het is voorts een belangrijk

metaal bij de enzymatische decarboxylatie en hydrolyse. Hierbij spelen ook
magnesium en zink een rol.
Van borium weet men, dat het voor vele levensprocessen van belang is.
Het heeft b.v. een specifiek effect op de kieming van stuifmeel, ziep. 145.
Hoe het werkt, is niet bekend.

3.

DE ELEMENTEN IN DE BODEM

De elementen, die de plant nodig heeft voor zijn groei, komen vrij door
verwering van de minerale bestanddelen van de bodem, of door vertering
van het organische materiaal, dat in de bodem aanwezig is. Klimaat, vegeta
tie en microflora zorgen er voor, dat aan deze processen geen einde komt.
Voorzover de elementen in opgeloste toestand in het bodemvocht terecht
komen, bestaat het gevaar, dat de voedingsstoffen, die de plant niet direct
kan opnemen, met het regen- en irrigatiewater wegzakken. Gelukkig vin
den in de bodem processen plaats, die dit althans gedeeltelijk voorkomen.
De fijnste kleideeltjes, die colloidale eigenschappen bezitten, vertonen
een negatieve lading, waardoor zij kationen kunnen adsorberen. De sta
biele humus heeft dezelfde eigenschappen. Fijne kleideeltjes en humus
noemt men daarom tezamen het adsorptiecomplex van de grond. Dit fun
geert als een opslagplaats van kationen, waaruit de plant rechtstreeks of via
de bodemoplossing kan putten. Kleigronden ontlenen hun adsorberend
vermogen in de eerste plaats aan de kleimineralen, zandgronden aan hun
gehalte stabiele humus.
De anionen worden voor uitspoeling behoed door de micro-organismen
in de grond, die evenals de plant zowel kat- als anionen voor de opbouw
van hun lichaam nodig hebben. Na de dood van deze organismen komen
de elementen weer voor de plant vrij.
De natuurlijke vruchtbaarheid van onze gronden loopt sterk uiteen.
Zand bestaat grotendeels uit kwarts, dat bij de plantenvoeding geen rol
speelt. Klei, dat uit ingewikkelde mineralen bestaat waarin de meeste onmis
bare elementen voorkomen, is dus in het algemeen vruchtbaarder. De
vruchtbaarheid van de bodem is echter een ingewikkeld complex van fac
toren, waartoe ook structuur, watergehalte, opneembaarheid van de ele-
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menten, zuurgraad, humusgehalte e.d. behoren. Wij kunnen er hier niet
in extenso op ingaan, doch zullen in het volgende nog wel de gelegenheid
hebben, enkele bijzonderheden te releveren.
Stikstof komt, o.a. in de vorm van eiwit, in de organische stoffen van de
bodem voor. Deze verbindingen worden door de microflora via ammonia
en nitriet in nitraat omgezet. In deze vorm wordt het door de plant het ge

makkelijkst opgenomen, hoewel ook NH4+ opneembaar is.
Fosfor komt zowel in de minerale als in de organische bestanddelen van
de bodem voor. De plant neemt het als fosfaat uit het bodemvocht op. Het
is weinig oplosbaar; de concentratie in het bodemvocht is zeer gering, ook
wanneer de bodem indroogt en de concentratie van andere zouten stijgt.
Op alkalische gronden wordt het fosfaat door Ca, op zure gronden door
Fe gebonden. Omgekeerd kan een overmaat fosfaat de oplosbaarheid van
bepaalde metalen, b.v. Zn, sterk verminderen.
Kalium komt in veldspaat, glimmer en andere mineralen in de bodem
voor, waar het zeer langzaam door verwering uit vrij komt. Het bodem
vocht bevat altijd K. Klei is rijk aan dit element, doch bepaalde kleimineralen hebben de eigenschap het te fixeren.
Natrium is vooral van belang door zijn verwoestend effect op de bodem
structuur, wanneer het in grote hoeveelheden aanwezig is, zoals in door de
zee geïnundeerde gronden. Terwijl Ca de colloïdale kleideeltjes doet uitvlokken, en zo tot het ontstaan van een kruimelstructuur bijdraagt, peptiseert Na de bodemcolloïden. De kleine deeltjes worden daardoor beweeg
lijk en kunnen de ruimten tussen de grotere partikels opvullen, zodat de
grond „dichtslaat" en bij uitdrogen keihard wordt. De remedie bestaat in
het geven van Ca in de vorm van het relatief goed oplosbare gips, CaS04.
Het duurt echter jaren, eer het Na tegen Ca is uitgewisseld, en de structuur
zich heeft hersteld.
Zwavel komt zowel in het gesteente als in organische stoffen voor. Ten
zij de aëratie te wensen overlaat, wordt het door microörganismen tot sul
faat geoxydeerd. In deze vorm wordt het door de plant opgenomen. Ook
het regenwater bevat sulfaat, afkomstig van het S02 uit verbrandings
gassen.
Ijzer komt voor in de vorm van ijzeroxyden, die verantwoordelijk zijn

voor de bruinachtige kleur van goed geaëreerde gronden. Onder de grond
waterspiegel worden de ferriverbindingen tot ferroverbindingen geredu
ceerd, waarbij de bruine kleur verdwijnt.
Ook mangaan komt in de vorm van oxyden voor en ondergaat oxydatie- en reductiereacties. Evenals ijzer is het bij een lage pH beter oplosbaar.
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Ligt de zuurgraad boven 6,5, dan is het Mn vrijwel onopneembaar voor de
plant.
Omtrent de bronnen waaruit de plant borium, koper, zink en molybdenium betrekt, is weinig bekend.

4.

DE OPNEMING VAN ZOUTEN DOOR DE WORTELS

Men kan gemakkelijk experimenteel aantonen, dat de plant zowel kat- als
anionen uit een verdunde oplossing kan opnemen. Moeilijker is het, aan te
geven hoe dit gebeurt. Men zou zich kunnen voorstellen, dat de opgeloste
bestanddelen passief worden meegevoerd door de waterstroom die zich
van de wortels naar de bladeren beweegt. Dit is echter niet het geval, want
ook wanneer de verdamping stilstaat worden ionen opgenomen.
Wanneer twee oplossingen van verschillende concentratie gescheiden
zijn door een permeabele wand, zullen de ionen zich van de hoge concen
tratie naar de lage begeven. Ook dit verschijnsel van diffusie brengt ons
echter niet veel verder bij de verklaring van de zoutopneming door de
plant. Het is juist een der kenmerkende eigenschappen van het plantelichaam, dat het bepaalde mineralen kan ophopen, d.w.z. dat de concentra
tie van deze stoffen in de plant veel hogere waarden kan bereiken dan in het
milieu. Dit geldt ook voor elementen als K en Cl, die in de plant groten
deels of uitsluitend in oplossing voorkomen. De ionen moeten zich dus op
hun weg van het bodemvocht naar het inwendige van de plant tegen een
concentratieverval in bewegen. Dit kost energie.
De plantewortel neemt niet alleen ionen op ; hij geeft ook ionen aan het
milieu af. Op grond hiervan is men tot de veronderstelling gekomen, dat
de eerste stap in de opneming van mineralen bestaat in de uitwisseling van
ionen tussen de buitenlaag van het protoplasma ener- en de bodemoplossing
of het adsorptiecomplex anderzijds. Hierbij geeft de wortel voornamelijk
kationen af, in de eerste plaats H+; anionen (OH~ en HC03~) worden
slechts in geringe hoeveelheden afgescheiden.
De kationenadsorptie, die onder bepaalde omstandigheden omkeerbaar
is, staat onder invloed van electrische ladingen. Zij eist geen energie en is
onafhankelijk van zuurstoftoevoer en temperatuur.
De anionenadsorptie vertoont een ander beeld. Zij is veel sterker afhankelijk van de temperatuur en b.v. voor fosfaten irreversibel. Men verklaart
dit in navolging van

LUNDEGARDH

door aan te nemen, dat het protoplasma

relatief arm is aan OH-ionen, waardoor de anionen niet zoals de kationen
gemakkelijk door uitwisseling met het milieu kunnen geadsorbeerd. De
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energie, die noodzakelijk is om toch de benodigde anionen op te nemen,
zou de plant verkrijgen uit een speciaal stofwisselingsproces, de anionenademhaling.

Op de adsorptiefase volgt het transport door het plasma, en de afgifte van
ionen aan de vacuole of aan het xyleem. Hier vindt de zoutophoping
plaats, d.w.z. de concentratie kan hier veel hoger stijgen dan in de bodem
oplossing. Men stelt zich voor, dat de ionen aan bepaalde „dragers" worden
gebonden en aldus naar het binnenste van de cel worden vervoerd. Hier
worden ze aan de vacuole-inhoud afgegeven, waarna de drager weer een
volgend ion opneemt, enzovoort. Men kan zich een soort transportband
systeem voorstellen; juister is misschien aan een „doorgeven" van ionen te
denken, waarbij de dragers zelf min of meer op hun plaats blijven.
Het is een bekend feit, dat de ionen niet worden opgenomen in de ver
houding, waarin ze in het bodemvocht voorkomen. De wortel is tot op
zekere hoogte selectief, zodat na verloop van tijd in de plant bepaalde ionen
in hogere, andere juist in lagere concentratie voorkomen dan in de bodem
oplossing. Deze selectiviteit heeft echter zijn grenzen: de plant heeft niet het
vermogen bepaalde ionen, die in het milieu voorkomen, geheel te weren,
ook niet indien deze schadelijk voor hem zijn.
Het selectief vermogen van de planten is zeer verschillend ; de ene soort
neemt uit dezelfde oplossing de ionen in geheel andere verhouding op dan
de andere. Dit kan met speciale behoeften van de plant samenhangen, doch
het komt ook voor, dat een bepaald element door een plantesoort in
sterke mate wordt opgeslagen, zonder dat het voorzover bekend in deze
plant een noodzakelijke fysiologische functie vervult.
Uit het voorgaande mag men niet de conclusie trekken, dat de ionen
onafhankelijk van elkaar worden opgenomen. Zo kan de aanwezigheid
van grote hoeveelheden van een bepaald ion de opneming van een ander
ion belemmeren. Men kent vele van zulke ionenantagonismen; bekend is
b.v. dat tussen Ca en K. Er zijn ook enkele gevallen bekend van het omge
keerde, dus van een synergisme (b.v. K/P). De verhoudingen van de verschil
lende ionen moeten daarom binnen bepaalde grenzen liggen. Is dit het geval,
dan is de oplossing gebalanceerd. Oplossingen, waarin slechts één zout voor
komt, werken steeds giftig op de plantenwortel.
Ook de H-ionenconcentratie speelt bij de wortelgroei en de zoutopneming een grote rol. De meeste gewassen, zowel fruitbomen als groenten,
gedijen voorspoedig bij een zwak zure reactie van het bodemvocht (pH =
6). Vele Ericaceae prefereren een lagere pH; op Boskoopse veengrond groei
en de meeste rododendrons en azalea's het best bij een pH van 4-5. De
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andere sierstruiken, zoals liguster, sering en Forsythia, prefereren op deze
grond een pH, die tussen 5 en 6 ligt.
De mate, waarin de verschillende elementen door de plant worden op
genomen, is gedurende zijn ontwikkelingscyclus niet steeds dezelfde. Bij
de graanplant heeft men bepaald, dat 90% van het fosfor en de stikstof
reeds is opgenomen, wanneer het drooggewicht pas 25% van de uiteinde
lijke waarde bedraagt. Op dit moment is dus een voorraad N en P aanwezig,
waaruit tijdens de verdere ontwikkeling wordt geput. Dit is mogelijk om
dat genoemde elementen uit de oudste bladeren naar de jongere delen wor
den vervoerd. Tot op zekere hoogte groeien deze delen dus ten koste van
de oudere. Dit is een van de redenen, dat de basale bladeren bij een schieten
de plant snel afsterven. Tabaksplanten worden dan ook getopt; het blad
blijft daardoor langer gezond en wordt zwaarder.
Ook bij bladverliezende bomen heeft men geconstateerd, dat uit het blad,
vóór het wordt afgestoten, een groot gedeelte van de minerale bestand
delen wordt afgevoerd. Dit geldt vooral voor elementen, die binnen de
plant een zekere mate van beweeglijkheid bezitten, zoals K, P en N, en in
mindere mate voor Mg en Ca. In verband hiermede neemt de verhouding
Ca/K in oude bladeren toe.
Deze redistributie van mineralen binnen de plant heeft gevolgen bij het
ontstaan van gebrekssymptomen. Men zou verwachten, dat een tekort aan
een bepaald element zich het eerst aan de laatst gevormde, dus jongste
delen zou uiten. Dit is echter alleen het geval bij elementen, die binnen de
plant moeilijk verplaatsbaar zijn, zoals ijzer. In vele gevallen, b.v. bij Mggebrek, ziet men de symptomen juist aan oudere bladeren optreden, omdat
deze door de groeiende delen worden „leeggezogen".

5.

V OEDIN GS ZIEKT EN

Indien de plant een tekort of een teveel heeft aan een bepaald element, wor
den zijn levensprocessen gestoord, hetgeen ziektebeelden tevoorschijn roept.
Deze zijn vaak zeer specifiek, zodat een geoefend waarnemer direct kan
zien, welk element er ontbreekt of in overmaat aanwezig is. De symptomen
zijn echter moeilijk in woorden weer te geven, en verschillen van gewas tot
gewas. Wij beperken ons dus tot enkele hoofdzaken.
Een tekort aan stikstof veroorzaakt geringe scheutgroei, kleine bladeren,
minder bloemen en kleine, vroeg rijpe vruchten. De bladeren zijn bleek
groen, de stengels dun en stijf met weinig neiging tot vertakken. Het tijd
stip van bloemaanleg kan vervroegd zijn (ziep. 107). Stikstofgebrek komt bij

AFB. l i . M a n g a a n g e b r e k ( m i d d e n ) e n m a g n e s i u m g e b r e k ( r e c h t s ) b i j t o m a a t . L i n k s e e n g e z o n d
blaadje (p. 49, 50).

AFB. 13. Ijzergebrek bij appel (p. 49).
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allerlei gewassen voor, vooral op arme zandgronden, die weinig organische
stof bevatten. Ook kan men het zien optreden in boomgaarden met een
grasmat, die regelmatig wordt gehooid.
Een teveel aan stikstof geeft slappe stengels met grote donkergroene
bladeren, terwijl de bloei geremd kan zijn. Bij veel N zijn de symptomen
van K- en B-gebrek ernstiger, die van Mg-gebrek daarentegen minder
geprononceerd.
Fosforgebrek uit zich eveneens in verminderde groei, doch de bladeren zijn

dof donkergroen, en bij vele gewassen vaak paarsachtig of bronskleurig.
Vooral andijvie, bonen, tomaat en aardappel hebben veel P nodig. Vrucht
bomen hebben een zeer geringe behoefte aan dit element; fosforgebrek
komt bij deze gewassen in ons land niet voor. Een overmaat aan fosfor kan
tot Zn- en Cu-gebrek leiden.
Kalium heeft zoals we zagen een grote invloed op de waterhuishouding

van de plant. Bij een tekort treedt een abnormale verdamping op, tengevol
ge waarvan in vele gevallen de bladranden afsterven (o.a. de „randjesziekte"
van bessen). K-gebrek is bij vrijwel alle groente- en fruitgewassen en ook
bij vele sierplanten geconstateerd.
Calcium is vooral van belang door zijn invloed op de zuurgraad en daar

mede op de opneembaarheid van andere elementen, zoals Mg, K, Fe, Mn,
Zn en B. Een overmaat aan Ca kan vooral tot Fe- en Mn-gebrek leiden.
Te onzent is alleen op gronden, die met zout water geïnundeerd zijn ge
weest, calciumgebrek geconstateerd. Het uit zich in het afsterven van de
groeipunten, het omkrullen en necrose van top en rand van de jonge blade
ren, plaatselijk verwelken van het blad en een zeer slechte wortelontwikkeling.
Magnesium is gedeeltelijk in gemakkelijk verplaatsbare vorm in de plant
aanwezig. Gebreksverschijnselen treden daarom het eerst aan de oudere
bladeren aan het licht. Zij bestaan uit chlorose en het afsterven van het blad
moes tussen de nerven (afb. 9, p. 48). Later treedt vervroegde bladval op,

die van onderen naar boven aan de twijg verloopt, doch waarbij de oudste
bladeren blijven zitten. Bij appels treedt gemakkelijk Mg-gebrek op, vooral
bij 'Cox's Orange Pippin' en verwante rassen. Peren zijn minder gevoelig.
Bij de groentegewassen reageren o.a. tomaat en andijvie sterk op een Mgtekort (afb. 11, p. 48). Er bestaat een antagonisme tussen Mg en K.
Zwavelgebrek is in ons land nooit geconstateerd. Het is bekend van thee,
waar het zich uit in zwakke groei en chlorotische of gele bladeren.
Bij een tekort aan ijzer ontstaat een typische chlorose van het bladmoes,
terwijl het netwerk van nerven groen blijft. Later ontstaan necrotische
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vlekken. De symptomen ontstaan het eerst aan de uiteinden van de scheu
ten. In ernstige gevallen kunnen deze insterven. Men kan het verschijnsel
waarnemen op alkalische gronden. Het treedt in de eerste plaats bij vrucht
bomen op, vooral bij peren, voorts bij frambozen en zwarte bessen. Ook
rozen kunnen van ijzergebrek te lijden hebben (afb. 13, p. 49).
De symptomen van mangaangebrek bestaan vooral in een chlorose van het
blad, die van gewas tot gewas verschilt doch voor het geoefend oog in het
algemeen gemakkelijk is te herkennen. In de regel blijft het bladmoes langs
de belangrijkste nerven groen (afb. 11, p. 48). Omdat Mn reeds bij een pH
van 6 onoplosbaar wordt, is de ziekte op alkalische gronden algemeen bij
allerlei gewassen. Een karakteristiek symptoom bij erwten en bonen zijn
„kwade harten": een bruine, ingezonken plek aan de binnenzijde van de
kiemlobben, waarbij vaak ook het pluimpje dood is. Mangaanovermaat
kan na het stomen van de grond ontstaan en in bonen een chlorose van de
jonge bladeren te voorschijn roepen.
Een tekort aan zink is in ons land alleen bij vruchtbomen geconstateerd.
Men kan het aantreffen op gronden met een zeer hoog fosfaatgehalte, een
alkalische reactie en een betrekkelijk laag kleigehalte, o.a. plaatselijk in
Zuid Beveland, in de Bangert en op terpen in Groningen. De internodiën
zijn zeer kort, waardoor rozetscheuten ontstaan, de bladeren zijn klein,
smal en chlorotisch tussen de nerven (afb. 12, p. 49). In de tropen kent men
„mottle leaf" bij Citrus en „sickle leaf" bij cacao.
Kopergebrek komt vooral aan de jonge scheuten tot uiting. Aanvankelijk
is de groei normaal, doch in de zomer gaat het groeipunt te gronde, de
bladeren worden chlorotisch en vallen af, en de tak sterft van de top af in.
Het is geconstateerd op de oude cultuurgronden in het kleigebied, die zeer
rijk zijn aan fosfaten en organische stof. Het treedt hier op bij appels. Ook
op bepaalde zeer arme zandgronden kan kopergebrek optreden (de „ont
ginningsziekte" van granen).
Boriumgebrek uit zich in het afsterven van meristematische weefsels en
van het merg van stengels of knollen. Bij bieten, koolraap en bloemkool
veroorzaakt het „hartrot". Of boriumgebrek in ons land bij vruchtbomen
voorkomt, is nog niet duidelijk. Elders kent men een bepaald „stip" in
appels, dat met misvorming van de vrucht gepaard gaat („internal cork"),
en met gomvorming gepaard gaande reacties van steenvruchten. B-gebrek
kan ook bij Citrus optreden („hard fruit").
Dat molybdenium tot de onmisbare elementen behoort, is een vrij recente
ontdekking. Een symptoom, dat door Mo-gebrek te voorschijn wordt ge
roepen, is echter reeds lang bekend. Het treedt op bij koolsoorten, vooral
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bij bloemkool, en bestaat uit abnormale, min of meer lancetvormige bla
deren, waarvan soms niet meer dan de hoofdnerf over is. De vorming van
nieuwe bladeren kan geheel ophouden („klemhart"). Het ziektebeeld
treedt vooral op bij een overmaat N, terwijl ook pH, temperatuur en vochtvoorziening een rol spelen (afb. 10, p. 48).
Aluminium is van belang bij de teelt van hortensia's, omdat het bij dit
gewas de bloemkleur bepaalt. Bij veel Al zijn de bloemen blauw, bij wei
nig Al rose. Om blauwe bloemen te krijgen voegt men daarom wel aluin
aan de grond toe. In het algemeen kan men de hoeveelheid opneembaar
Al regelen door de pH. Bij een pH van ongeveer 6 is er in het algemeen zo
weinig aluminium in oplossing, dat men een goede rose bloemkleur krijgt,
terwijl de bloemen bij een pH van 4,5 mooi blauw worden. Bij een pH van
5 treden gewoonlijk miskleuren op, die de teler zoveel mogelijk tracht te
vermijden. Bij andere gewassen speelt Al alleen een rol wanneer het op
zure grond in overmaat aanwezig is. Het roept dan schadelijke symptomen
opWanneer de hierboven aangeduide verschijnselen optreden, heeft het ge
was reeds schade geleden. Het spreekt vanzelf, dat men voedingsziekten
moet trachten te voorkomen, en een tekort of teveel aan een bepaald element
corrigeren, eer groeistoornissen van de plant optreden.
Het meest toegepaste preventieve middel is het fysisch-chemisch onder
zoek van de grond. Dit geschiedt door verschillende laboratoria. De meest
uitgebreide analyse verricht het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewassenonderzoek, dat gevestigd is te Oosterbeek, Groningen, Goes en
Geldrop. Dit verschaft gegevens over het gehalte van de grond aan klei en
zand, humus, kalk, P, K, N, NaCl, de pH en de gloeirest (d.i. het gehalte
aan in water oplosbare zouten). Het Proefstation voor de Groente- en
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk analyseert de pH, de gloeirest, en het
gehalte aan humus, NaCl, N, P, Mg, Mn, Fe en Al. Enkele andere stations
doen eenvoudige bepalingen (NaCl, gloeirest, pH).
Behalve het grondonderzoek kent men ook de gewasanalyse, waarbij de
asbestanddelen van planten of plantedelen worden onderzocht. Men
krijgt hierbij een indruk, in welke mate de elementen ook inderdaad door
de plant uit de grond worden opgenomen ; de gewasanalyse is daarom een
belangrijke aanvulling van het grondonderzoek.
Veel wordt de microchemische methode volgens

MORGAN

en

VENEMA

toegepast. De te onderzoeken plantedelen, b.v. bladstelen van vruchtbo
men, worden fijngesneden en met een oplossing van 10% natriumacetaat
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in 3% azijnzuur geëxtraheerd. Voor Fe- en Al-bepalingen gebruikt men
geconcentreerd HCl. Het extract wordt gefiltreerd en zo nodig ontkleurd.
Daarna voegt men er bepaalde reagentia aan toe en meet de optredende
kleur of troebeling door vergelijking met een standaardreeks.
Men kan langs deze weg de gehalten aan N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Al
en Cl bepalen. De cijfers, die men verkrijgt, hebben geen absolute waarde;
zij variëren sterk met de omstandigheden, het tijdstip van monsterneming
enz. De methode gaat echter zeer snel, en bij voldoende vergelijkings
materiaal levert zij wel degelijk waardevolle inlichtingen.
Voor de diagnose van voedingsziekten maakt men ook wel gebruik van
het synthetisch bladonderzoek. Hierbij worden aan bladeren, die gebreks
symptomen vertonen, verschillende elementen rechtstreeks toegevoegd.
De elementen N, K, Mg, Mn, Cu, Zn, B en Mo worden in opgeloste toe
stand op het blad gespoten; Fe moet in het blad worden geïnjecteerd.
Heeft men het goede element getroffen, dan verdwijnen de ziektesympto
men meestal snel. Mede door de variabele uitkomsten van bladanalyses is
het synthetisch bladonderzoek vaak de snelste en zekerste weg om de oor
zaak van een onbekende voedingsziekte op te sporen.
6. HET GENEZEN VAN VOEDINGSZIEKTEN

6.1. Het toevoegen van elementen aan de bodem
Wanneer men een tekort aan een bepaald element wil wegnemen is het
geven van kunstmest vaak de meest economische methode. Bovendien
heeft men hierbij zowel de hoeveelheid, die men wil geven, als het tijdstip
van toediening geheel in de hand.
Kunstmest bestaat uit een zout, of een mengsel van zouten. Men voegt
dus altijd equivalente hoeveelheden kat- en anionen aan de bodem toe.
Deze worden in de regel niet in gelijke hoeveelheid door de plant opgeno
men. Dit heeft enkele consequenties. In de eerste plaats verhogen de achter
blijvende ionen de concentratie van het bodemvocht, dus de gloeirest. In
kassen, waar het overtollige zout niet door het regenwater wordt uitge
spoeld, kan dit op de duur schadelijke gevolgen hebben (p. 31). Men ge
bruikt dus onder glas bij voorkeur hoogwaardige kunstmeststoffen, zoals
kalisalpeter of fosfaatammonsalpeter. Deze zijn duur, doch dit speelt bij
glasteelten niet zo'n grote rol.
In de tweede plaats kan de pH van de bodem worden beïnvloed. Zo werkt
chihsalpeter (NaN03) sterk alkalisch, omdat het N03~ veel sterker wordt
opgenomen dan Na+, waardoor Na2COs in de bodem achterblijft. Ook
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KNOg werkt zwak alkalisch. Omgekeerd heeft (NH4)2S04 een verzurende
invloed op de bodem. Op sterk alkalische gronden geeft men daarom de
stikstof vaak als zwavelzure ammoniak, terwijl men op zure gronden ni
traat gebruikt.
Er is een groot aantal kunstmeststoffen in de handel. De „Wet bestrij
dingsmiddelen en meststoffen" geeft voorschriften omtrent naamgeving,
gehalte en oplosbaarheid van werkzame stoffen, fijnheid en vochtgehalte.
Ook worden maximaal toelaatbare gehalten aan schadelijke bestanddelen
vastgesteld: o.a. chloor (in vele meststoffen), perchloraat (in chilisalpeter)
en zwavelzuur (in zwavelzure ammoniak).
Vele kunstmeststoffen worden synthetisch bereid. Zo produceert het
Stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen kalkammonsalpeter. Naast
vele voordelen heeft de chemische bereiding het nadeel, dat sporenelemen
ten ontbreken, die in de gedolven meststoffen, met name chilisalpeter, wel
aanwezig zijn. Het feit, dat men de laatste jaren meer gebreksziekten aan
treft dan vroeger, is waarschijnlijk ten dele aan het gebruik van chemisch
zuivere meststoffen te wijten.
In organische mest, in het bijzonder in stalmest, komen in de regel alle
onmisbare elementen voor. Bovendien bevinden zij zich in organische
stoffen, waaruit ze geleidelijk door micro-organismen worden vrij gemaakt,
en zo voor uitspoeling worden behoed. Vooral bij stikstof is dit een groot
voordeel.
De voornaamste stikstofmeststoffen zijn: stalmest en andere organische
meststoffen, zoals bloedmeel (dat voor glasteelten het voordeel heeft dat
het geen zouten in de bodem brengt) ; chili-, kali- en kalksalpeter (alle drie
alkalisch werkend), kalkammonsalpeter (neutraal) en zwavelzure ammoniak
(zuur werkend). Nitraat is direct opneembaar, doch spoelt gemakkelijk uit.
Ammoniakstikstof wordt in het algemeen eerst door de microflora geoxydeerd tot nitraat, en werkt dus iets langzamer. Het NH4-ion kan door
het adsorptiecomplex worden vastgehouden.
Fosfor geeft men in de vorm van thomasslakkenmeel, dat weinig oplos
baar is en waarmede men dus een voorraad P aan de bodem geeft. Het bevat
enkele sporenelementen, en reageert alkalisch. Superfosfaat is in water op
losbaar; het P is dus voor de plant beschikbaar. Het beïnvloedt de pH van
de bodem niet.
De goedkoopste kaliummeststoffen zijn de natuurlijke kalizouten, die
echter voor de intensieve tuinbouw minder geschikt zijn, omdat ze chloor
bevatten. Patentkali is een dubbelzout van K- en Mg-sulfaat met het voor
deel, dat het de verhouding tussen deze elementen in de bodem niet ver
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stoort. Onder glas prefereert men kalisalpeter, dat geheel kan worden op
genomen.
Magnesium geeft men in de vorm van Mg-sulfaat of van kieseriet. Vele
andere meststoffen bevatten magnesium als bijmengsel. Mangaan geeft men
als sulfaat, borium als borax, molybdenium als ammonium-molybdaat. Kalk
werd op p. 33 genoemd; de andere elementen komen beneden ter sprake.
6.2. Het verhogen van de opneembaarheid der elementen
De voorraad van de verschillende voedingsstoffen in de bodem is ongetwij
feld van primair belang. Wanneer echter de plant een onmisbaar element
om een of andere reden niet kan opnemen, kan het gewas er toch niet van
profiteren.
Om te beginnen moet de plantewortel in de bodem kunnen door
dringen. Dit wordt bepaald door de bodemstructuur. Deze kan men, zoals
wij in het vorige hoofdstuk zagen, in de regel door organische mest en kalk
verbeteren.
Er zijn vele factoren, die de opneembaarheid van een element in de bo
dem beïnvloeden. Wij noemen de volgende.
Het element kan worden vastgelegd in het kristalrooster van kleimineralen. Dit is het geval met kalium op rivierkleigronden. Ook bepaalde or
ganische stoffen kunnen elementen binden, en zo verantwoordelijk zijn
voor een tekort aan Cu of Zn. Micro-organismen kunnen de beschikbare
hoeveelheid van een element voor de opbouw van hun lichaam gebruiken
en zo aan de plant onthouden. Dit kan het geval zijn met Mn, en ook mei;
N, namelijk wanneer grote hoeveelheden organisch materiaal in de grond
worden gebracht, dat arm is aan N, b.v. stro. De micro-organismen, die op
dit materiaal gaan leven, onttrekken dan N aan de bodem.
Vele fosfaten zijn zeer weinig oplosbaar. Een overmaat aan fosfaat kan
daarom tot gevolg hebben, dat b.v. Zn vastgelegd wordt. Omgekeerd kan
een overmaat Fe bij een lage pH fosforgebrek tot gevolg hebben.
De pH speelt bij de oplosbaarheid van verscheidene elementen een grote
rol. Is de pH hoog, dan zijn alle sporenelementen slecht opneembaar, met
uitzondering van Mo, dat juist op zure grond niet beschikbaar is. Op zure
grond ontstaat gemakkelijk schade door Al- en Mn-ionen, die dan in grote
hoeveelheid in oplossing gaan.
Tenslotte noemen wij de ionenantagonismen : het verschijnsel dat een
overmaat van het ene ion de oorzaak is van een (vaak relatief) te geringe
opname van het andere. Men kent vele dergelijke antagonismen ; de be
langrijkste zijn: N/P, N/K, K/Mg, K/Ca, Fe/Mn.
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Met al deze verschijnselen zal men bij de bemesting rekening moeten
houden. Zo zal men in geval van een grond, die een K-tekort vertoont om
dat dit element wordt gefixeerd, niet alleen zeer grote hoeveelheden K
moeten geven, doch ook zorgen, dat men geen Mg-houdende meststoffen
geeft of bekalkt. Bij Fe- en Mn-gebrek geeft men zure meststoffen om de
pH te verlagen. Cu- en Zn-gebrek moet men voorkomen door boomgaar
den geen hoge fosfaatgiften te geven; enzovoort.
Opvallend is het gunstige effect, dat organische mest op de opneembaar
heid van vele elementen heeft. Het doet vele gebreksverschijnselen ver
dwijnen, ook op gronden waar het betreffende element op de een of andere
wijze sterk wordt gefixeerd. Deze gunstige werking schrijft men toe aan de
activiteit van micro-organismen.
6.3. Het toedienen van de elementen rechtstreeks aan de plant
In vele gevallen is het op korte termijn verbeteren van een voedingsziekte
door bemesting onmogelijk. Zo is een zinkgebrek op een grond met een
zeer hoog fosfaatgehalte door een gift zinksulfaat niet te genezen, omdat
de oplossende Zn-ionen direct worden gefixeerd.
Nu weet men reeds lang, dat een plant ook met zijn bladeren voedingszouten kan opnemen; het is zelfs gebleken, dat ook door de takken van
vruchtbomen nog zouten naar binnen kunnen komen. Pogingen, om gebreksziekten door middel van bespuitingen te genezen, zijn dan ook met
succes bekroond.
Men kan zowel 's winters spuiten, wanneer de bomen in rust zijn, als
's zomers. Bespuit men voor de knoppen open zijn, dan kan men concen
traties van 5% toepassen. Het blad verdraagt dergelijke concentraties niet;
hier kan men niet hoger gaan dan 0,2 tot 2%, al naar de aard van het zout.
Van de hoofdelementen wordt alleen Mg door middel van bespuitingen
toegediend. Ook met N en K heeft men geëxperimenteerd. Deze elementen
zijn echter in grote hoeveelheden nodig, zodat men vele malen moet spui
ten, en het gemakkelijker en goedkoper is, ze via de bodem toe te dienen.
Wat de sporenelementen betreft: men heeft goede resultaten bereikt door
bespuitingen met mangaan, zink, koper en borium. Bij ijzer is men op
moeilijkheden gestuit. De ijzerzouten (Fe-sulfaat en -citraat) veroorzaken
gemakkelijk verbrandingen van het blad; bovendien ontleden zij snel,
waarbij onoplosbare verbindingen ontstaan. Ook binnen de plant wordt
ijzer vrijwel niet vervoerd. Het blad wordt dus alleen groen waar het door
de spuitvloeistof is geraakt.
In plaats van bespuitingen maakt men daarom wel gebruik van injectie
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van ijzercitraat in de stam. Dit geschiedt voor het uitlopen van de knoppen.
Er wordt een gat in de stam geboord van i cm diameter, dat tot de helft van
de stam reikt (bij dikke bomen niet dieper dan 5-7 cm). Hierin brengt men
schilfers ijzercitraat; vervolgens wordt het gat afgesloten met een kurk,
die men zo diep naar binnen drukt, dat de nieuwe bast er overheen kan
groeien. De behandeling moet elke 3 à 4 jaar herhaald worden. Bomen met
een stamdiameter van minder dan 4 cm worden door het boren te zwaar
beschadigd.
Ook mangaancitraat kan langs deze weg worden toegediend. Bij druiven
smeert men ook wel 's winters de snoeiwonden in met een papje van 1 liter
water met 400 g Mn-sulfaat, 400 g suiker en 30 g zwavel.

7.

GRONDLOZE TEELT

Omdat de eigenschappen van de bodem, die de plantengroei beïnvloeden,
een hoogst ingewikkeld complex vormen, hebben de plantenfysiologen
reeds lang geleden getracht om speciaal bij de studie van de minerale
voeding de grond als cultuurmedium uit te schakelen. De weg hiertoe werd
gevonden toen men had ontdekt, dat de plant uit de bodem slechts een be
perkt aantal anorganische stoffen nodig heeft (LIEBIG). Men kwam toen op
het idee de planten te laten groeien in een verdunde waterige oplossing
van deze stoffen, en dit bleek inderdaad mogelijk. Bekend is de oplossing
van KNOP (1868), die nog steeds wordt gebruikt.
Pas veel later ging men zich afvragen of dergelijke watercultures ook
voor de tuinbouw van belang zouden kunnen zijn. In Amerika heeft vooral
GERICKE uitgebreid onderzoek verricht en methoden ontwikkeld, die prak
tisch bruikbaar zijn.
Grondloze teelt heeft verschillende tuinbouwkundige voordelen. In de
eerste plaats is zij mogelijk waar geschikte teeltgrond ontbreekt, hetzij van
nature, hetzij omdat de aanwezige grond besmet is. Ziekten en plagen, die
via de bodem worden overgebracht, komen bij grondloze teelt vrijwel niet
voor. Minerale voeding en pH zijn gemakkelijker en beter te regelen. Ook
is een belangrijke besparing aan arbeid mogelijk, omdat verplanten en gie
ten vervallen en er weinig onkruid voorkomt. Daar men bovendien zeer
hoge opbrengsten kan verkrijgen, wegen deze voordelen vaak ruimschoots
op tegen de hoge kosten van aanleg van de benodigde installaties.
In principe moeten beide functies van de grond worden overgenomen,
namelijk steun voor de plant en de leverantie van water en voedingszouten.
Water geeft geen steun en dus moeten bij de typische watercultuur („hydro-
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ponies") speciale voorzieningen worden getroffen, bestaande uit de con
structie van een zaaibed van een 10 tot 20 cm dikke laag verteerde hout
krullen of iets dergelijks, dat op gaas boven het water rust. De wortels
groeien hier doorheen in het water. Om ze van de nodige zuurstof te voor
zien moet het water gedurende tenminste 15 minuten per uur geaëreerd
worden. Er zijn met deze methode zeer hoge opbrengsten te behalen, omdat
de gewassen zeer dicht geplant kunnen worden, terwijl ingenieuze combi
natieteelten zijn uitgewerkt. De installatiekosten zijn echter zeer hoog.
Meer praktische toepassing heeft de zandcultuur gevonden. Hierbij wor
den de planten in zuiver zand geteeld, dat gewoonlijk in waterdichte vak
ken is gestort en waar de benodigde voedingsstoffen op verschillende ma
nieren aan worden toegevoegd. Het eenvoudigst is wel, de droge zouten
op het zand te strooien en met het gietwater in te spoelen. Nauwkeuriger
is het, de benodigde oplossing van te voren klaar te maken en met gieters,
slangen of vaste leidingen op het zand te brengen. De gepercoleerde oplos
sing kan men beneden opvangen en weer oppompen, waarbij men zuinig
met water en chemicaliën omspringt, of men kan hem laten weglopen,
wat een pomp uitspaart. Het meest verfijnd is een methode, waarbij men
de spiegel van de oplossing in het zand op een bepaalde verstelbare hoogte
kan handhaven. Een bezwaar van zand is dat de luchtvoorziening van de
wortels niet altijd is gewaarborgd. Bodemziekten blijven dan ook niet
geheel achterwege. De oogsten zijn echter groter dan in de volle grond.
Bij de grintcultuur levert de aëratie geen moeilijkheden, omdat de delen
veel groter zijn. De meest bruikbare afmeting is overigens afhankelijk van
het gewas. Voor rozen, anjers en poinsettia's geeft men de voorkeur aan
grof grint (10-18 mm); tomaten, komkommers en chrysanten groeien
beter in fijner grint (8-15 mm), terwijl voor sla, andijvie en selderij een
diameter van 5-10 mm weer meer geschikt is. Het grint wordt steeds van
onderaf van water voorzien (sub-irrigatie). De oplossing wordt enkele ma
len per dag tot 3 cm onder het oppervlak opgepompt, waarna men hem laat
wegvloeien.
Een grote moeilijkheid bij de grondloze teelt is dat het praktisch onmoge
lijk is een oplossing samen te stellen, waaruit het gewas de ionen opneemt
in de verhouding, waarin ze worden geboden. De samenstelling van de op
lossing moet dus op gezette tijden worden geanalyseerd en weer op peil
gebracht. De meest gebruikte zouten zijn KN03, Ca(H2P04)2 en MgS04.
De grintcultuur is de enige vorm van watercultuur, die in Nederland
praktische toepassing heeft gevonden; zij wordt op beperkte schaal ge
bruikt bij de teelt van anjers, freesia's e.a. (afb. 8, p. 33).
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HOOFDSTUK IV

SYNTHESE, TRANSPORT EN VERADEMING
VAN KOOLHYDRATEN
I. DE FOTOSYNTHESE

1.1. Het proces
De plant onttrekt aan het milieu behalve water en voedingszouten ook
zuurstof en koolzuurgas. De zuurstof is noodzakelijk voor de ademhaling,
waarover straks. Het koolzuur wordt met behulp van licht tot organische
stoffen gebonden. Men duidt dit proces aan als fotosynthese. De eindpro
ducten vormen niet alleen de meest essentiële bouwstoffen van alle andere
organische bestanddelen van het plantelichaam, zij leveren ook, wanneer
ze worden verademd, de energie die voor de synthese van deze bestanddelen
nodig is. De fotosynthese is dus een der meest fundamentele levensprocessen.
Vrijwel alle leven is in laatste instantie van haar afhankelijk.
De fotosynthese speelt zich alleen af in de levende plant, bij voldoende
licht, een geschikte temperatuur, bladgroen (chlorofyl), water en C02. Het
uiteindelijk resultaat stelt men meestal voor door de volgende bruto-vergelijking:
6 C02 ' 6 112O ; " 674*000 cal * C6H1206 * 6 02
Men heeft de lange en ingewikkelde weg, die het C02 aflegt eer het in een
glucosemolecuul wordt ingebouwd, reeds vrij volledig kunnen naspeuren.
Deze fysiologische bijzonderheden laten wij hier echter verder rusten, om
dat zij nog geen tuinbouwkundige mogelijkheden hebben geopend.
1.2. De factor C02
Het gehalte van de lucht aan C02 is gering, nl. gemiddeld 0,03%. De kracht,
waarmede bladeren C02 aan de lucht onttrekken, is dan ook zeer groot, bij
de zonnebloem b.v. van dezelfde orde van grootte als die van 1 N NaOH.
Bij een aantal snel groeiende planten is de maximale hoeveelheid C02, die
gebonden wordt, ongeveer 0,25 mg per uur per cm2 bladoppervlak. Niette
min is in de zomer bij volle zon de koolzuurspanning in het algemeen de
beperkende factor bij de fotosynthese.
Vrijwel alle C02 komt het blad via de huidmondjes binnen. Wanneer
deze gesloten zijn, is dus de fotosynthese sterk geremd. Sommige xerofyten
kunnen echter 's nachts C02 opnemen, zodat de fotosynthese overdag kan
doorgaan, ondanks de gesloten huidmondjes. Dit geldt o.a. voor het be-
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kende vetplantje Kaïanchoë blossfeldiana. Ook kunnen planten met hun wor
tels C02 fixeren.
Men heeft onder laboratoriumomstandigheden
hydraten kunnen stimuleren door het COa-gehalte
ren. Wanneer de huidmondjes open staan, neemt
spanning de vorming van koolhydraten toe tot het

de vorming van kool
van de lucht op te voe
bij stijgende koolzuur
bij de betreffende licht

intensiteit bereikbare maximum.
Het gunstig effect van broeimest is mogelijk ten dele aan de productie
van C02 te danken. Men heeft getracht om b.v. bij tomaten een hogere
opbrengst te verkrijgen door het COa-gehalte van de lucht tot enkele pro
centen op te voeren. Een dergelijke „koolzuurbemesting" geeft bij hoge
lichtintensiteit en temperatuur inderdaad een grotere oogst. Men kan de
behandeling echter alleen toepassen in kassen of bakken, en zelfs daar heeft
men enorme verhezen aan C02, dat direct weg-diffundeert. Deze en
andere technische moeilijkheden hebben praktijkproeven tot nu toe in de
weg gestaan. Het wachten is op diffusiedichte kassen.
1.3. De factor licht
Licht is het zichtbaar gedeelte van de electromagnetische straling. Het
menselijk oog is het meest gevoelig voor strahng van een golflengte van
555 urn; voor kortere zowel als langere golflengten is de gevoeligheid veel
minder en stralingen < ± 400 rn.fi (ultraviolet) en > + 750 m/i (infra
rood) worden niet meer waargenomen.
Eenheid van stralingsenergie is de Watt = 0,239 cal/sec = io7 erg/sec.
Op lampen staat steeds het vermogen in Watts vermeld. Daar de gevoelig
heid van het oog met de golflengte varieert, kan men deze eenheid niet
gebruiken voor het meten van de lichtintensiteit. Men heeft hiervoor een
apart stel eenheden ingevoerd, en wel (1) de candela (cd) als eenheid van
lichtintensiteit, (2) de lumen als eenheid van lichtstroom, en (3) de lux als
eenheid van verlichtingssterkte.
De candela (vroeger: kaars) wordt gegeven door de intensiteit van een
bepaalde standaard lichtbron. Een bron van 1 candela zendt per steradiaal
per definitie een lichtstroom van 1 lumen uit. Eén lumen verlicht een vlak
van I m2 met een sterkte van 1 lux.
In de Angelsaksische literatuur vindt men als eenheid van verlichtings
sterkte de foot candle (f.c.), d.i. de verlichting van een oppervlakte, dat 1
voet van een uniforme lichtbron van 1 cd verwijderd is. Daar deze dezelfde
numerieke waarde heeft als 1 lumen/vierkante voet, en 1 voet = 32 cm en
dus I m2 = 10,76 vierkante voet, is 1 f.c. = 10,76 lux.
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Wij hebben deze eenheden hier vermeld, omdat men er in de tuinbouwliteratuur veel gebruik van heeft gemaakt. Dit is echter misleidend, daar
alle, behalve de energie-eenheden, berusten op de ooggevoeligheidskromme. De plant „ziet" echter straling geheel anders dan het menselijk
oog. De fysiologisch belangrijke pigmenten in de plant hebben hun maxi
male absorptie in de regel in het blauw, het rood of het infrarood, terwijl
in het groen juist een minimum ligt.
Bij het meten van de lichtstroom, die op een plant valt, zou men daarom
eigenlijk de stralingsenergie bij iedere golflengte willen kennen. Een derge
lijke meting is echter zeer bezwaarlijk. Daarom is door de Commissie voor
Plantenbestraling uit de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
voorgesteld het totale spectrum in enige vakken te verdelen en de hoeveel
heid energie per vak op te geven. Deze vakken zijn de volgende :
>1000 m/i alleen omgezet in warmte
1000-720 m/i
720-610 mfi
610-510 m/i

nabij infrarood; vooral strekkende werking
rood; sterke fotosynthese en daglengtewerking
groen; geringe fotosynthese

510-400 rn.fi blauw en violet; fotosynthese en formatieve werking
<400 m/i ultraviolet
Per vak wordt nu de bestralingssterkte uitgedrukt in milliwatt/m2 = erg/
cm2. Men heeft opzettelijk niet de Watt/m2 gekozen, omdat dit verwarring
zou kunnen wekken, daar deze eenheid gewoonlijk gebruikt wordt om het
geïnstalleerde vermogen aan te geven.
Is nu bekend hoe de straling van een bepaalde bron over de genoemde
vakken van het spectrum verdeeld is, dan is één meting met een tevoren ge
ijkte stralingsmeter voldoende om de bestralingssterkte in de verschillende
gebieden te berekenen. De gebruikelijke fotocellen zijn uiteraard zo ge
construeerd dat hun gevoeligheid die van het menselijk oog zoveel moge
lijk nabij komt.
De natuurlijke en meest belangrijke lichtbron is de zon. Deze zendt een
continu spectrum uit van ongeveer 300 tot 5000 m/u. Van deze straling valt
52% in het zichtbare gebied, 43% in het infrarood en 5% in het nabije
ultraviolet. Op zijn weg door de atmosfeer wordt deze straling gedeeltelijk
geabsorbeerd en verstrooid.
Dit laatste proces is omgekeerd evenredig met de vierde macht van de
golflengte ; de straling wordt dus sterker verstrooid naarmate ze kortgolviger
is. Tengevolge hiervan bevat zonlicht, dat de atmosfeer heeft doorlopen,
ongeveer 60% infrarode, 40% zichtbare, en nauwelijks 1% ultraviolette
straling. Door de genoemde processen en bovendien door de terugkaatsing

62

FOTOSYNTHESE, TRANSPORT EN ADEMHALING

aan wolken en de aarde gaat 73 % van het zonlicht verloren. Van het ver
strooide licht komt echter nog een gedeelte als hemelstraling op de aarde
terecht, zodat tenslotte 42% kan worden geabsorbeerd.
In de loop van het jaar varieert zowel de duur als de intensiteit van de
zonnestraling. De tijd tussen zonsop- en ondergang bereikt omstreeks
kerstmis een minimum van 7,45 uur; het maximum in juni bedraagt onge
veer 16,45 uur. In de maand december is de totale globale straling om 12
uur 's middags nog geen 10 cal/cm2 uur; in juli bedraagt zij ruim 40 cal/cm2
uur. Voor de plantengroei kan kunstlicht het zonlicht aanvullen of zelfs ge
heel vervangen. Als lichtbronnen kan men, in het algemeen gesproken
hierbij gloeilampen, fluorescentiebuizen
en hoge druk kwiklampen ge
bruiken. Al deze lampen zijn voor de verlichting, en niet voor de bestraling
van planten ontworpen. De constructie van speciale plantenbestralers staat
nog in de kinderschoenen.
Gloeilampen zenden een continu spectrum uit, dat grotendeels in het in
frarood ligt. Een lamp van 200 Watt zendt slechts 9,8% van de totale stra
ling als licht uit; bij sterkere lampen is het rendement groter, bij zwakkere
kleiner. In het nabije infrarood (700-1000 m/i) valt 19% van de totale stra
ling.
Fluorescentiebuizen (TL-buizen) zijn lage druk kwiklampen, waarbij het
lijnenspectrum van kwikdamp door fluorescerende poeders tegen de glas
wand wordt omgezet in wit licht met een continu spectrum. Het rende
ment aan licht is hier veel gunstiger, nl. ca 32%. Zij produceren zeer weinig
infrarood en ook zeer weinig warmte. Het meest gebruikte type heeft
een vermogen van 65 Watt.
Hoge druk kwiklampen zenden het lijnenspectrum van kwikdamp uit,
waarbij echter de lijnen in het ultraviolet vrijwel niet door de glaswand
worden doorgelaten. Van de totale straling is ca 15% zichtbaar, nl. de gele,
groene, blauwe en violette lijnen. Er is zeer weinig straling in het nabije
infrarood, doch de warmtestraling is aanzienlijk. Het meest gebruikte
type is de HO 450, die een vermogen heeft van 450 Watt.
Het actiespectrum van de fotosynthese, dat ongeveer samenvalt met het
absorptiespectrum van chlorofyl, heeft twee maxima: in het rood bij 680 mju
en in het blauw bij 430 m11. In het gehele zichtbare gebied vindt echter
fotosynthese plaats. Zijn de lichtquanta eenmaal geabsorbeerd, dan is hun
effect onafhankelijk van de golflengte. Boven 680 in« is echter de energie
van i lichtquantum blijkbaar niet groot genoeg meer om de beslissende
reactie teweeg te brengen; de werkzaamheid van de straling daalt hier
zeer snel tot nul.
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Wil de plant voldoende C02 assimileren voor een goede groei, dan zijn
grote hoeveelheden licht nodig. Van belang is allereerst het compensatiepunt, d.i. de lichtintensiteit waarbij de assimilatie juist genoeg is om de
verhezen aan koolhydraten door de ademhaling te compenseren. Bij de
z.g. schaduwplanten, die aangepast zijn aan een lage lichtintensiteit, kan het

compensatiepunt reeds bij 275 lux liggen (Aspidistra). Bij zonplanten ligt
het veel hoger, nl. bij 500-1000 lux. Is er veel licht, dan zijn de zonplanten
in het voordeel, daar de assimilatie hier tot veel hoger waarden kan stijgen
dan bij de schaduwplanten.
Schaduwplanten vindt men onder de sierplanten, vooral onder de ka
merplanten. Bij voedingsgewassen gaat het echter om de productie van
grote hoeveelheden materiaal, 't zij vruchten, reserve-organen of bladmassa.
Hiervoor is uiteraard veel energie nodig. Deze kan door het sombere win
terlicht niet geleverd worden. In de periode november tot februari kan
men dan ook zeer weinig gewassen telen. De tomaat groeit wel, maar
vormt geen vruchten; de appel gaat (ook in de kas) in rust; zeer lichtbehoeftige planten, zoals de ui, kwijnen.
Het vervangen van het zonhcht door kunstlicht wordt in het labora
torium vaak toegepast. Voor de praktische tuinbouw is dit meestal te kost
baar, daar er zeer hoge intensiteiten nodig zijn (200-1000 Watt/m2), be
halve wanneer de plant ten koste van zijn reservevoedsel leeft, zoals bij ge
trokken bolgewassen het geval is (p. 121). Wellicht liggen er mogelijkheden
voor het opkweken van jonge planten, zoals tomaten, bij uitsluitend kunst
licht. Het is in bepaalde gevallen zeker economisch verantwoord het zon
licht door kunstlicht aan te vullen. Voor grote planten is ook dit nog te
duur, maar men kan deze behandeling toepassen bij het opkweken van
zaailingen, zolang deze nog dicht opeen staan. Langs deze weg heeft men
bij komkommers de eerste oogst 7 à 10 dagen kunnen vervroegen, terwijl
per plant 2 à 3 vruchten meer werden geoogst. Bij de zeer vroege teelt wer
den de kosten tienvoudig vergoed. Ook bij tomaten kon men de eerste
oogst vervroegen, hetgeen financiële voordelen kan opleveren. Wij staan
op dit gebied echter nog midden in het onderzoek.
Als lichtbron kan men zowel TL-buizen als hoge druk kwiklampen
toepassen. Gloeilampen zijn ongeschikt door de grote hoeveelheden rode
stralen, die een te sterke strekking veroorzaken. Om lichtverlies te voor
komen, moeten de lampen gemonteerd worden in reflectoren. Deze hebben
het nadeel, dat zij overdag een gedeelte van het zonhcht onderscheppen.
Voor hoge druk kwiklampen heeft men reflectoren ontworpen, die overdag
kunnen worden weggenomen (afb. 14, p. 64). TL-buizen kan men bedekken
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met glanzend papier ; ook voldoen rekken, die in hun geheel kunnen wor
den weggeklapt (afb. 15, p. 64).
Een zo gelijk mogelijke verdeling van het licht verkrijgt men gemakke
lijker met veel lampen per oppervlakte-eenheid dan bij gebruik van weinig
lampen. TL-buizen, die men in rekken kan monteren, zijn wat dit betreft
in het voordeel boven de sterke hoge druk kwiklampen. Deze laatste geven
veel warmte, hetgeen vaak een nadeel is. De lampen moeten zo dicht moge
lijk boven de planten hangen, en in verband met het groter worden der
planten gemakkelijk verstelbaar zijn. Men moet het tijdstip zo kiezen, dat
de natuurlijke lichtintensiteit hoog genoeg is op het moment van uitplanten,
wanneer bij belichting te duur wordt. Dit hangt af van de weersgesteld
heid in het betreffende jaar (bewolking!) en van de lichtbehoefte van het
gewas. In het algemeen is er in maart voor de meeste gewassen voldoende
zonlicht (afb. 16-20).
In de zomermaanden is er bij onbewolkte hemel een overmaat aan zon
licht, tenminste voor bladeren die het volle zonlicht ontvangen. Voor een
grote plant als geheel, b.v. een appelboom, is echter de fotosynthese in de
volle zon optimaal, omdat steeds een gedeelte van het blad beschaduwd is.
In bepaalde gevallen is het volle zonlicht schadelijk door de hoge tempera
tuur, die ermede gepaard gaat. Er kan echter meestal geschermd worden
zonder dat de intensiteit van de assimilatie er onder behoeft te lijden.
1.4. Suikerbespuitingen
Het is reeds bekend, dat een plant in staat is suiker met zijn bladeren op te
nemen. Men heeft daarom getracht om tijdens de wintermaanden, wan
neer de lichtintensiteit in de regel te laag is voor een voldoende fotosyn
these, de koolhydraatvoorraad van het gewas door suikerbespuitingen aan
te vullen.
Indien men hierin zou slagen, zouden nieuwe tuinbouwkundige moge
lijkheden ontstaan, omdat suikerbespuitingen veel goedkoper zijn dan bij
belichting.
Men maakt in het algemeen gebruik van een 10% sucroseoplossing,
waaraan men een uitvloeier en 0,025% sulfanylamide als desinfectans heeft
toegevoegd. De bespuitingen worden bij helder weer eenmaal, anders
tweemaal per week toegediend. De suikerbespuiting bevindt zich nog in
het experimentele stadium, want de resultaten, die men o.a. met komkom
mers, tomaten en aardbeien heeft bereikt, waren weliswaar veelbelovend,
maar nog niet altijd reproduceerbaar.
Het is gebleken, dat planten van verplanten of verzenden minder schade

AFB. I6. Zaailingen van violier, geteeld in december zonder (links) en met bijbelichting (p. 64),
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AFB. 17-20. Tomaten geteeld in januari zonder (afb. 17) en met bijbelichting door verschillende
lichtbronnen. Het geïnstalleerde vermogen bedroeg 120 W/m2; de kwiklamp HO
450 hing echter 1 111 boven de planten (wegens de sterke warmteontwikkeling),
de fluorescentiebuizen
30 cm (p. 64).
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ondervinden, en dan ook later beter aanslaan, wanneer ze tevoren met een
suikeroplossing zijn bespoten.

2. HET TRANSPORT VAN KOOLHYDRATEN

Plantedelen, die niet assimileren, zijn afhankelijk van de koolhydraatpro
ductie van het chlorenchym. Er moet dus transport van koolhydraten (sui
kers) plaats vinden. De bij de fotosynthese gevormde suiker bevindt zich
in het cytoplasma. In de vacuole dringt hij waarschijnlijk niet door, daar de
tonoplast zeer ondoordringbaar voor suiker is, zoals blijkt uit het bekende
proefje, waarbij in een suikeroplossing plasmolyse optreedt. Door diffusie
verplaatst de suiker zich van cel tot cel, tot de zeefvaten zijn bereikt. Door
deze vaten wordt hij naar beneden getransporteerd met een snelheid, die de
grootte-orde van enkele dm per uur kan bereiken.
Bij verschillende gewassen, b.v. appel en tomaat, heeft men aangetoond,
dat de fotosynthese in de morgen zeer sterk is, doch in de middag afneemt
tot er vrijwel geen C02 meer wordt gebonden. Waarschijnlijk mag men
dit verklaren door aan te nemen, dat er meer suiker in de cellen wordt ge
vormd dan door diffusie wordt afgevoerd. De suikerconcentratie in het
protoplasma neemt dus toe tot de maximaal bereikbare waarde, waarbij
geen nieuwe suiker meer wordt gevormd. Men heeft aannemelijk gemaakt,
dat deze waarde ongeveer 20% bedraagt.
WENT

heeft de groei van tomaten bestudeerd bij regelbare temperaturen.

De sterkste groei trad op wanneer de nachttemperatuur enkele graden lager
was dan de dagtemperatuur. Zo groeiden planten beter bij een dagtempera
tuur van 26,5° en een nachttemperatuur van 170 dan bij 26,5° of 170 zowel
overdag als 's nachts. Volgens

WENT

is het suikertransport het proces, dat

verantwoordelijk is voor dit lage optimum. Het transport zou voornamelijk
's nachts plaats vinden, en wel des te sneller, naarmate de temperatuur lager
is. De optimale nachttemperatuur is een compromis tussen het lage opti
mum van het transport en de veel hogere optima van de groeiprocessen als
celdeling, strekking, enz. Naarmate de planten groter worden, gaat het
transport een relatief belangrijker rol spelen. Als gevolg hiervan verschuift
de optimale nachttemperatuur naar beneden. Bij jonge zaailingen bedraagt
het optimum 30 later daalt het via 26° en 160 om te eindigen bij 13 °.
Niet onvermeld mag blijven dat de verklaring van WENT door andere
onderzoekers is aangevochten, die de verklaring van het lage nachtoptimum
zoeken in een verlaging van de ademhalingsintensiteit (zie p. 67) en bestrij
den, dat het transport een laag optimum heeft.
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Er kunnen wat betreft de temperatuuroptima ook bij één gewas grote
rasverschillen bestaan. Bovengenoemde gegevens hebben betrekking op
Californische tomaterassen ; bij onze rassen liggen de optima lager. Dat de
optimale nachttemperatuur lager ligt dan de meest geschikte dagtempera
tuur, is een zeer algemeen verschijnsel, dat waarschijnlijk voor de meeste
gewassen geldt. Dit ritmisch schommelen van het temperatuuroptimum
is door WENT thermoperiodiciteit genoemd.
Dat behalve de temperatuur ook de daglengte invloed kan hebben op
het transport, blijkt uit het effect van deze milieufactor op de vorming van
reserve-organen. Verscheidene gewassen, b.v. aardappel, knolbegonia en
dahlia, vormen meer en grotere knollen, wanneer de dagen kort, en dus de
nachten lang zijn (afb. 21, p. 80). De bollen van de Nederlandse uierassen ont
staan daarentegen alleen in lange dag.

3. DE ADEMHALING

De ademhaling is een dissimilatorisch proces, waarbij voedingsbestanddelen,
b.v. koolhydraten, worden geoxydeerd. Hierbij ontstaan o.a. C02 en water.
De verhouding van de per tijdseenheid gevormde hoeveelheid koolzuur en
de opgenomen hoeveelheid zuurstof (C02/02) noemt men het ademhalings
quotiënt (respiratoir quotiënt = R.Q.). Wordt een koolhydraat, b.v. glu
cose, totaal verademd, dan is het R.Q. = 1:
C G H J 2 ^ 6 — ^ C)^ > 6 I I^O -j- 6 C02 ' 6 7 4 * 0 0 0 cal.
Vetplanten en cacteeën verademen in het donker de koolhydraten tot orga

nische zuren, die relatief rijker zijn aan O ; het R.Q. is hierbij kleiner dan 1.
De gegeven bruto-vergelijking geeft geen indruk van de ingewikkelde
chemische processen, die zich afspelen. Deze zijn inmiddels vrij goed be
kend. De glucose wordt allereerst omgezet in fosforzure esters. Deze wor
den in de door KREBS ontdekte cyclus opgenomen. In het verloop van deze
reactieketen worden er telkens twee H-atomen aan onttrokken, waarbij
een fosfaatbinding in een energierijke binding overgaat. De energierijke
fosfaten kunnen het arbeidsvermogen leveren bij verschillende synthesen.
Inmiddels komt ook een gedeelte van de energie als warmte vrij. In enkele
gevallen treedt hierdoor bij sterk ademende plantedelen een duidelijke
temperatuursstijging op, b.v. in de bloemen van Victoria regia en de bloeikolven van Sauromatum guttatum en andere Araceae.
De ademhaling is in hoge mate afhankelijk van de intensiteit der levens
processen. Droog zaad geeft vrijwel geen C02 af, kiemend zaad zeer veel
(tuinkerszaad b.v. ongeveer 100 cm3 C02 per kg per etmaal). Iets dergelijks
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geldt voor alle snel groeiende weefsels. Ook bij verwonding neemt de
ademhaling sterk toe.
In het licht heeft de ademhaling dezelfde intensiteit als in het donker.
De temperatuur heeft echter een sterke invloed. Tussen ongeveer 50 en
25 °C volgt het proces bij benadering de wet van VAN 'THOFF: de Q10 is on
geveer 2.
Het is waarschijnlijk hieraan toe te schrijven, dat de planten in de winter
in de kas bij een hoge temperatuur minder goed groeien dan bij een meer
gematigde temperatuur. Bij de heersende lage lichtintensiteit kan immers
slechts een geringe hoeveelheid koolhydraten worden gevormd. Is er een
sterke ademhaling, dan blijft er te weinig over voor een goede groei. Bij
een lagere temperatuur is weliswaar de intensiteit van de groeiprocessen
lager, doch door de mindere ademhaling blijft toch blijkbaar een zo veel
groter gedeelte van de koolhydraten beschikbaar, dat er betere groei op
treedt. Dat gedurende de dag bij volle zon de kastemperatuur oploopt, be
hoeft geen kwade gevolgen te hebben, omdat dan ook de fotosynthese
toeneemt. Men moet echter op zijn hoede zijn op donkere dagen en ge
durende de nacht.
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Het merendeel der geciteerde artikelen heeft ook betrekking op onderwerpen die in hoofd

stuk VIII ter sprake komen.

HOOFDSTUK V

GROEI

I. INLEIDING. GROEI

VAN DE CEL

Groei is een der meest kenmerkende eigenschappen van levende wezens en
dus ook van de plant. Het is een bijzonder gecompliceerd proces, dat men
slechts bij hoge uitzondering als een eenvoudige toeneming in omvang kan
beschrijven. De volwassen plant is geen uitgegroeide eicel, doch een inge
wikkeld samenstel van in verschillende richting gespecialiseerde cellen en
weefsels. Met de groei is een voortdurende differentiatie gepaard gegaan,
die er toe heeft geleid, dat het jonge individu een ontwikkeling heeft door
gemaakt, waarbij het steeds gecompliceerder is geworden. Dit geldt alge
meen : of men nu de groei van de gehele plant bestudeert of die van zijn
delen, steeds blijken toeneming in omvang, differentiatie en ontwikkeling
onafscheidelijk verbonden.
De plant is opgebouwd uit cellen, en groei van een plantedeel ontstaat
dus altijd door toeneming in omvang van de afzonderlijke cellen of van hun
aantal. Iedere cel ontstaat tengevolge van een deling. Hierbij deelt eerst
de celkern zich, vervolgens wijken de dochterkernen uiteen en tenslotte
wordt een nieuwe wand gevormd. Men noemt dit delingsgroei; zij leidt tot
een toeneming van het aantal cellen, terwijl bij elke deling de hoeveelheid
kernplasma wordt verdubbeld en het oppervlak celwand toeneemt.
Dit proces wordt gevolgd door plasmagroei, waarbij de hoeveelheid cel
plasma en dientengevolge ook het volume van de cel toeneemt tot de groot
te van de moedercel is bereikt. In een typisch deelweefsel wordt deze grootte
niet overschreden ; in plaats daarvan deelt de cel zich weer. De cel kan echter
ook in een nieuwe ontwikkelingsfase geraken, die der strekkingsgroei. Deze
strekking, die zowel alzijdig als in één richting kan plaats hebben, komt
tot stand doordat de cel grote hoeveelheden water opneemt, waardoor
de vacuolen, die tot nu toe vrijwel onzichtbaar waren, groter worden en
tenslotte tot één grote centrale vacuole samenvloeien. De groei, die dit
tengevolge heeft, kan het volume van de cel tot een veelvoud van het oor
spronkelijke doen toenemen. Dit gaat uiteraard gepaard met een aanzien
lijke toeneming van het oppervlak van de celwand. De hoeveelheid plasma
blijft echter vrijwel onveranderd.
Plasmagroei leidt tot een geringe volumetoeneming, die macroscopisch
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nauwelijks waarneembaar is. Groei, die men met een maatlatje kan meten,
is vrijwel uitsluitend strekkingsgroei. De strekking kan zo snel verlopen,
dat zij met het blote oog zichtbaar is, zoals bij de helmdraden van tarwe,
die gedurende korte tijd 2-3,5 mm Per minuut kunnen groeien. Het record
over langere duur berust voorzover bekend bij bamboe, waar de jonge
scheuten per etmaal wel 60 cm langer kunnen worden.
De strekking begint langzaam, neemt toe tot een maximum om vervol
gens geleidelijk af te nemen tot ze geheel stil staat. De cel heeft dan in het
algemeen zijn definitieve afmeting bereikt, echter nog niet zijn uiteindelijke
vorm. De differentiatieprocessen, die reeds hun invloed deden gelden toen
de cel zich ging strekken in plaats van te delen, kunnen nog belangrijke ge
volgen voor de verdere ontwikkeling hebben.

2. GROEI VAN DE PLANT. HET VEGETATIEPUNT

Alle cellen van het jonge embryo kunnen zich delen; de kiem bestaat dus
geheel uit deelweefsel of meristeem. Dit is gekenmerkt door kleine zeer dunwandige cellen, die zonder intercellulairen aan elkaar sluiten, en vrijwel
geheel met plasma zijn gevuld, daar de vacuolen weliswaar talrijk, doch
uiterst klein zijn. Bij de kieming gaat het merendeel der cellen zich strekken,
zodat reeds spoedig slechts een klein gedeelte van de weefsels het embryonale
karakter heeft behouden. Men vindt deze primaire meristemen in de groeitoppen, die zich aan de uiteinden van stengels en in de bladoksels bevinden,
en soms ook als intercalaire meristemen bij de knopen (b.v. grassen) en aan
de bladbases (Monocotylen, o.a. hyacint). Later breidt het aantal meristemen
zich uit, omdat volwassen cellen zich gaan delen. Deze deelweefsels, waar
van het cambium het bekendste voorbeeld is, noemt men secundaire meriste
men, omdat zij niet rechtstreeks terug te voeren zijn tot het deelweefsel van

de kiem.
De groeitop van de stengel is slechts zeer klein, in de regel enkele honder
den

M

in doorsnede. Al naar de soort is hij vlak, gewelfd of min of meer

kegelvormig. Er bestaan vrij grote verschillen in bouw. Bij varens en andere
Cryptogamen ontstaan alle cellen uit één topcel, die zich aan het uiteinde van
het vegetatiepunt bevindt, en opvallend groter is dan de omringende cellen.
Bij de zaadplanten is het terminale meristeem minder regelmatig van bouw
en kan men een dergelijke cel niet aanwijzen. Inmiddels bestaat ook hier
bij nader inzien een zekere regelmaat in de delingsactiviteit. In de buiten
ste cellaag en soms ook in één, twee of zelfs drie cellagen hieronder worden
de deelwandjes alleen in anticlinale richting gevormd, d.i. loodrecht op het
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oppervlak van het vegetatiepunt. Deze lagen, die tezamen de tunica (mantel)
vormen, behouden dus ten opzichte van de meer naar binnen gelegen
lagen een zekere onafhankelijkheid. Zij omsluiten weefsel waarin in alle
richtingen delingen plaats vinden en dat men het corpus heeft genoemd.
Dit wordt naar beneden toe begrensd door de zone van celstrekking.
De duurzame zelfstandigheid van tunica en corpus wordt bewezen door
het voorkomen van periclinale chimaeren, dat zijn planten waarbij de buiten
ste cellagen een andere genetische constitutie hebben dan de meer naar bin
nen gelegene. Een enkele maal, b.v. wanneer de buitenste lagen geen blad
groen bevatten, of polyploid zijn, kan men dit microscopisch waarnemen.
Overigens verraden chimaeren hun aard alleen wanneer adventieve knop
pen optreden. Terwijl bij een gewoon lateraal vegetatiepunt, zoals dit be
trekkelijk dicht onder het terminale groeipunt ontstaat, tenminste één cellaag van de tunica ononderbroken doorloopt, ontwikkelen adventieve
knoppen zich gewoonlijk pas wanneer de buitenste lagen door verwonding
of ten gevolge van secundaire diktegroei zijn verdwenen. Hebben we nu
te maken met een chimaere, dan ontstaan uit deze adventieve knoppen
scheuten, die afwijken van de ouderplant. Hetzelfde geldt voor een adven
tieve knop, die uit epidermiscellen ontstaat, zoals een enkele maal voorkomt.
Verscheidene bontbladige planten zijn chimaeren, in het bijzonder die
welke een witte of gele bladrand hebben. Een voorbeeld is de bekende ka
merplant Sansevieria trifasciata laurentii; adventieve knoppen geven de
moedersoort 5. trifasciata, die de gele band om het blad mist. Een ander geval
van een periclinale chimaere is de rode roos 'Better Times', waarbij uit
adventieve knoppen (op wortelstek) de rose 'Briarcliff' ontstaat. Op de
zelfde wijze kan men uit de rose bloeiende Bouvardia 'Bridesmaid' het
rode ras 'Hogarth' verkrijgen. Iets dergelijks is ook bij bepaalde appelras
sen geconstateerd. Mogelijk zijn deze chimaeren door mutaties in de tunica
van het vegetatiepunt ontstaan. Ook bij het enten kunnen chimaeren op
treden, waarbij de componenten tot verschillende soorten of zelfs geslachten
kunnen behoren. Wij komen hier op p. 205 op terug.
Terugkerende tot het vegetatiepunt kunnen wij ons afvragen, hoe het
komt dat het groeipunt van de wortel nooit iets anders vormt dan wortels,
terwijl dat van de stengel steeds bladeren afsplitst, die bovendien in een zeer
bepaalde rangschikking en volgorde ontstaan. Aan de cellen van de meristemen zijn geen verschillen zichtbaar en de waarnemingen bij regeneratie
(zie sub 3) bewijzen, dat zij een volledig stel erffactoren hebben en dus poten
tieel gelijk zijn.
Men moet wel tot het inzicht komen, dat de richting, waarin de differen-
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tiatie van een cel of een groep van cellen zich zal voltrekken, wordt be
paald door de plaats, die hij in het geheel der weefsels inneemt. Er bestaat
een zeker verband tussen de verschillende plantendelen ; differentiatie is een
correlatief verschijnsel.
Men heeft de aard van deze correlaties bestudeerd door de verbindingen
tussen de verschillende delen te verbreken. Men kan dergelijk onderzoek
verrichten aan embryo's of aan vegetatiepunten, waarbij men b.v. door
minutieuze inkepingen het primordium van een blad of van een ander
orgaan van de omringende weefsels isoleert. Langs deze weg zijn interes
sante resultaten bereikt, die echter nog niet van belang zijn voor de tuin
bouw. Wij zullen ons daarom beperken tot oudere onderzoekingen, waarbij
de techniek grover was en gehele planten in stukken werden gesneden.

3.

REGENERATIE

Wanneer men van een plant een stuk afsnijdt, zullen zowel de rest van de
plant als het afgesneden stuk (mits dit niet door uitdroging sterft) specifieke
reacties op deze verwonding vertonen, die men als wondcompensatie kan
aanduiden.
K R E N K E heeft een indeling gemaakt van de verschijnselen, die zich hierbij
voordoen. In het eenvoudigste geval kan immutatie optreden : veranderingen
aan het wondvlak, zoals het verkurken van cellen, het ontstaan van ver

bindingen (anastomosen) tussen de vaten e.d., die tot een zekere „genezing"
van de wond leiden zonder dat nieuwe cellen worden gevormd. Dit geval
is zeldzaam. Meestal vertoont de plant reacties, die er toe leiden, dat de
verloren gegane delen op een of andere wijze worden geregenereerd. Men
kan hierbij twee gevallen onderscheiden: restitutie, waarbij de nieuwe orga
nen op de wondvlakte ontstaan, dus op de plaats waar de verloren gegane
delen zich bevonden, en reproductie, waarbij de nieuwe organen elders wor
den aangelegd. Dit laatste geval is het meest algemeen.
Deze reacties zou de plant niet hebben vertoond, wanneer hij niet was
verwond. Zij moeten dus het gevolg zijn van (a) het verwonden van cellen,
of (b) het wegvallen van het verband, dat tussen de verschillende delen van
de plant bestond. Wij zullen zien, dat zowel het ene als het andere een rol
speelt.
Een verschijnsel dat aan vrijwel alle wondvlakten optreedt is celrestitutie:
het ontstaan van een vaak grote massa cellen, tezamen een callus vormend,
door deling van de cellen aan het wondvlak. Het zijn niet de aangesneden
cellen, waar deze delingen van uitgaan, want deze sterven af. Toch spelen
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zij een zeer belangrijke rol. Dit bleek uit werk van

HABERLANDT

met schijfjes

van koolrabiknollen. Hij toonde aan, dat wanneer de wondvlakte werd
schoongewassen, waardoor de inhoud van de aangesneden cellen werd ver
wijderd, de intacte cellen onder de wond zich niet gingen delen. De delingen
traden alleen op, wanneer de wond niet werd gewassen, of wanneer hij
na het schoonspoelen met een weefselbrei werd bedekt.
H A B E R L A N D T trok de conclusie, dat van de stervende cellen een stoffelijke
prikkel uitgaat, die de gezonde cellen tot deling aanzet. Hij stelde zich voor,

dat hier specifieke wondhormonen in het spel zouden zijn. Deze conclusie is
later door andere onderzoekers bevestigd. Men is er zelfs in geslaagd, één
dezer wondhormonen te isoleren. Deze stof werd traumatinezuur genoemd;
de formule is COOH - CH = CH - (CH2)8 - COOH.
Het wondcallus bestaat aanvankelijk uit ongedifferentieerde parenchymatische cellen. Zolang dit het geval is, spreekt men van een primair callus.
Meestal duurt het niet lang of het weefsel begint zich te differentiëren : aan
de buitenzijde ontstaat een kurklaag, binnen in tracheïden en sklerenchymcellen. In het callus op een doorgesneden stengel ontstaat op den duur een
cambium, dat dezelfde elementen afsplitst als het cambium in de stengel.
Zodra dit cambium is gevormd, spreekt men van een secundair callus.
Bij sommige gewassen gaat de restitutie nog verder. Hier ontstaan in het
callus op de wondvlakte tenslotte knoppen, die tot bebladerde stengels uit
groeien, en wortels. Meestal ziet men hierbij het verschijnsel van polariteit
optreden, d.w.z. dat men aan een plantedeel een onder- en bovenkant
kan onderscheiden, die niet door de zwaartekracht, maar correlatief, d.w.z.
door hun plaats ten opzichte van de andere plantedelen worden bepaald.
In het onderhavige geval komt de polariteit bij vele gewassen tot uiting
doordat aan het basale callus alleen wortels, aan het apicale alleen knoppen
ontstaan (ook wanneer men het plantedeel omdraait). Bij andere gewassen
gaat dit niet strikt op, en vormt iedere callusprop zowel wortels als stengels;
maar ook hier ontstaan de wortels aan de fysiologische onderzijde, de knop
pen aan de bovenzijde van het callus. Slechts zelden ontbreekt de polariteit
geheel (witlofwortel).
Ook in het geval van reproductie, waarbij de nieuwe wortels en stengels
op enige afstand van de wond worden gevormd, treedt de polariteit duide
lijk aan het licht. De stengels ontstaan hierbij altijd uit reeds aanwezige
knoppen, de wortels in verscheidene gevallen uit eveneens reeds vóór de
amputatie aanwezige wortelbeginsels. Het komt er in dit geval dus op neer,
dat knoppen, die het dichtst bij de (fysiologische) bovenzijde van het
stengelstuk liggen, uitlopen, de andere langzamer of in het geheel niet.
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Voor de wortelbeginsels geldt het omgekeerde. Moeten de wortels geheel
nieuw worden aangelegd, dan is de polariteit nog duidelijker; in het alge
meen ontstaan dan alle wortels vlak boven de basale wond.
Op grond van dergelijke waarnemingen heeft S A C H S in 1880 de ver
onderstelling uitgesproken, dat bij de vorming van wortels en stengels
specifieke orgaanvormende stoffen een rol zouden spelen. Hij stelde zich
voor, dat door de plant een voortdurend transport van dergelijke stoffen
plaats vindt, waarbij de wortels stengelvormende stoffen produceren, die
naar boven worden vervoerd, terwijl zich in omgekeerde richting een
stroom wortelvormende stoffen beweegt, die van de bladeren afkomstig is.
Snijdt men een stengel door, dan moet dit transport aan de wond tot staan
komen. Dit heeft een ophoping van genoemde stoffen tot gevolg. Boven
een wond vindt accumulatie van wortelvormende stoffen plaats, beneden
een wond concentreren zich de stengelvormende stoffen.
Wij zagen reeds, dat differentiatie een correlatief verschijnsel is. Uit
theorie volgt, dat deze correlaties ontstaan door stoffelijke „corre

SACHS'

latiedragers", die op een bepaalde plaats worden geproduceerd, op een be
paalde manier worden vervoerd, en zich op een bepaalde plaats ophopen,
om aldaar een specifieke werking uit te oefenen.
De theorie van de specifieke orgaanvormende stoffen heeft aanvankelijk
heel wat critiek ontmoet. Tot heden toe heeft men er nooit één in handen
kunnen krijgen, hoewel men met name voor het bestaan van een bloemvormende stof indrukwekkende argumenten heeft kunnen aanvoeren (p.
117). Het bestaan van minder specifieke correlatiedragers is echter bewezen.
In het wondhormoon ontmoetten we reeds een voorbeeld. Sprekender nog
zijn de stoffen die nu ter sprake komen.

4.

GROEISTOFFEN

4.1.

De ontdekking van groeistoffen
Bij haver, Avena sativa, wordt evenals bij vele andere Monocotylen het
pluimpje van de kiemplant aanvankelijk door een coleoptiel omsloten.
Reeds spoedig wordt dit door het pluimpje doorbroken, doch tevoren kan
het onder optimale omstandigheden, d.w.z. in donker bij hoge temperatuur
en luchtvochtigheid, door strekkingsgroei een lengte van 5 cm bereiken.
Door zijn eenvoudige bouw (het is een aan de top gesloten holle cylinder
met een uit 4-8 cellagen bestaande wand) bleek dit havercoleoptiel een
zeer goed object om het groeiproces te bestuderen.
De strekking blijkt afhankelijk van de top; neemt men deze weg, dan
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staat de groei stil. Zet men het afgesneden topje zijdelings op het onthoofde
coleoptiel, dan wordt de groei alleen aan die zijde hervat, met als gevolg dat
het coleoptiel zich kromt.
De veronderstelling ligt voor de hand, dat uit de top een bepaald agens
naar beneden wordt vervoerd, dat de cellen tot strekking aanzet. F. W.
WENT toonde in 1927 aan, dat dit agens, groeistof genoemd, uit de toppen
in gelatine of agar diffundeert zonder onwerkzaam te worden. Zette hij
nl.gelatineblokjes, waarop enige tijd een topje had gestaan, zijdelings op een
onttopt coleoptiel, dan kromde dit zich, omdat aan de zijde waar het blokje
stond de groei werd hervat.
Het bleek, dat de kromming binnen bepaalde grenzen evenredig is aan
de concentratie van de groeistof. Dank zij dit feit kon men een methode
ontwikkelen om het groeistofgehalte van allerlei andere plantenweefsels te
bestuderen. Hiertoe moet het te onderzoeken weefsel eerst geëxtraheerd
worden. Dit geschiedt met ether (tegenwoordig ook wel met aethanol of
methanol) bij lage temperatuur om de activiteit van enzymen te remmen.
Het extract wordt drooggedampt om het extractiemiddel te verwijderen, in
water opgelost en in agar opgenomen. Men verdeelt de agar in blokjes, zet
deze zijdelings op onttopte coleoptielen en meet de kromming, die na een
bepaalde tijd onder gestandaardiseerde omstandigheden optreedt. Deze
Auena-tocts wordt nog steeds gebruikt, al heeft zij door de jaren heen enkele
verfijningen ondergaan. Voorts heeft men andere toetsmethoden voor groei
stof ontwikkeld, die berusten op de groei van cylindertjes van Avena-

coleoptielen (de „straight growth test"), de kromming van gespleten
erwtenstengels (de Pisum-toets), de groei van wortels (van erwten of
van tuinkers), en het afwerpen van de bladstelen (b.v. door stengel
stukjes van Coleus).
4.2. Aard en voorkomen van groeistoffen
Het bleek spoedig, dat de concentratie van groeistof in het Av ewa-coleoptiel
te gering is om extractie en chemische zuivering met de destijds bekende
middelen mogelijk te maken.

KÖGL

c.s. slaagden er echter in uit menselijke

urine en uit maisolie een ingewikkelde stof af te zonderen, die groeistof
werking bezat en die zij auxine-a noemden. In maisolie vonden zij boven
dien het nauwverwante auxine-b. Een veel eenvoudiger verbinding, die
ook groeistofwerking vertoonde, werd uit urine afgezonderd. KÖGL noem
de deze hetero-auxine ; de stof bleek identiek met ß-indolylazijnzuur (IAZ).
Aanvankelijk meende men, dat auxine-a en -b de natuurlijke groeistoffen
in de plant waren. Naderhand is echter gebleken, dat juist IAZ in allerlei
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planten weefsels voorkomt. Men heeft het ook in het havercoleoptiel kun
nen aantonen. Tevens is men het een en ander te weten gekomen over de
wijze, waarop het in de plant wordt opgebouwd (uit tryptofaan, een
aminozuur dat een indolkern bevat) en afgebroken. Auxine-a en -b zijn
steeds meer op de achtergrond geraakt, omdat men er niet in geslaagd is ze te
synthetiseren, en zelfs niet om ze wederom te extraheren. Het verdient ver
melding, dat men in Angelsaksische landen alle groeistoffen „auxins" noemt.
Toen men met IAZ een stof in handen had, die synthetisch te bereiden
was, lag het voor de hand ook verwante verbindingen te toetsen. Inderdaad
bleken vele indolderivaten groeistofwerking te bezitten, evenals vele fenyl-,
naftaleen-, naftyl- en antraceenderivaten. De lijst van synthetische groei
stoffen breidt zich voortdurend uit; men kent er reeds duizenden. Eigenlijk
mag men een stof pas een groeistof noemen, wanneer hij in ieder der op
p. 74 genoemde toetsen een zekere activiteit vertoont. Er zijn vele stoffen
die slechts volgens één of enkele der toetsmethoden werkzaam zijn.
De vraag blijft, welke groeistoffen er in de plant voorkomen. De papierchromatografie heeft de onderzoekers een werktuig gegeven om dit pro
bleem aan te pakken. Het is gebleken, dat vele planteweefsels meer dan
één groeistof bevatten, en bovendien vaak één of meer stoffen, die de groei
van het toetsmateriaal niet stimuleren, doch remmen. Met de identificatie
van deze stoffen staat men nog slechts aan het begin. Wij vermeldden reeds,
dat IAZ in de plant is aangetoond. Men heeft ook verwante stoffen gevon
den, b.v. indolacetonitril. In de meeste gevallen staat echter nog niet vast
met welke stoffen men te doen heeft.
De resultaten van de papierchromatografie hebben inmiddels wel aange
toond, dat de oudere onderzoekingen over het groeistofgehalte van plan
tendelen slechts een wankele basis geven voor fysiologische en tuinbouw
kundige gevolgtrekkingen. Met ether extraheert men een ingewikkeld
mengsel van groei- en remstoffen en het is zeer de vraag of het totaal effect
van dit mengsel op het toetsmateriaal een goede indruk geeft van de
groeistoftoestand van het geëxtraheerde weefsel.
Een probleem, waarmede men nog steeds worstelt, is voorts het feit,
dat de groeistof zowel vrij als gebonden in de plant kan voorkomen. Bij
elke extractie rijst de vraag, in hoeverre de gevonden groeistof direct voor
het groeiproces beschikbaar was, en in welke mate zij op de een of andere
wijze in inactieve vorm was opgeslagen.
4.3. Werking op de groei
Nadat men had vastgesteld, dat groeistoffen de strekkingsgroei beheersen
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(„Zonder groeistof geen groei", schreef W E N T reeds in 1928) rees de vraag,
op welke wijze zij dit doen. Een afdoend antwoord is hierop nog niet ge
geven.
Een cel, die zich strekt, neemt water op. Groeistof verhoogt dus blijkbaar
de zuigspanning van de cel. Er is geen enkel direct bewijs, dat dit geschiedt
door verhoging van de osmotische druk. De andere mogelijkheid is ver
laging van de turgordruk. Dit kan tot stand komen doordat de plasticiteit
van de celwand toeneemt. Inderdaad zijn er vele gegevens verzameld, die
er op wijzen dat groeistof een belangrijke invloed op de celwand heeft.
Groeistof zou dus de rekbaarheid van de wand verhogen, met als gevolg
verlaging van de turgordruk, toeneming van de zuigspanning, waterop
neming, strekking.
Een tweetal verschijnselen, dat reeds spoedig na de ontdekking van groei
stoffen een bevredigende verklaring vond, waren de bewegingen onder
invloed van licht (fototropie) en van de zwaartekracht (geotropie). Beide kun
nen als eenzijdige groei beschouwd worden. WENT verklaarde de fototro
pie door aan te nemen dat de groeistof onder invloed van de eenzijdige
belichting aan de schaduwzijde geconcentreerd zou worden. Later heeft
men deze hypothese kunnen preciseren door aan te tonen dat de groeistof
aan de lichtzijde geïnactiveerd wordt. Het resultaat is in ieder geval hogere
groeistofconcentratie en dus een sterkere groei aan de schaduwzijde.

CHO-

LODNY stelde ter verklaring van de geotropie de theorie op, dat ook de
zwaartekracht een redistributie van de groeistof ten gevolge zou hebben,

waardoor deze aan de onderzijde van in horizontale positie geraakte stengels
zou worden geconcentreerd en daar tot versterkte strekking leiden.
Wortels reageren op licht en zwaartekracht juist tegengesteld aan de
stengels. Dit kon worden verklaard toen men vaststelde, dat het groeistofoptimum voor de strekking van wortels bijzonder laag ligt, zó laag dat de
wortel zich nadat men zijn groeistofproducerende top heeft weggesneden
sterker strekt dan wanneer hij intact is. Dit lage optimum zou door belich
ting of lateraal werkende zwaartekracht aan de schaduw- respectievelijk
onderzijde worden overschreden, zodat de groei van de andere zijde gaat
overheersen. Met deze hypothese is echter het laatste woord nog niet ge
sproken.
4.4. Nevenwerkingen van groeistof
Het eerste geval waarbij bleek, dat een groeicorrelatie tussen verschillende
plantedelen door groeistof wordt bepaald, was apicale dominantie: het ver
schijnsel dat de groeiende eindknop de groei van de zijknoppen remt. Be-
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halve door de eindknop wordt de zijknop ook geremd door het blad in
welks oksel hij staat.

THIMANN

toonde aan, dat de correlatieve remming

blijft bestaan wanneer men de eindknop vervangt door een groeistofprepa
raat.
De aanvankelijke veronderstelling, dat de laterale knoppen niet uitlopen
omdat zij van de top zoveel groeistof ontvangen dat de maximale concen
tratie overschreden wordt, heeft men laten varen. Hoe de remming dan wel
tot stand komt is echter niet bekend. Men heeft verondersteld, dat de groei
stof aanleiding zou geven tot de vorming van een remstof, die in tegenstel
ling met de groeistof zelf acropetaal (dus van beneden naar boven) zou wor
den vervoerd. De basipetale groeistofstroom zou dus de laterale knoppen
niet kunnen binnendringen, de remstof wel, met als gevolg dat de zijknop
niet kan uitlopen. Directe bewijzen voor deze hypothese zijn nog niet
gegeven. Daarentegen heeft men wel kunnen aantonen, dat ook concurren
tie om voedsel, met name N, een oorzaak van correlatieve remming kan
zijn.
Het afvallen van bladeren, vruchten enz. is een proces, dat eveneens sterk
onder invloed staat van groeistof. De vorming van een breuklaag blijkt sa
men te hangen met het concentratieverval van de groeistof door het be
treffende weefsel. Is de concentratie hoog aan het distale einde (in blad of
vrucht) en laag aan het proximale einde (in de tak), dan wordt geen schei
dingslaagje gevormd, in het omgekeerde geval wel (tenzij de groeistofcon
centratie in het blad bijzonder hoog is). Toediening van groeistof aan het
distale einde voorkomt dus als regel val, terwijl toediening aan alleen het
proximale einde de val juist bevordert. Over de practische toepassing van
dit principe ziep.157. Terloops zij opgemerkt, dat ethyleen een sterk stimu
lerende invloed op de bladval heeft.
De verschijnselen, die zich bij vorming van adventieve wortels voordoen,
waren zoals we zagen voor SACHS een der grondslagen voor zijn hypothese
van orgaanvormende stoffen. Nadat vooral VAN DER LEK een aanzienlijke
hoeveelheid gegevens had verzameld die er op wezen, dat inderdaad hor
moonachtige stoffen, die in de knoppen worden geproduceerd, een essen
tiële rol spelen, werd in 1935 aangetoond dat IAZ een specifiek wortel
vormend effect heeft. Deze ontdekking werd de bron van een enorme
stroom van publicaties, die zich grotendeels bezig hielden met de invloed
van allerlei synthetischestoffen op de wortelvorming van stekken. Van deze
stoffen zijn ß-indolylazijnzuur, a-naftylazijnzuur en ß-indolylboterzuur het
meest effectief gebleken. Wij komen hier op p. 188 op terug.
Hoewel de toepassing van groeistoffen bij het stekken een hoge vlucht
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heeft genomen, is het fysiologisch mechanisme niet ontraadseld. BO U I L E N N E
en WENT hebben in 1933 geconcludeerd, dat de wortelvorming in eerste
instantie door een specifiek hormoon, rhizocaline, zou worden veroorzaakt.
De groeistoffen zouden pas in de volgende stadia hun invloed doen gelden,
en wel speciaal op de strekking van de primordia. Voor dit gezichtspunt
zijn nog steeds goede argumenten aan te voeren. Van rhizocaline is echter
weinig meer bekend, dan dat het in de bladeren wordt gevormd.
Parthenocarpie, d.i. het uitgroeien van zaadloze vruchten, wordt in bepaal
de gevallen door groeistoffen sterk gestimuleerd. Hierbij zijn vooral naftyl-,
naftoxy- en fenoxyazijnzuur en verwante verbindingen effectief. Men zie
verder p. 158.
4.5. Groeiremmingen. Onkruidbestrijding
Terwijl de groei door geringe hoeveelheden groeistof gestimuleerd wordt,
remmen groeistoffen de strekking, wanneer zij in te hoge concentratie aan
wezig zijn. Dit is de aanleiding geweest om na te gaan of men door het
toedienen van groeistoffen ongewenste groeiprocessen kon voorkomen of
vertragen, namelijk het uitlopen van aardappels in de opslagplaats, het uit
lopen van ingekuilde bomen en struiken vóór het uitplanten, en het uit
lopen van vruchtbomen in het voorjaar eer het nachtvorstgevaar is ge
weken. In het eerste en tweede geval heeft men veelbelovende resultaten
bereikt, die reeds tot practische toepassing hebben geleid. De gebruikte
groeistof is de methylester van NAZ.
De gevoeligheid van de verschillende plantesoorten voor schadelijke
stoffen loopt sterk uiteen. Zo was reeds lang bekend, dat grassen voor kalkstikstof (calciumcyaanamide), kainiet (KCl.MgS04.3H20) en andere stof
fen minder gevoelig zijn dan vele Dicotylen. Men gebruikte deze stoffen
dan ook voor de onkruidbestrijding in granen.
Het is nu gebleken, dat bepaalde groeistoffen ook uitnemend geschikt
zijn voor dit doel. Deze zijn in zeer geringe concentratie werkzaam, zodat
de toepassing veel gemakkelijker is. Bovendien zijn zij onschadelijk voor
mensen en dieren.
Een zeer bruikbaar onkruidbestrijdingsmiddel bleek 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D). Wanneer dit op dicotyle planten wordt gespoten, veroor
zaakt het abnormale, volkomen gedesorganiseerde groei, waaraan de plant
spoedig bezwijkt. Het is bijzonder geschikt voor het bestrijden van dicotyle
onkruiden in grassen. Hetzelfde geldt voor 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur (MCPA). Men heeft ook stoffen ontdekt, nl. bepaalde gesubstitueerde
fenylcarbamaten, waarmede men grassen in dicotyle gewassen kan bestrijden.
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Het bestrijden van dicotyle onkruiden in eveneens dicotyle gewassen,
zoals in de tuinbouw regel is, blijft ook na deze nieuwe ontdekkingen op
het gebied van de chemische onkruidbestrijding een probleem. Schermbloemigen hebben een grote resistentie tegen minerale oliën met een aromaatgehalte van 18-20%, hetgeen mogelijkheden opent voor de chemische
onkruidbestrijding in peen e.d. (afb. 22, p. 80). Overigens bestrijdt men
onkruiden vlak voor het gewas boven de grond komt („pre-emergence con
trol"), waarbij de reeds verschenen onkruidkiemplantjes door contactmid
delen zoals zwavelzuur, kaliumcyanaat en aromatische oliën worden gedood.

5.

MILIEU-INVLOEDEN OP DE GROEI

Groei is een zeer ingewikkeld proces, dat slechts plaats kan vinden wanneer
een groot aantal andere levensprocessen ongestoord kan verlopen. Aange
zien al deze processen onder invloed staan van de temperatuur, stellen de
kardinale punten van de groei tot op zekere hoogte een „gemiddelde" voor
van de maxima, optima en minima van allerlei opbouw- en afbraakproces
sen en translocaties.
Merkwaardig is de indirecte invloed, die van koude kan uitgaan. Bij ver
scheidene meerjarige gewassen, houtige zowel als kruidachtige, is af en
toe een periode relatief lage temperatuur noodzakelijk om de strekking bij
hogere temperatuur ongestoord of optimaal te doen verlopen. Wij gaan
hier in het volgende hoofdstuk nader op in.
Ook de factor licht kan op de strekking van grote invloed zijn. In bepaal
de gevallen komt de groei zonder licht moeilijk op gang. Er zijn planten,
b.v. de beuk, waarbij de rustende knoppen in donker niet uitgroeien. Van
sommige gewassen, b.v. tuinkers, kiemt het zaad sneller, of zelfs uitslui
tend, wanneer het (in gezwollen toestand) gedurende korte tijd aan licht
wordt blootgesteld (p. 168).
Afgezien van deze gevallen is de strekkingsgroei gewoonlijk min of
meer omgekeerd evenredig met de lichtintensiteit. In volledig duister ver
tonen de planten een abnormaal sterke strekking van de stengels (etiolement). Hoe meer licht men ze geeft, des te geringer is de strekking. Het is
gebleken, dat vooral de violette en blauwe stralen de groei remmen. Planten
die in groen, geel of rood licht worden opgekweekt, strekken zich daarom
sterker dan die welke in wit licht van dezelfde intensiteit groeien, en deze
overtreffen weer degene in violet licht. Bij tomaten bleek dat de geprodu
ceerde hoeveelheid droge stof in elke kleur licht dezelfde is. De bijbelichting
heeft geen effect op de celdeling ; alleen de strekking wordt beïnvloed.
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Bij planten, die uitsluitend monochromatisch licht ontvingen, bleek de
hoeveelheid extraheerbare groeistof afhankelijk van de golflengte van de
straling. Dit geeft steun aan de hypothese, dat blauw licht de groeistof in
activeert. Bij planten waar de dag (bestraling met zonlicht) met monochro
matisch licht werd verlengd, werd een dergelijke correlatie niet gevonden.
Men heeft verondersteld, dat in dit geval de gevoeligheid van de plant voor
de groeistof door de kleur van het licht wordt beïnvloed.
Het spreekt vanzelf, dat deze feiten van belang zijn bij de toepassing van
kunstlicht in de plantenteelt. Zij bepalen de keuze van het lamptype. Gloei
lampen, die veel rode en infrarode stralen uitzenden, hebben een rekkende
werking. Zij worden dus alleen gebruikt bij het forceren, waar het juist
om de strekking te doen is (p. 121), en bij de dagverlenging, waar met zwakke
intensiteiten kan worden volstaan, zodat het rekkend effect van geen be
lang is (p. 122).
Behalve de intensiteit en de spectrale samenstelling van het licht kan ook
de duur van de dagelijkse belichting van invloed zijn op de groei. Het effect
bestaat in de eerste plaats in een verlenging van de groeiperiode van houtige
gewassen, waarbij de groei, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien,
vroeg of laat door endogene oorzaken tot stilstand komt, ook onder con
stant gunstige omstandigheden. Vele van deze gewassen groeien langer
door, naarmate de duur van de dagelijkse belichting langer is. Men kan
dit in de herfst waarnemen bij laanbomen, b.v. populieren of platanen, die
dicht bij straatlantaarns staan. Enkele soorten hebben een optimale dag
lengte, b.v. eenjarige zaailingen van Pinns sylvestris, die bij een belichting
van 20 uur per etmaal langer doorgroeien dan in continu licht.
Het effect van een eenzijdige belichting kwam reeds ter sprake, evenals
de invloed van de zwaartekracht. Laat men wortels omhoog, en stengels
naar beneden groeien, terwijl men geotropische krommingen verhindert,
dan blijkt de groei beduidend minder dan wanneer deze plantedelen zich
in de normale positie bevinden.

6. KUNSTMATIGE BEÏNVLOEDING VAN DE GROEIWIJZE

6.1. Het leiden
Bij sommige gewassen beïnvloedt men de groei na het uitplanten door rege
ling van het milieu. Dit is het geval bij de meeste eenjarige teelten (groen
ten, sierbloemen), doch ook bij sommige meerjarige gewassen: aardbei,
ananas, banaan en andere.
Vaak neemt men echter andere maatregelen te baat om van een goede

AFB. 21. Knollen van dahlia 'Firefly' gegroeid aan een plant die in augustus gedurende 4 weken
aan korte dag (8j uur) werd blootgesteld. Rechts een in natuurlijke dag gevormd
wortelgestel (p. 66).

AFB. 22. Onkruidbestrijding in peen: links boven onbehandeld, rechts onder bespoten met
aromatische olie (p. 79).

AFB. 23-24. Deze foto's van appelbomen geteeld als hoogstam (boven) en volgens het systeem
van Lepage tonen hoezeer men de groeiwijze van een boom door leiden en snoei
en kan beïnvloeden. Hierbij speelt echter ook de onderstam een rol (zie p. 84-86).
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groeiwijze verzekerd te zijn. Het eenvoudigste geval is wel het steun geven
aan gewassen, die de neiging hebben op de grond te zakken. Men moet dit
voorkomen, om bladeren, bloemen en vruchten schoon te houden en het
treffen van cultuurmaatregelen zoals grondbewerking, onkruidbestrijding,
bespuiten en oogsten gemakkelijker te maken. In tuinen kan men boven
dien met het leiden van planten esthetische effecten bereiken; men denke
aan begroeiing van muren, bogen, pergola's e.d. ; de mogelijkheden zijn
hier onbeperkt.
Erwten en lathyrus teelt men tegen gaas, bonen op staken. Bramen wor
den aan horizontale draden geleid. Tomaten houdt men in de kas overeind
met een touwtje dat aan de basis van de plant is vastgemaakt en boven is
bevestigd aan een horizontale draad. Dit wordt tegenwoordig ook bij bonen
toegepast. Bij de anjerteelt spant men op bepaalde afstanden (b.v. 20 cm
horizontaal en 15-25 cm verticaal) ijzeren draden in de lengte over de
bedden. Deze draden worden in horizontale richting met katoenen draden
verbonden, zodat netwerken ontstaan, die de planten overeind houden.
Een stap verder gaat men, wanneer men de planten niet alleen steun
geeft, maar tevens zó leidt, dat ze van een gunstig microklimaat kunnen
profiteren. Dit geschiedt met kaskomkommers, die langs het glas worden
geleid op een netwerk van draden, dat op enkele dm van het glas is aange
bracht. Iets dergelijks gebeurt ook met druiven en perziken. Bij deze meer
jarige houtige gewassen gaat dit leiden echter niet vanzelf; er moeten heel
wat takken worden weggenomen of ingekort. Hiermede betreden wij het
terrein van de snoei.
6.2. Algemene grondslagen van de snoei
Snoeien is het wegnemen van plantedelen, (a) omdat ze dood of ziek zijn
en de gezondheid van de rest der plant in gevaar brengen, (b) omdat men
de plant op een bepaalde manier wil vormen, en (c) omdat men de ont
wikkeling van de overblijvende plantedelen wil beïnvloeden.
Het verwijderen van dode en zieke twijgen behoeft geen commentaar.
Het afsterven van takken door andere oorzaken dan ziekte mag men als een
natuurhjke snoei beschouwen. Sommige planten, o.a. de eik, werpen leven
de takken af. Bij de sering sterft van nature bij vrijwel iedere tak de eindknop af, zodat de groei het volgend seizoen door zijknoppen wordt voort
gezet. Iets dergelijks ziet men bij andere houtige gewassen, o.a. Ailanthus en
Robinia.

Tussen levende plantedelen bestaan allerlei correlaties. Ieder deel is be
perkt in zijn mogelijkheden ten aanzien van de productie en de opneming
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uit het milieu van onontbeerlijke stoffen, en dus afhankelijk van de andere
delen. Aan de andere kant treedt er echter een hevige concurrentie op tussen
de delen van één plant, waarbij ieder deel er naar streeft een zo gunstig mo
gelijke positie in het milieu in te nemen en een zo groot mogelijk deel van
het binnen de plant beschikbare voedsel te bemachtigen. Deze concurrentie
is een logisch gevolg van het feit, dat een plant veel meer knoppen produ
ceert, dan ooit kunnen uitgroeien.
Het wegsnoeien van een levend gedeelte van de plant betekent voor de
andere delen winst, voorzover het weggenomen deel optrad als consument,
en verhes, voorzover het een functie als producent vervulde. Bovendien
verstoort men hormonale evenwichten, bijvoorbeeld die welke de apicale
dominantie bepalen. Het is daarom vaak zeer moeilijk, precies te voorspel
len wat het resultaat van de snoei zal zijn, temeer daar de factor tijd een be
langrijke rol speelt. Het evenwicht tussen de verschillende delen van de
plant is bij uitstek dynamisch; het verandert voortdurend. Het effect van
een verstoring van dit evenwicht treedt dus niet slechts eenmaal op, maar
kan jaren doorwerken.
6.3. Pluizen en dunnen
Indien men plantedelen wegneemt, die geen voedsel produceren, dan
komt voor de andere delen van de plant meer voedsel beschikbaar. Dit kan
leiden tot een betere groei van deze delen, en zo tot een verhoging van de
kwahteit van het product. Een voorbeeld is het zogenaamde „pluizen":
het wegnemen van de zijbloemen bij anjer, chrysant, dahlia, pioen e.a.,
waardoor de eindbloem beter uitgroeit. Deze grote bloemen met hun
lange stelen brengen meer op dan de talrijke, doch kleinere en korter gesteelde bloemen, die men zonder pluizen krijgt (zie ook p. 137).
Op hetzelfde principe berust het dunnen van vruchten, b.v. bij appels en
peren. Men vermindert het aantal vruchten om de kwahteit van de over
blijvende zo te verbeteren dat men toch een grotere winst maakt. De mate,
waarin men moet dunnen, is een kwestie van ervaring. Neemt men te
weinig vruchten weg, dan is de kwaliteitsverbetering niet maximaal; aan
de andere kant betekent echter elke vrucht, die men teveel wegneemt, ver
hes.
Vruchtdunning past men ook bij kasdruiven toe, waar men het „krenten"
noemt. Hier gaat het er om, een goed gevormde tros met grote bessen te
krijgen. Krent men niet, dan zijn de bessen klein.
Ook bij het dunnen van scheuten moet men streven naar de optimale
verhouding tussen een aantal factoren. De jonge scheut onttrekt aanvanke-
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lijk voedsel aan andere delen; bovendien nemen de scheuten, wanneer ze te
dicht staan, voor elkaar het licht weg. Aan de andere kant is men van deze
scheuten afhankelijk voor de oogst. In het algemeen gaat het er dus om, het
aantal scheuten in overeenstemming te brengen met de beschikbare hoe
veelheid licht.
Hierbij speelt ook het doel van de teelt een rol. Bij een vroege tomaten
teelt, waar het er om gaat zo snel mogelijk vruchten te produceren, neemt
men de jonge scheuten weg zodra zich enkele trossen hebben gevormd,
opdat de vruchten zo snel mogelijk zullen uitgroeien en rijpen.
6.4. Vormsnoei
Men streeft er naar de plant een bepaalde vorm te geven, (a) om het esthe
tisch effect, (b) om de plant zo goed mogelijk aan het milieu aan te passen,
en (c) om bepaalde teeltwijzen te kunnen toepassen.
De eenvoudigste vormsnoei is het „toppen" of „innijpen", waarbij de
top van de groeiende stengel wordt verwijderd. Dit heeft tot gevolg, dat
de apicale dominantie wordt opgeheven, zodat enkele zijscheuten uit
groeien. Hun aantal is vaak afhankelijk van het moment en de plaats van
innijpen. Bij sommige gewassen is het daarom een ware kunst, zoals bij de
chrysant, waar bovendien ieder ras enigszins anders reageert. Innijpen is
een cultuurmaatregel, die bij zeer vele gewassen wordt toegepast, b.v. bij
potplanten om een mooie „bossige" plant te krijgen, bij komkommers en
meloenen in de bak om de plant de beschikbare ruimte gelijkmatig te doen
opvullen, enzovoort.
Ook het vormen van een heg berust op het opheffen van de apicale domi
nantie. Men knipt steeds op dezelfde hoogte in, doch er lopen steeds zij
knoppen uit, zodat de planten toch aan de groei blijven en de heg steeds
compacter wordt. Het is echter wel een rigoureuze ingreep, die lang niet
alle gewassen verdragen. Nog zeldzamer zijn planten als Buxus sempervirens
en de subtropische Eugenia myrtifolia, die zich in allerlei vormen (bollen,
kegels, zuilen, dierfiguren enz.) laten knippen.
De reeds genoemde leibomen, in de kas of langs muren, zijn het voor
beeld van een vormsnoei, die er op gericht is de plant van een gunstig micro
klimaat te doen profiteren. Ook bij de andere vormen streeft men er naar
de takken regelmatig ingeplant te krijgen zodat de ruimte en het licht zo
goed mogelijk worden benut. Tevens zal men er voor zorgen, dat het licht
ook in het centrum van de boom kan doordringen. Laat men vruchtbomen
ongesnoeid, dan hebben zij de neiging om op den duur de paraplu-vorm
aan te nemen, waarbij de takken en bladeren aan de periferie van de boom
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alle licht opvangen, zodat die, welke meer naar binnen zitten, verzwakken,
geen vrucht meer dragen en op den duur afsterven. Een goede snoei kan
dit voorkomen.
De vorm van de planten moet zodanig zijn, dat het treffen van de nood
zakelijke cultuurmaatregelen gemakkelijk en op doelmatige wijze kan ge
schieden. Dit geldt vooral nu arbeiders schaars en duur zijn en men steeds
meer mechaniseert, terwijl tevens de eisen, die men aan de producten stelt,
steeds hoger worden. Zo moeten plantverband en vorm van de bomen in
een boomgaard zodanig zijn, dat men met de trekker overal bij kan komen
om de grond te bewerken, bespuitingen uit te voeren enz. De takken mogen
niet op de grond hangen, doch zij moeten ook weer niet te hoog zitten, om
dat dan het plukken moeilijkheden geeft.
6.5. Snoeien om de vruchtbaarheid te beïnvloeden
Er zijn planten, waarbij onder bepaalde omstandigheden ieder actief groeipunt bloemen gaat vormen (chrysant). Er zijn ook gewassen, waarbij de
groeipunten, die zich op bepaalde morfologische plaatsen aan de plant be
vinden, onder alle omstandigheden generatief worden, terwijl de andere
groeipunten vegetatief bhjven (boon, erwt, tomaat). In geen dezer gevallen
kan men de bloemaanleg door snoei beïnvloeden; hoogstens kan men op
het uitgroeien van bloemen of vruchten invloed oefenen.
Dit is het geval bij de tomaat. De plaats van de eerste bloemtros varieert
met het milieu, doch de volgende worden met zeer grote regelmaat telkens
na een bepaald aantal bladeren aangelegd. Het lot van deze primordiale
trossen is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid assimilaten. Kan de
plant intensief assimileren, dan vormen de trossen een groot aantal bloemen
en vruchten; is de assimilatie gering, dan blijven zij rudimentair. Omdat
ook de jonge groeiende scheuten afhankelijk zijn van de fotosynthetische
activiteit van de volwassen bladeren, treedt er concurrentie op tussen de
trossen en de jonge scheuten. Dit is een van de redenen waarom men in ons
khmaat, waar het licht gedurende een groot gedeelte van het jaar in het
minimum is, de zijscheuten (de „dieven") verwijdert. De vruchten groeien
dan sneller uit. Laat men de dieven zitten, dan krijgt men op den duur meer
en grotere vruchten. Onze tomatenteelt is er echter op gericht om snel en
gewoonlijk ook vroeg te produceren. Bovendien krijgt men zonder snoei
brede en slordige planten, die veel werk geven (vergelijk afb. 37, p. 129).
Ook bij onze vruchtbomen, b.v. bij de appel, is het mogelijk de vrucht
baarheid door snoei te beïnvloeden. Het probleem is hier echter nog minder
overzichtelijk dan bij de tomaat, omdat (a) de boom ingewikkelder van
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bouw is, (b) men niet alleen de zetting en het uitgroeien van de vruchten
beïnvloedt, maar ook de bloemaanleg, en (c) men dus niet alleen rekening
moet houden met de productie in één seizoen, doch ook met de dracht in
latere jaren. Het laatste vormt wel de grootste complicatie.
Er bestaat zeer veel literatuur over de snoei van vruchtbomen, en het
aantal theoretische beschouwingen is legio. Dit is geen wonder, want exact
wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp is er zeer weinig en de
kennis omtrent het effect van de snoei op vele fysiologische processen is
eveneens onvoldoende.
K O O P M A N N heeft nagegaan wat er gebeurt wanneer men een vegetatieve
scheut insnijdt. Meet men de lengte van de scheut, die in het volgende
groeiseizoen uit de bovenste zijknop ontstaat, dan blijkt dat insnijden tot
op een derde van de lengte de sterkste groei heeft. Telt men echter de lengtegroei in het jaar voorafgaande aan de snoei bij het nieuwe schot op, dan
blijkt het totaal toch het grootst bij de ongesnoeide scheuten. Men krijgt
m.a.w. zonder snoei de grootste totale scheutlengte, en bij het insnoeien tot
op een derde de grootste lengte van het éénjarige schot.
Evenals bij de tomaat speelt bij de appel de hoeveelheid assimilaten een
grote rol bij de vruchtvorming, en naar men moet aannemen ook bij de
bloemaanleg. Dientengevolge bestaat er een antagonisme tussen de jonge
groeiende scheuten, de vruchttrossen en de knoppen die eventueel bloemprimordia kunnen vormen. Bij een relatief te sterke vegetatieve groei wor
den minder bloemtrossen gevormd, en ook na een jaar van enorme vrucht
dracht kan de bloei te wensen over laten („beurtjaren").
Wil men de vruchtbaarheid zo spoedig mogelijk laten intreden, dan moet
men niet snoeien, behalve om de takken waar nodig wat uit te dunnen.
Men kan de vegetatieve groei nog verder verminderen door de takken uit
te buigen. Het is namelijk een algemene regel dat de groei sterker is naar
mate de tak meer rechtop groeit. Deze principes worden toegepast bij de
„vrije spil", een vorm die bij de appel de laatste jaren veel opgang maakt,
omdat zij in korte tijd een hoge opbrengst geeft. Men laat de boompjes
opgroeien met een harttak; de zijtakken, waarvan de onderste op ongeveer
60 cm boven de grond staat ingeplant, worden niet ingesnoeid, doch voort
durend uitgebogen.
Een dragende tak heeft de neiging om onder het gewicht van de vruchten
steeds verder door te zakken. Hierdoor en eveneens door de vruchtproduc
tie wordt de groei-impuls steeds geringer, en hiermede daalt het vermogen
van de tak om voedsel uit de andere delen van de plant aan te zuigen. De tak
raakt „uitgeput" ; men streeft er naar hem te vervangen. Een doelmatige

86

V. GROEI

snoei moet er op gericht zijn voor goede vervangscheuten te zorgen. In vele
gevallen zijn hiervoor de sterke scheuten, die zich boven op het buigpunt
van de tak ontwikkelen, zeer geschikt.
Voor verdere details van de snoei van de appel en van andere vrucht
bomen verwijzen wij naar de praktische handleidingen.
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HOOFDSTUK VI

PERIODICITEIT

I. INLEIDING. DAGELIJKSE PERIODICITEIT

De natuurlijke omstandigheden, waaronder de plant groeit, zijn aan ritmische
schommelingen onderhevig : de afwisseling van dag en nacht, en de jaarlijkse
gang der seizoenen. Deze periodieke veranderingen van het milieu weer
spiegelen zich in de levensprocessen van de plant, die immers alle min of meer
van het milieu afhankelijk zijn.
Toch brengt nadere studie van de periodiciteit aan het licht, dat het ver
schijnsel minder vanzelfsprekend is dan men wellicht zou denken. Wat een
reactie op een (periodieke) verandering in het milieu lijkt, blijkt bij nader
inzien een preventieve aanpassing te zijn. Zo komen de vorming van bedekte
knoppen en het afwerpen van de bladeren door onze inheemse houtige ge
wassen, die men ongetwijfeld als een aanpassing aan het winterklimaat mag
beschouwen, niet onder invloed van de koude tot stand, doch reeds in na
zomer en herfst, wanneer de omstandigheden voor groei nog verre van
ongunstig zijn. Men ziet dan ook, dat de betreffende soorten in streken zonder
koude winter, zoals de tropen, toch in winterrust gaan, m.a.w. een aan het
gematigd klimaat aangepast groeiritme blijven vertonen. Deze jaarlijkse
periodiciteit is dus gedeeltelijk van endogene oorsprong.
Iets dergelijks kan men ook bij de dagelijkse periodiciteit waarnemen.
Naast schommelingen in intensiteit van de levensprocessen, die rechtstreeks
door de afwisseling van licht en donker worden geïnduceerd, vertonen deze
processen ook een dagelijkse periodiciteit, die in een constant milieu blijft
bestaan, en dus blijkbaar endogeen is bepaald.
Bij de bestudering van dit verschijnsel heeft men vooral gebruik gemaakt
van de slaapbewegingen van bladeren en bloemen, omdat deze zeer gemak
kelijk zijn te registreren. Ook ademhaling, fotosynthese, bloeding van won
den en vele andere processen vertonen echter in een constant milieu ritmische
schommelingen met een amplitude van ongeveer een etmaal.
Dit heeft de voor de plantenteelt belangrijke consequentie, dat ook de
gevoeligheid voor bepaalde milieufactoren ritmische schommelingen ver
toont. Het begrip endogene periodiciteit houdt in, dat de plant voor een
bepaald proces, b.v. de fotosynthese, op een bepaald moment beter „gedispo
neerd" is dan op een ander ogenblik. Wil men nu bepaalde maatregelen
treffen om genoemd proces te stimuleren, b.v. het geven van een bijbelich-
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ting, dan kan men dit op de meest economische wijze doen op het moment,
dat de dispositie van de plant het gunstigst is. Wij zagen reeds op p. 65, dat bij
vele planten de fotosynthese in de morgen sterk is, doch reeds vroeg in de
middag, ondanks gunstige omstandigheden, tot een zeer lage waarde daalt.
Het is dus waarschijnlijk in het algemeen het beste om de bijbelichting ter
bevordering van de fotosynthese in de morgenuren te geven.
B Ü N N I N G , die zich veel

met de endogene periodiciteit van de plant bezig
houdt, heeft ter aanduiding van de ritmische veranderingen inde reactie op het
milieu de begrippen fotofiele en skotofiele fase ingevoerd. In de eerste fase is
de plant het best gedisponeerd tot processen, die door het licht worden be
vorderd (phos= licht, philos = minnend) ; in de tweede fase verlopen vooral
de processen, die aan duisternis gebonden zijn (skotos = duisternis). Beide
fasen wisselen elkaar regelmatig af in een voor het gegeven gewas kenmer
kend ritme.
Het licht werkt tijdens de skotofiele fase storend. De meeste planten groeien
dan ook bij een afwisseling van dag en nacht, die enigszins aan hun endogene
fasenveranderingen is aangepast, beter dan in continu licht. Daar gedurende
de foto- respectievelijk skotofiele fase verschillende processen plaats vinden,
althans in relatieve zin, zijn ook de kardinale punten van de temperatuur
voor de groei (minimum, optimum en maximum) gedurende deze fasen
in het algemeen niet dezelfde.

2. ZOMERRUST

Bij één- en tweejarige gewassen is de groei afhankelijk van het milieu en van
de ontwikkelingsfase van de plant. De plant groeit, wanneer de omstandig
heden gunstig zijn, en houdt er pas mee op, wanneer het milieu geen groei
meer toelaat, of wanneer alle groeipunten zijn opgebruikt voor de vorming
van bloemen. Er bestaat geen endogenejaarlijkse periodiciteit.
Bij meerjarige gewassen is dit vaak anders. Vooral bij houtige gewassen
ziet men de groei reeds tot stilstand komen, wanneer de omstandigheden nog
zeer gunstig zijn. De meeste van onze bomen groeien, vooral op latere leeftijd,
nog slechts enkele weken per jaar; eind april of begin mei lopen de knoppen
uit, en nog voor de langste dag zijn de nieuwe knoppen reeds weer gevormd.
Niet zelden komt het voor, dat eind juni een tweede groeiperiode volgt,
die enkele weken aanhoudt. Gewoonlijk is deze tot een gedeelte van de
scheuten beperkt. Zij doet de zogenaamde sint-jansloten ontstaan (St. Jan
valt op 24juni).
Het komt er dus op neer, dat vele van onze houtige gewassen gedurende
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vrijwel de gehele zomer in rust verkeren. Deze zomerrust betreft alleen destrek
king. De andere levensprocessen, zoals wateropneming, fotosynthese, adem
haling, enz., zijn gedurende de warme zomermaanden zeer intensief, terwijl
ook de vorming van nieuwe primordia binnen de knoppen in volle gang is.
De oorzaak van het tot staan komen van de strekkingsgroei is niet bekend,
en merkwaardigerwijs tot nu toe ook weinig bestudeerd. Het is wel zeker,
dat de oorzaak niet in eerste instantie in de knoppen zelf ligt, doch dat er
bepaalde correlaties in het spel zijn.
In de eerste plaats heeft het blad grote invloed. Wanneer men een in
zomerrust verkerende scheut ontbladert, wordt de groei in het algemeen her
vat. De remmende invloed van de bladeren komt bij sommige gewassen
alleen in het licht tot stand, bij andere juist in het donker. Zo gaat de eik
wanneer hij wordt verduisterd niet in rust, terwijl andere soorten in continu
licht (beuk) of reeds in lange dag (Robinia, populier, tulpeboom) zonder
onderbreking doorgroeien.
Behalve de bladeren spelen ook de wortels een belangrijke rol. Hoe meer
men de wortelgroei stimuleert (goede bodemstructuur, overvloedige mine
rale voeding, hoge bodemtemperatuur), des te langer is de groeiperiode van
de scheuten. Vaak kan men waarnemen, dat scheuten, die zich dicht bij de
wortels bevinden, langer doorgroeien dan die, welke door een grotere af
stand en vele vertakkingsplaatsen van de wortels gescheiden zijn.
W E N T heeft op dit geval de redenering van S A C H S , die op p. 73 ter sprake
kwam, toegepast. Voor de vorming van scheuten zou een specifiek stengelvormende stof noodzakelijk zijn, die in de wortels wordt gevormd en door
WENT caulocaline is genoemd. De snelle groei in het voorjaar put de voorraad
caulocaline uit, zodat de scheutgroei tot staan komt. Nu volgt een periode,
waarin de bladeren een wortelvormende stof, rhizocaline, produceren, waar

door de wortelgroei wordt gestimuleerd en het evenwicht tussen onder- en
bovengrondse delen van de plant wordt hersteld. De wortels produceren
weer caulocaline, waardoor de stengelgroei wordt hervat, enz., tot het on
gunstig jaargetijde een einde maakt aan alle groei.
De periodiciteit is in verschillende opzichten voor de tuinbouw van be
lang. Wanneer men de planten zoveel mogelijk wil doen groeien, dan moet
zomerrust worden voorkomen. Bij gewassen waar de groei onder invloed
staat van de daglengte kan een dagverlenging met zwak licht het groeiseizoen
vaak aanzienlijk verlengen. Er liggen hier voor de boomteelt wellicht nog
onontgonnen mogelijkheden. Bij andere gewassen is het probleem ingewik
kelder. Het geven van veel licht en het zoveel mogelijk stimuleren van de
wortelgroei kunnen hier goede resultaten geven.
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In andere gevallen gaat het er juist om de groei tot stilstand te brengen.
Planten, die in rust verkeren, zijn beter bestand tegen ongunstige omstandig
heden (droogte, koude) dan die, welke in volle groei zijn. Voorts is zomer
rust van belang voor de bloemaanleg. Men kan dit goed waarnemen bij
Forsythia. Bij deze struik vindt men gedurende de zomermaanden zowel
groeiende als rustende scheuten. Alleen aan de laatste worden bloemknoppen

gevormd. Dit principe wordt toegepast bij seringen, die in de zomer worden
„rondgestoken". Hierbij wordt het wortelstelsel beschadigd, met als gevolg,
dat de scheutgroei ophoudt. Aan aldus behandelde struiken vormen zich
meer bloemknoppen dan aan die, welke men langer laat doorgroeien. Bij
appels werd vooral vroeger een zomersnoei toegepast, die ten doel had de
groei van bepaalde loten vroegtijdig tot staan te brengen, om zo de vorming
van bloemknoppen aan deze scheuten tc stimuleren. Rondsteken en het innijpen van groeiende topjes zijn eveneens de middelen, die men te baat neemt
wanneer planten in het najaar te lang doorgroeien en dus dreigen de winter
in onvoldoend „uitgerijpte" toestand te zullen ingaan.
Gedurende de maand september (bij sommige gewassen reeds eerder) tre
den fysiologische veranderingen in de rustende knoppen op. De oorzaak van
de rust blijkt nu niet langer correlatief te zijn ; ontbladering heeft geen effect
meer. De knoppen zijn via een toestand van zomerrust in winterrust geraakt.

3.

WINTERRUST

3.1. Het begrip
Onder winterrust verstaan wij een fysiologische toestand van de knoppen,
tengevolge waarvan zij ook bij gunstige omstandigheden niet of vertraagd
uitlopen, en die verdwijnt, wanneer de knoppen gedurende een zekere pe
riode aan lage temperatuur worden blootgesteld (afb. 25, p. 96).
Winterrust is bij de meerjarige gewassen van onze breedtegraad een alge
meen verschijnsel. Vrijwel alle bladverliezende houtige gewassen gaan in
winterrust. Ook bij vaste planten komt het voor, hoewel minder algemeen
(rabarber, gebroken hartjes, Astilbe, Anemone pulsatilla, lelietjes der dalen).
Aardappels en gladioleknollen vertonen eveneens winterrust. Daarentegen
heeft de rust van vele groenblijvende struiken, de meeste vaste planten en alle
tweejarige gewassen andere oorzaken; deze hebben geen koude nodig om te
kunnen uitlopen.
In de tropen komt winterrust uiteraard niet voor, tenminste niet bij de
aldaar inheemse planten. Houtige gewassen uit de gematigde zone, b.v.
appelbomen, gaan echter ook in de tropen in winterrust, wat rampzalige
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gevolgen voor hen heeft, omdat de noodzakelijke periode lage temperatuur
uitblijft. De knoppen blijven daardoor lang gesloten; zij ontluiken zeer on
regelmatig, en geven scheuten met zeer korte internodiën. Dergelijke rozet
achtige scheuten ziet men ook bij appelbomen, die constant in de warme kas
verblijven.
De koudebehoeftige knop is dus niet altijd geheel in rust; er kan ook een
zekere „traagheidstoestand" optreden, waarbij aanleg en ontplooiing van de
bladeren normaal verlopen, doch waarbij de stengelstrekking nagenoeg
achterwege blijft. Men kan dit verschijnsel ook waarnemen bij aardbeien
(waar het geïnduceerd wordt door korte dag) en bij bepaalde chrysanten
(waar het geïnduceerd wordt door tijdelijk etiolement). Ook hier is de strek
king na een periode koude weer normaal.
Winterrust geeft een zeer doelmatige aanpassing aan het ongunstige winterklimaat. Dank zij dit fysiologisch mechanisme wordt voorkomen, dat de
knoppen reeds in de herfst of tijdens een kortstondige dooiperiode uitlopen
en aan de vorst ten offer vallen.
Hoe de knoppen in winterrust geraken, is onbekend. Bij populier en som
mige andere voor daglengte gevoelige gewassen is korte dag blijkbaar de
inducerende factor. Het is waarschijnlijk in het algemeen zo, dat de knoppen
eerst correlatief worden geremd (dus in zomerrust geraken), en dat op den
duur deze remming irreversibel wordt, m.a.w. niet meer verdwijnt, wanneer
het orgaan, vanwaar zij in eerste instantie uitging, wordt verwijderd. Wij
komen op het mechanisme nog even terug.
3.2. Het verbreken van winterrust
Het natuurlijke middel om winterrust te verbreken is koude. De ervaring
leert, dat zowel temperaturen boven als beneden het vriespunt effectief zijn.
Waar de optimale temperatuur ligt, is in de meeste gevallen onbekend. Bij
Forsythia en Convallaria ligt hij bij -2°. Ook bij kamertemperatuur lopen de
knoppen van de meeste gewassen tenslotte uit. Dit kan echter wel een of twee

jaren duren, en dan verschijnen gewoonlijk zwakke of rozetachtige scheuten.
Zeer hoge temperaturen (b.v. 350) kunnen een rustverbrekende werking
hebben, echter alleen wanneer de winterrust licht is.
Zeer effectief is een onderdompeling van de knoppen in lauwwarm water,
b.v. 30-35° gedurende 12 uur (afb. 26, p. 96). Deze methode, die door
MOLISCH (1909)

werd ontwikkeld, heeft enige praktische toepassing gevon
den. Men kan de takken ook gedurende enkele minuten in water van 40-450
dopen, doch de kans op beschadiging is dan groter.
Alle mogelijke andere fysische prikkels zijn geprobeerd, b.v. uitdroging,
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licht, elektrische stroom, roentgenstralen. Continu licht verbreekt bij som
mige planten de winterrust (beuk, populier), doch bij andere is het effect
zwak of nihil (eik).
Verwonding kan de rust van de betreffende knop verbreken. Dit verschaft
misschien de verklaring van de werking van elektrische stroom, roentgen
stralen, enz. Zeer effectief bleken enkele chemicaliën, en wel in het bijzon
der ether (JOHANNSEN 1896) en ethyleenchloorhydrine (DENNY 1928). Deze
gassen zijn vroeger op enige schaal in praktijk toegepast. Het aantal stoffen,
dat een zwak rustverbrekend effect heeft, is zeer groot.
3.3. Fysiologische oorzaken van winterrust
In tegenstelling met zomerrust is winterrust niet correlatief. Het verschijnsel
is gelokaliseerd in de knop, en alleen een behandeling van de knop doet het
verdwijnen.
Verschillende onderzoekers hebben geconstateerd, dat het protoplasma in
de rustende knop afwijkt van dat van de cellen van groeiende weefsels. Dicht
heid, viscositeit en wateraantrekkende kracht zijn groter, terwijl sommigen
menen, dat de plasmodesmata afwezig zijn.
Wanneer aardappels aan koude worden blootgesteld, worden ze zoet,
omdat zetmeel wordt gesplitst in suiker, die wordt opgehoopt omdat de
intensiteit van de ademhaling gering is. Ook in houtige takken vindt de om
zetting van zetmeel in suiker plaats. Het is gebleken, dat niet alleen koude,
doch ook het waterbad, ether, ethyleenchloorhydrine en andere rustverbrekende middelen een dergelijk effect hebben. Op grond van deze waarnemin
gen heeft men verondersteld, dat de rust zou samenhangen met de activiteit
van hydrolytische enzymen, of met de intensiteit van de ademhaling. In
varianten van deze theorie wordt aangenomen, dat één of meer produkten
van de enzymatische splitsingen of van de (intramoleculaire) ademhaling het
specifiek rustverbrekend agens zou zijn. Tot een bevredigende verklaring
van het optreden en verdwijnen van winterrust is men langs deze weg echter
niet gekomen.
Na de ontdekking van de groeistoffen heeft men deze ook met de winter
rust in verband gebracht. Extracties toonden aan, dat rustende knoppen geen
groeistof bevatten, uitlopende daarentegen zeer veel. Later vond HEMBERG,
dat de rustende knoppen stoffen bevatten, die de groei van het havercoleoptiel
remmen ; of er ook nog groeistoffen aanwezig zijn, was niet vast te stellen.
Zodra de winterrust verbroken wordt, verdwijnen de remstoffen, en kan
men groeistoffen aantonen.
Het is wel duidelijk, dat de eigenschappen van het protoplasma, de activiteit
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van enzymen, de ademhaling, de produkten van deze processen, groeistoffen
en remstoffen alle een zekere correlatie met de winterrust vertonen. Hoe
echter het causale verband tussen deze verschijnselen ligt, is nog niet aange
toond, en het probleem van de oorzaak van de winterrust is onopgelost.
4.

GEDWONGEN RUST

De meerjarige gewassen, die niet in winterrust zijn, vertonen in ons klimaat
gedurende de wintermaanden evenmin groei als de andere. Zij zijn in een
toestand van gedwongen rust, die een direct gevolg is van de ongunstige
omstandigheden en verdwijnt, zodra het milieu in gunstige zin verandert.
Brengt men klimop, dophei of ridderspoor in december in een warme kas,
dan wordt de groei direct hervat. Andere gewassen, b.v. Rhododendron
ponticum, reageren op gelijke wijze, mits men de plant bovendien lange dag

geeft (afb. 27, p. 97).
Aan de koudebehoefte van planten, die in winterrust zijn, wordt gedurende
de winter geleidelijk voldaan. Vroeg of laat komen dus alle planten uit hun
winterrust. In het algemeen is op dat moment de temperatuur echter nog te
laag om de knoppen te doen uitlopen. Zij gaan dus over in een toestand van
gedwongen rust. Wij komen hier sub 6 op terug.
In andere streken, b.v. moessongebieden, kan ook droogte de planten tij
delijk een gedwongen rust opleggen.
5.

DE PERIODICITEIT VAN DE BLOEMAANLEG

Tot nu toe kwam alleen de periodiciteit van de strekkingsgroei ter sprake.
De activiteit van het vegetatiepunt is hiermede slechts ten dele gecorreleerd.
Wanneer de knoppen in winterrust zijn, vindt plasmagroei noch celdeling
plaats; tijdens de zomerrust gaat echter de vorming van blad- en bloemprimordia door, en is zelfs vaak zeer intensief.
Het moment, waarop het vegetatiepunt bloemen in plaats van bladeren
gaat vormen, is meestal van groot tuinbouwkundig belang. Dit moment
blijkt gewoonlijk aan een bepaald jaargetijde gebonden. Het kan een recht
streeks gevolg zijn van de uitwendige omstandigheden ; deze gevallen komen
in hoofdstuk VII ter sprake. Wij zullen ons hier beperken tot de meerjarige
gewassen, waarbij voornamelijk endogene factoren een rol spelen. BLAAUW
en zijn medewerkers hebben ten onzent de periodiciteit van verscheidene
van deze gewassen nauwkeurig nagegaan.
Houtige gewassen, die in het voorjaar bloeien (het grote merendeel der
soorten), vormen hun bloemknoppen gedurende de zomer van het voorgaan-
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de jaar. Zo begint Rhododendron catawbiense reeds gedurende de laatste dagen
van mei met de bloemaanleg, de sering omstreeks de langste dag, azalea
'Anthony Koster' in de eerste helft van juli; kers, pruim, appel en peer in de
tweede helft van juli.
Binnen een gewas bestaan verschillen tussen de rassen. Zo bleek bij kers en
peer, dat het ene ras onder gelijke omstandigheden veertien dagen eerder met
de bloemvorming begint dan het andere.
De invloed van de uitwendige omstandigheden blijkt uit het feit, dat het
tijdstip van bloemaanleg in verschillende jaren op een andere datum kan
vallen. Ook zijn er verschillen tussen de delen van het land ; bij peren begint de
bloemaanleg in het zuiden ongeveer twee weken eerder dan in het noorden.
Bij al deze gewassen worden de bloemprimordia gevormd in rustende
knoppen, die met knopschubben zijn bedekt. Wij wezen er reeds op, dat dit
bij onze houtige gewassen regel is. Alleen de soorten, die in de zomer of in
het najaar bloeien, vormen hun bloemen gedurende het jaar waarin zij
bloeien. Hier gaat het groeipunt, evenals bij kruidachtige gewassen, direct na
de afsplitsing van bladprimordia tot de vorming van bloeiwijzen of bloemen
over, zonder dat eerst knopschubben worden gevormd (roos, Clematis,
dophei).
Een bijzonder geval vormen de bolgewassen, waarbij de bloemen vaak
worden gevormd, terwijl de planten uitwendig geheel in rust verkeren. Hier
weet men echter al zoveel van de invloed van het milieu, dat wij deze ge
wassen in hoofdstuk VII ter sprake zullen brengen.

6. HET FORCEREN

Iedereen heeft wel eens in het prille voorjaar wilgetakken mee naar huis ge
nomen en gezien hoe in de warmte de katjes zich ontplooiden, voordat buiten
nog van enige bloei sprake was. Hoe dit mogelijk is, laat zich gemakkelijk
begrijpen. De bloeiwijze is reeds gedurende de vorige zomer aangelegd, de
tak bevat het benodigde reservevoedsel ; het uitlopen wordt buiten alleen
verhinderd door de lage temperatuur en dientengevolge onvoldoende vochtvoorziening. Deze factoren zijn binnen gemakkelijk te verbeteren.
Dit voortijdig tot bloei brengen van planten of afgesneden takken noemt
men trekken of forceren. Al onze meerjarige gewassen, die in het voorjaar
bloeien, vormen hun bloemen reeds vóór de winter en zijn dus te forceren.
Het aantal gewassen, dat op grote schaal getrokken wordt, is echter beperkt.
De forceerbaarheid van een bepaald gewas hangt in de eerste plaats af van de
duur en de intensiteit van de winterrust. De sering, een trekheester bij uitstek,
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heeft een lichte winterrust, die gedurende augustus en september geleidelijk
intreedt en aan het begin van het trekseizoen, in oktober, haar dieptepunt
bereikt. Zij is dan alleen door zeer hoge temperatuur te breken. Men brengt
de struiken in de kas bij een dagtemperatuur van 40-43°, tot na 4 à 7 dagen de
knopschubben gaan schuiven. Dan laat men de temperatuur langzamerhand
dalen, de tweede week houdt men hem op 30°, de derde week op 210 en de
vierde week, waarin de bloemen opengaan, op 150. Naarmate de winter
vordert, wordt de winterrust door de natuurlijke koude verbroken. In no
vember behoeft de aanvangstemperatuur nog maar 38° te bedragen, in
december 320, in januari 270, in februari 21°, terwijl in maart de knoppen in
het geheel niet meer behoeven te worden „losgestookt", zodat een tempera
tuur van 150 voldoende is.
Bij andere trekheesters: het „amandelboompje" (Prunus triloba plena), het
goudklokje (Forsythia x intermedia spectabilis), de bruidsbloem (Deutziagra
cilis) en de sneeuwbal (Viburnum opulus sterile), is de winterrust dieper, en

kan niet door hitte worden verbroken. Men moet wachten tot de natuur
lijke koude zijn rustverbrekende werking althans ten dele heeft kunnen uit
oefenen. Prunus kan men op zijn vroegst eind november forceren, de
sneeuwbal in december, Deutzia en Forsythia in januari.
Het spreekt vanzelf, dat men deze gewassen veel vroeger in bloei kan
trekken, wanneer men de winterrust langs kunstmatige weg verbreekt. In
Duitsland heeft men aan het begin van deze eeuw nogal eens gebruik gemaakt
van ether, en later van het warme waterbad. Ethyleenchloorhydrine is in
Amerika wel gebruikt. Genoemde gassen hebben echter bezwaren, o.a. hun
giftigheid. Ook het waterbad geeft blijkbaar nog te grote technische moeilijk
heden.
Het toepassen van kunstmatige koude heeft gedurende de laatste jaren op
gang gemaakt bij Forsythia. Bij dit gewas kan men met goed gevolg afgesneden
takken in bloei trekken. Deze worden van eind september af in een koelhuis
opgeslagen. De optimale temperatuur voor rustverbreking is -20 (verg.
p. 91). Na afloop van de behandeling, die 4 weken duurt, worden de takken
in de kas gebracht, waar ze op water worden gezet. De trektemperatuur be
hoeft niet hoger dan 180 te zijn; de takken zijn dan na anderhalve week ver
koopbaar (zie afb. 25, p. 96).
Voor kruidachtige gewassen, die winterrust vertonen, gelden dezelfde
principes. Van de groentegewassen wordt rabarber wel geforceerd, vooral
in Engeland. Men wacht bij dit gewas tot de natuurlijke koude zijn werk heeft
gedaan; door de afmeting van de planten heeft men nog geen methode kun
nen ontwikkelen om de rust kunstmatig te verbreken.
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Het lelietje der dalen wordt het gehelejaar door in bloei getrokken, waarbij
men uitgaat van „kiemen" (een kiem is een gemengde knop met een stukje
van het rhizoom), die midden oktober zijn gerooid. Om de kiemen reeds
met kerstmis in bloei te hebben, moet men ze een koudebehandeling geven,
waarbij -2° gedurende 3 weken optimaal is. Men kan ook de kiemen ge
durende 12 uur in water van 30-32° dompelen. In de loop van de winter wordt
de koudebehoefte geringer tot zij in het vroege voorjaar geheel verdwenen is.
Wil men in de zomer bloemen hebben, dan moet men voorkómen, dat de
kiemen in het voorjaar uitlopen. Dit geschiedt door ze in december bij lage
temperatuur (-0.5°) op te slaan en ze aldus in een toestand van gedwongen
rust te houden tot het moment waarop men ze nodig heeft.
Gladioleknollen worden eveneens koel (20) bewaard, wanneer men ze
buiten het normale seizoen in bloei wil trekken. In Amerika heeft men voor
het verbreken van de winterrust wel ethyleenchloorhydrine toegepast. Het
is zeer bevorderlijk voor de bloei, wanneer de knollen gedurende zes weken
voor het uitplanten bij omstreeks 20° worden bewaard.
De ingewikkelde methodiek bij het forceren van bolgewassen komt later
ter sprake (p. 120).
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AFB. 26. Takken van Forsythia, in bloei getrokken na een bad in water van 30 °C gedurende
(van links naar rechts) o, 3, 6 en 12 uur (p. 91, 95).

AFB. 27. Takken van Rhododendron ponticum, in bloei getrokken in 8 uur daglicht aangevuld met
van links naar rechts 16, 12, 8, 4 en o uur zwak gloeilampenlicht (p. 93).

AFB. 28. Het forceren van tulpen in uitsluitend kunstlicht (p. 121).

HOOFDSTUK VII

ONTWIKKELING

I. INLEIDING

Dank zij een steeds voortschrijdende differentiatie maakt de groeiende plant
een ontwikkelingscyclus door, die begint met de bevruchte eicel en eindigt
op het moment, dat wederom met de bevruchting van een eicel een nieuwe
generatie ontstaat. De mogelijkheden tot deze ontwikkeling behoren tot
het wezen van de plant; zij zijn erfelijk bepaald. Het komt dan ook niet
zelden voor, dat de ontwikkeling zich „vanzelf" voltrekt: dat hetplantenindividu, mits het zich in een voor groei geschikt milieu bevindt, ook zijn
gehele ontwikkehngscyclus voltooit.
Nu komen er echter steeds meer gevallen aan het licht waarin dit niet
opgaat, omdat het tempo van de ontwikkeling een andere afhankelijkheid
van het milieu vertoont dan het groeiproces. Men kent voorbeelden van
planten, die in een bepaald milieu voorspoedig of zelfs optimaal groeien,
doch in een zekere ontwikkelingsfase blijven steken, terwijl zij onder andere
omstandigheden misschien minder hard groeien, doch een veel snellere ont
wikkeling doormaken.
Wij kunnen het ontwikkelingsproces in drie perioden verdelen: de em
bryonale periode, van bevruchte eicel tot de kieming; de vegetatieve perio
de, van de kieming tot het moment waarop de eerste bloemprimordia wor
den gevormd, en de generatieve periode, die alle volgende ontwikkelings
fasen omvat.
De ontwikkeling van het embryo blijft hier verder buiten beschouwing.
De generatieve ontwikkeling levert de stof voor latere hoofdstukken. Thans
zullen wij enkele aspecten van de ontwikkeling tijdens de vegetatieve perio
de nader bezien.
Groei en ontwikkeling zullen in het vervolg in een enigszins beperkte
betekenis worden gebruikt, namelijk uitsluitend met betrekking tot de ge
hele plant. Het kan zijn nut hebben ze in dit verband nauwkeurig te om
schrijven.
Onder groei zullen wij verstaan toeneming in omvang. Hierbij treedt
weliswaar voortdurend differentiatie in stengels, bladeren enz. op, doch
volgens een bepaald patroon, waarin geen verandering komt. Ontwikkeling
is een in principe onomkeerbare qualitatieve verandering van de plant, zoals
deze tot uiting komt in verschillen in het differentiatiepatroon, in de reactie

98

VII. ONTWIKKELING

op het milieu en in andere opzichten. Wij zullen dit aan een aantal voor
beelden toelichten.

2. VOORBEELDEN

VAN

ONTWIKKELING

VAN

HOUTIGE

GEWASSEN

De jonge zaailing van klimop, Hedera helix, heeft dunne slappe stengels, die
met hechtwortels tegen bomen en muren opklimmen en handlobbige bla
deren dragen. Jarenlang blijft de plant in deze fase. Dan ziet men echter on
der bepaalde omstandigheden (o.a. veel licht) scheuten optreden, die rechtop
groeien, geen hechtwortels vertonen en ei- tot ruitvormige bladeren dra
gen. Aan deze scheuten ontwikkelen zich bloemgestellen, die nooit aan
kruipende of klimmende stengels ontstaan. Wanneer men deze bloeiende
scheuten stekt, dan blijkt dat het vermogen om adventieve wortels te vor
men weliswaar niet verloren is gegaan, doch zeer veel minder is dan dat
van de klimmende scheuten.
Dergelijke opvallende verschillen tussen de jonge en de oudere plant
zijn niet zeldzaam. Duidelijke voorbeelden leveren o.a. ook verscheidene
Coniferen, vooral Cupressaceae. Deze laatste hebben in hun jeugd naaldvormige, later meestal schubvormige bladeren. Een eigenaardigheid van
verscheidene soorten is dat een enkele maal individuen voorkomen, die het
jeugdkarakter hun leven lang bewaren. Deze „gefixeerde jeugdvormen"
zijn o.a. bekend van Chamaecyparis pisifera (de var. squarrosa) en Thuja occiientalis (de var. ericoides). Het komt ook voor, dat de ontwikkeling wel
begint, maar vroegtijdig tot staan komt, zodat de plant in morfologisch
opzicht intermediair blijft tussen zaailing en volwassen plant. Zulke „ge
fixeerde overgangsvormen" zijn o.a. Chamaecyparis pisifera plumosa en Thuja
occidentalis ellwangeriana. Gefixeerde jeugdvormen bloeien zelden (en dan

spaarzaam) of nooit; zij vormen gemakkelijker adventieve wortels dan de
normale volwassen plant. Gefixeerde overgangsvormen zijn ook wat dit
betreft intermediair (afb. 29, p. 112).
In mindere mate treden dergelijke verschillen tussen jeugd- en volwassen
fase bij alle houtgewassen op. Bij de appel heeft de zaailing aanvankelijk
kleine, smalle bladeren, die scherper gezaagd en minder behaard zijn dan die
van de volwassen plant. De zijtakken, die gedurende de eerste jaren ontstaan,
vormen een hoek van ongeveer 90 0 of meer met de stam ; de kortloten ein
digen vaak in een doorn. De eenjarige zaailing laat zich gemakkelijk stek
ken; de tweejarige vormt reeds veel moeilijker adventieve wortels, terwijl
later dit vermogen bij vrijwel alle individuen geheel verloren gaat. De
eerste bloei treedt in het algemeen pas 5 tot 8 jaar na het zaaien op.
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Ten slotte noemen wij de beuk, waar de volwassen boom in de herfst
zijn blad laat vallen, terwijl dat van de jonge zaailing wel verdroogt, doch
de gehele winter aan de plant blijft.

3.

VOORBEELDEN VAN ONTWIKKELING
VAN KRUIDACHTIGE GEWASSEN

Ook kruidachtige planten doorlopen een aantal ontwikkelingsfasen, die
vaak duidelijk morfologisch gekenmerkt zijn. Zij gaan echter in het alge
meen veel sneller in elkaar over. Bij sommige eenjarige planten wijkt het
blad aan iedere volgende knoop min of meer van dat aan de vorige af. Meer
dan deze vormverschillen heeft echter de overgang van de vegetatieve in
de generatieve fase de aandacht getrokken.
Bij verscheidene bolgewassen worden de bloemprimordia gevormd,
terwijl de bovengrondse delen zijn afgestorven en de bol dus uitwendig
in rust verkeert. Zoals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien, staat de
bloemaanleg onder invloed van de temperatuur ; alleen binnen een bepaald
temperatuurtraject worden bloemen gevormd, daarbuiten niet. Brengt
men nu een ongesorteerde partij, waarin zich dus bollen bevinden van aller
lei afmeting, bij de voor bloemaanleg optimale temperatuur, dan blijkt na
verloop van tijd, dat alle bollen van een bepaalde diameter met ongeveer
gelijke snelheid bloemen vormen, terwijl de kleinere bollen vegetatief blij
ven. Deze kleine bollen verschillen dus behalve in afmeting ook nog in
andere opzichten van de grote: zij zijn blijkbaar nog niet „bloeirijp" en
reageren dientengevolge anders op de milieufactor temperatuur.
Aan de hand van dergelijke voorbeelden heeft men een nadere omschrij
ving gegeven van de jeugdfase, en deze gedefinieerd als de fase in de ont
wikkeling van de plant, gedurende welke deze op geen enkel milieu met
bloei kan reageren. Zodra hij dit wel kan, verkeert de plant in de volwassen
fase, waarbij men weer onderscheid kan maken tussen vegetatief volwassen
(de plant zou bloemprimordia kunnen vormen, maar het milieu laat het
niet toe, b.v. een bol bij te hoge of te lage temperatuur) en generatief vol
wassen (alle fasen vanaf de eerste bloemaanleg). Wij zullen dit aan een
tweede voorbeeld nader toelichten.
Bij spruitkool heeft het proces van bloemvorming een laag temperatuuroptimum, nl. 7°C. Het optimum voor groei ligt veel hoger. Het gevolg
hiervan is, dat een plant bij constant 200 uitstekend groeit, doch onbepaalde
tijd vegetatief blijft. Stelt men nu een aantal planten van verschillende
grootte, doch alle opgekweekt bij hoge temperatuur, gedurende b.v. 2
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maanden bloot aan 70, dan blijkt dat de planten, die een zekere afmeting
hadden bereikt, na afloop van deze periode bloemprimordia hebben ge
vormd. De kleinere planten zijn echter nog geheel vegetatief, en zij blijven
dit ook later bij hoge temperatuur ; de koude heeft hier geen nawerking. Ook
bij dit gewas constateren wij dus een jeugdfase (jonge, kleine planten), een
(vegetatieve) volwassen fase (grote planten bij constant hoge temperatuur) en
een generatieve volwassen fase (grote planten na een koudebehandeling).
Nader onderzoek heeft bij spruitkool nog andere verschillen tussen jeugden volwassen fase aan het licht gebracht. Zo bleek dat de verhouding van de
drooggewichten van bladeren en stengel bij de zeer jonge plant een hoge
waarde heeft (er is dus veel blad en weinig stengel), die bij de opgroeiende
plant geleidelijk afneemt, voornamelijk doordat de stengel reservevoedsel
begint op te slaan en daardoor relatief zwaarder wordt. Na enkele maanden
bereikt de verhouding der drooggewichten een bepaalde minimumwaarde,
die verder constant blijft. Inmiddels voltrekken zich ook andere veranderin
gen. Het eindelingse groeipunt, dat bij de kiemplant klein en vlak is, ver
heft zich en heeft tenslotte de vorm van een halve bol. De knoppen in de
oksels van de grote bladeren groeien uit en worden „spruitjes". Het mo
ment, waarop de constante waarde van de verhouding van de droogge
wichten van bladeren en stengels wordt bereikt, blijkt nu gecorreleerd zo
wel met genoemde morfologische veranderingen als met de specifieke reac
tie van de plant op lage temperatuur. Bij spruitkool is dus de overgang van
de jeugdfase in de volwassen fase duidelijk gekenmerkt door een aantal uit
en inwendige veranderingen, die onderling gecorreleerd zijn.
Niet altijd is het verband zo duidelijk. De biet heeft eveneens een periode
lage temperatuur nodig om bloemprimordia te kunnen vormen, doch hier
behoeft men niet te wachten tot de planten een zekere afmeting hebben
bereikt eer de koude wordt toegediend. Zij werkt met evenveel effect op
het kiemende zaad, ja beïnvloedt zelfs het groeiende embryo, terwijl het
nog aan de moederplant zit. Wel worden de bloemen ook bij dit gewas
pas aangelegd, wanneer de plant een zekere afmeting heeft bereikt. Men
kan in dit geval zeggen, dat de plant geen jeugdfase heeft voor de bloeiinductie (d.i. het onzichtbare, in dit geval door lage temperatuur tot stand
komende proces, dat aan de bloemvorming vooraf gaat), doch wel een
jeugdfase voor de realisatie, d.i. de zichtbare vorming van bloemprimordia.

4. HET OMKEREN VAN DE ONTWIKKELING: „VERJONGING"

In het algemeen is de ontwikkehng onomkeerbaar. Stekt men volwassen
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scheuten van klimop, wat moeilijk, maar niet onmogelijk is, dan groeien
uit deze stekken planten die het volwassen karakter geheel bewaren: zij
hebben stijve stengels zonder hechtwortels, en groeien dus als een struik,
niet als een klimplant; de bladeren zijn ei- tot ruitvormig. Deze vorm, die
in de boomkwekerij bekend staat als Hedera helix arborescens, bloeit ieder
jaar overvloedig.
De practische conclusie, die men uit dit voorbeeld kan trekken en die
aan andere objecten wordt bevestigd, is dat de volwassen plant door vege
tatieve vermeerdering nakomelingen geeft, die eveneens fysiologisch vol
wassen zijn, ook al zijn zij, gerekend naar hun levensduur als afzonderlijk
individu, jong. Zo bevinden b.v. alle bomen van onze appel- en pererassen
zich in de volwassen fase; de oorspronkelijke zaailing bestaat immers reeds
lang niet meer, en mocht dit nog het geval zijn, dan is toch zijn jeugd reeds
lang voorbij.
Nu komen er gevallen voor, waarin we het om tuinbouwkundige redenen
op prijs zouden stellen, indien de plant weer in de jeugdfase zou terugkeren.
Bij een- en tweejarige planten is het regel, dat aan de generatief-volwassen
plant op den duur alle groeipunten voor de bloemvorming worden opge
bruikt. De plant is daardoor gedoemd af te sterven. Nu is bij typische kruisbevruchters het verloren gaan van de ouderplanten een belangrijke compli
catie bij de veredeling (p. 223), zodat het van belang zou zijn de plant na de
zaadoogst weer in het vegetatieve stadium terug te brengen.
Vele houtgewassen kunnen geen adventieve wortels vormen. Toch kan
het wenselijk zijn een bepaald individu langs vegetatieve weg op eigen
wortel te vermeerderen (p. 195). Waar nu stekken van een- of tweejarige
zaailingen gewoonlijk wel bewortelen, kan men zich ook hier afvragen of
de betreffende plant niet te „verjongen" is.
Wanneer men dit probleem overdenkt, dan blijkt dat zich twee mogelijk
heden voordoen. In de eerste plaats rijst de vraag, of alle cellen van een ge
geven plantenindividu dezelfde fysiologische ouderdom bezitten. In de
tweede plaats kan men zich afvragen, of het proces, dat de plant doet ver
ouderen, wel werkelijk onder alle omstandigheden onomkeerbaar is.
Wat het eerste punt betreft: de basis van de plant is gevormd in het
kiemplantstadium, toen dus de plant nog geheel in de jeugdfase verkeerde.
Indien hier nog bladeren aanwezig zijn, hebben deze ook jeugdkarakter.
Men heeft de veronderstelling uitgesproken, dat de stambasis dit karakter
zou behouden, ook al behoort hij wat leeftijd betreft tot het oudste gedeelte
van de plant, en is hij door secundaire diktegroei onherkenbaar veranderd.
Nu kan men inderdaad vaak opmerken, dat scheuten, die in deze zone ont-
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staan (naar men moet aannemen uit slapende knoppen), morfologisch meer
op de zaailing lijken dan op de volwassen plant. Soms blijkt ook hun ver
mogen tot adventieve wortelvorming groter dan dat van volwassen scheu
ten. De wijze, waarop men bij het aanaarden en afleggen (p. 181,182) de
moederplanten vormt, kan men zien als een practische toepassing van dit
principe: door het voortdurend insnijden moeten de nieuwe scheuten
steeds opnieuw uit de stengelbasis ontstaan, en de ervaring leert, dat derge
lijke scheuten het gemakkelijkst wortelen.
De vraag rijst echter of er naast scheuten uit slapende ogen ook niet
scheuten uit adventieve knoppen ontstaan. Het is namelijk gebleken, dat
scheuten die aan wortels (en dus ongetwijfeld adventief) ontstaan, onmis
kenbaar jeugdkarakter hebben. Bij spruitkool hebben planten uit wortelstek de eigenschappen van zaailingen; zij moeten opnieuw zowel naar af
meting als vorm een ontwikkeling doormaken, en ook aan koude worden
blootgesteld, eer ze kunnen bloeien. Bij houtgewassen heeft men een over
eenkomstige ervaring opgedaan.
Ook aan stengels kunnen adventieve knoppen gevormd worden. Neemt
men aan een boom alle knoppen weg, dan zullen allereerst de slapende
knoppen - men ziet er altijd een aantal over het hoofd - uitlopen. Wanneer
ook deze worden verwijderd, ziet men na enkele weken of maanden hier
en daar kleine, min of meer ronde weefselknobbels door de bast naar buiten
groeien. Deze sferoblasten (= ronde lichamen) ontstaan in de regel alleen
aan krachtige bomen, die men in het voorjaar heeft ontknopt en in een
vochtige warme atmosfeer gebracht. Op deze weefselwoekeringen ont
staan gemakkelijk adventieve knoppen, die tot scheuten uitgroeien. Deze
blijken jeugdkarakter te hebben (afb. 30, p. 112).
Sferoblastscheuten van de appel 'Yellow Transparent' lieten zich stek
ken, en leverden planten die morfologische jeugdkenmerken vertoonden.
De eerste jaren bloeiden zij niet; ook niet, wanneer zij op een volwassen
boom werden geënt.
Vatten wij het voorgaande kort samen, dan concluderen wij dat uit een
ent of stek van een volwassen plant steeds een fysiologisch volwassen indivi
du groeit, tenzij (a) het betreffende plantedeel gesneden wordt van de
basis van de moederplant, of (b) gebruik wordt gemaakt van een scheut,
die uit een adventieve knop is voortgekomen. In het eerste geval is het
jeugdkarakter meestal zwak; bij adventieve vormingen is het steeds duidelijk.
Uit deze waarnemingen zou men kunnen afleiden, dat het groeipunt de
zetel is van de hier besproken ontwikkelingsprocessen. De waarnemingen
aan basisscheuten wettigen het vermoeden dat een als geheel volwassen
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plant onvolwassen delen kan hebben, terwijl de sferoblasten ons leren, dat
een volwassen plantedeel juveniele cellen of misschien zelfs weefsels kan
bevatten. Uit een volwassen knop groeit echter steeds een volwassen scheut.
Het is evenwel gebleken, dat dit laatste geen wet van Meden en Perzen is.
In proeven met klimop werden volwassen scheutjes op tweejarige zaai
lingen geënt. Het bleek nu, dat de enten onder invloed van de onderstam
aan de jonge zijscheutjes jeugdkenmerken gingen vertonen: geen bloei,
slappe stengels, hechtwortels, gelobde bladeren. Dit effect trad ook op,
wanneer op een gestekt volwassen scheutje een juveniele ent werd gezet.
Het proces werd bevorderd door de bladeren van de jeugdvorm, en ge
remd door die van de volwassen vorm, zodat dus de combinatie van een
ontbladerde vegetatieve scheut met een bebladerde juveniele entpartner
de meest frappante voorbeelden van „verjonging" te zien gaf (afb. 31, p. 112).
Het is niet onwaarschijnlijk, dat men ook bij andere gewassen dergelijke
verschijnselen te voorschijn kan roepen door groeipunten van een volwassen
plant over te zetten op een individu, dat nog geheel in de jeugdfase ver
keert. Dit is echter nog niet vastgesteld. In praktijk zijn de onderstammen
lang niet altijd juveniel, de enten zullen vaak relatief te groot zijn en ten
slotte zal men vaak zeer goed moeten toezien om de beïnvloeding van de
ontwikkehngsfase, die overigens van voorbijgaande aard is, waar te nemen.

5.

VERSNELLING VAN DE ONTWIKKELING

Terwijl men er in bepaalde gevallen naar streeft de duur van de jeugdfase
te verlengen, gaat het er in andere juist om de ontwikkeling zoveel moge
lijk te versnellen.
Dit geval doet zich in het bijzonder voor bij veredelingsprogramma's
van gewassen, welke vele jaren nodig hebben om tot bloei te komen. Zo
duurt het bij de appel gemiddeld 6 jaar voor de zaailing bloeit; een veredelingsprogramma, dat 5 generaties eist, neemt dus als uiterste minimum 30
jaar in beslag. De vraag hoe men deze periode kan verkorten, is gedurende
de laatste jaren op verschillende laboratoria in studie genomen, met slechts
voorlopige, doch veelbelovende resultaten.
Men kan verschillende wegen inslaan. In de eerste plaats kan men over
wegen, dat de potentie voor bloemaanleg gebonden is aan een bepaalde af
meting van de zaailing, en zich er op toeleggen de jonge plant zo spoedig
mogelijk deze afmeting te doen bereiken. Het gaat er dan dus om, de groei
zoveel mogelijk te stimuleren. Dit levert geen grote moeilijkheden, behalve
bij houtige gewassen, die de neiging hebben om vroeg of laat in rust te
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gaan. In deze gevallen kan men trachten door het treffen van bepaalde cul
tuurmaatregelen te voorkomen dat de plant in rust gaat, of indien men
hierin niet mocht slagen, de rust zo spoedig mogelijk door kunstmatige
koude te verbreken. Sommige onderzoekers vermoeden, dat de ritmische
afwisseling der seizoenen invloed heeft op de ontwikkeling. Zij streven
ernaar de plant in klimaatkamers b.v. tweemaal per kalenderjaar de cyclus
van lente, zomer, herfst en winter te doen doorlopen.
Een betrekkelijk eenvoudig voorbeeld is de asperge. Bij dit gewas selec
teert men in de eerste plaats op het geslacht, omdat de opbrengst van manne
lijke planten die van de vrouwelijke met 20 of meer % overtreft. Deze
selectie kan onder natuurlijke omstandigheden pas in het tweedejaar plaats
vinden. Wanneer men nu de planten in september van het eerste jaar oprooit en in de warme kas brengt, lopen de voor het volgend jaar bestemde
scheuten meteen uit, terwijl een aantal mannelijke planten in bloei komt,
en kan worden gemerkt. Men wint op deze wijze dus een jaar.
Een andere gedachtengang is de volgende. Men zou zich kunnen voor
stellen, dat de intrede van de bloeibaarheid berust op een bepaalde voedings
toestand, op de aanwezigheid van specifieke hormonen, of op beide (zie
hoofdstuk VIII). In dit geval zou de volwassen plant als leverancier van de
benodigde stoffen kunnen optreden, wanneer men de zaailing er op ent.
Over het succes van deze reeds lang bekende methode zijn de meningen nog
steeds verdeeld. Het heeft er inderdaad de schijn van, dat men langs deze
weg de jeugdfase kan verkorten, en dat het dus zijn voordeel kan hebben
de jonge zaailing af te snijden en op een volwassen boom te enten.
Het komt er hierbij op aan, de ent zo klein mogelijk te nemen ; de invloed
van de onderstam zal dan zo groot mogelijk kunnen zijn. Oculeren is
waarschijnlijk de beste methode. Daar het vermoeden bestaat, dat de basis
van de plant langer jeugdkarakter bewaart dan de top, verdient het aan
beveling het oog zo hoog mogelijk aan de plant te snijden en ook hoog aan
de volwassen onderstam in te zetten.
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HOOFDSTUK VIII

DE INVLOED VAN HET MILIEU OP DE
BLOEMKNOPVORMING
I. INLEIDING. HET WERK VAN KLEBS

Aan belangstelling voor de bloei heeft het de botanici nooit ontbroken,
vooral niet sinds LINNAEUS de indeling van de zaadplanten op de bouw van
de bloemen grondvestte. De oudere literatuur hield zich echter voorname
lijk bezig met de morfologie van bloemen en bloemgestellen, terwijl verder
de bloembiologie de aandacht trok. De vraag naar de fysiologische oor
zaken van de bloemvorming werd niet gesteld. Een voorname reden hier
van was wellicht de al dan niet bewuste mening, dat de ontwikkeling van
de plant volgens vaststaande regels, dus autonoom, verliep en niet of nauwe
lijks door de uitwendige omstandigheden werd beïnvloed. Pas toen bleek,
dat de ontwikkeling mede door het milieu bepaald wordt, m.a.w. een
heteronoom proces is, kwam het onderzoek naar de fysiologie van de bloei

op gang.
De eerste periode van onderzoek wordt beheerst door het werk van
GEORG KLEBS. Aanvankelijk hield deze Heidelbergse hoogleraar zich bezig
met de studie van de invloed van het milieu op de overgang van het vege
tatieve naar het generatieve stadium bij algen, waarover hij in 1896 een boek
publiceerde. Het bleek, dat bij dit proces twee factoren een hoofdrol spelen:
de lichtintensiteit en de concentratie van bepaalde voedingszouten. Bijna
alle onderzochte algen vormden gameten wanneer ze zich in helder licht en
zuiver water bevonden. Het licht werkt blijkbaar via de fotosynthese, want
in sommige gevallen kan men de gameten ook in donker te voorschijn
roepen wanneer men suiker toevoegt. De minerale zouten remmen in het
algemeen de overgang naar het generatieve stadium; is hun concentratie
hoog, dan worden alleen gameten gevormd wanneer de fotosynthese zeer
krachtig is. KLEBS concludeerde, dat de verhouding van organische en an
organische stoffen in de plant de doorslag geeft.
Het onderzoek werd voortgezet met hogere planten. Eén van de objecten
was een huislook, Sempervivum funkii. Bij deze rozetplant bestudeerde
de invloed van temperatuur, licht (ook kunstlicht en gekleurd licht),
minerale voeding en vochtvoorziening op het schieten. Ook hier bleek,
dat de bloei door sterk licht wordt bevorderd, terwijl de plant bij over
matige bemesting gecombineerd met een goede vochtvoorziening vegeta-
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tief blijft, of zelfs, indien reeds bloemen aanwezig waren, in het vegeta
tieve stadium terugkeert.
Op grond van deze en andere waarnemingen formuleerde

KLEBS

een

theorie over de bloei. Hij poneert, dat de plant bloemen zal vormen wan
neer hij zich in een bepaalde fysiologische toestand bevindt, de „Blühreife" : bloeirijpheid of bloeibaarheid. Het moment waarop deze toestand
bereikt wordt, hangt af van (a) het genotype (de „spezifische Struktur")
van de betreffende plant, en (b) het milieu (de „äussere Bedingungen"). De
algemene fysiologische toestand van de plant (de „innere Bedingungen")
komt tot stand door de voortdurende wisselwerking van genotype en
milieu, waarbij uiteraard ook de factor tijd een rol speelt, en is dus aan
voortdurende verandering onderhevig.
Het moment waarop de fysiologische toestand zó is, dat de plant het
bloeibare stadium bereikt, wordt volgens KLEBS bepaald door de hoeveel
heid assimilaten, die relatief hoog moet zijn ten opzichte van de hoeveelheid
voedingszouten, in het bijzonder die welke stikstof bevatten. Deze beslis
sende verhouding moet optreden in de meristemen waar de bloemprimordia zullen worden gevormd. KLEBS oppert de veronderstelling, dat de ver
houding inwerkt op de activiteit van bepaalde enzymen, met als gevolg
dat de stofwisseling op een andere wijze gaat verlopen, waardoor de gene
ratieve activiteit in de plant gaat overheersen.
Deze zienswijze is door de Amerikanen K R A U S en K R A Y B I L L vereenvou
digd tot een theorie, die leert dat de bloeibaarheid wordt bepaald door de
verhouding van koolhydraten en stikstof, of kortweg de C/N-verhouding.
Zij verrichtten onderzoek met tomaten, die verschillende hoeveelheden
stikstof kregen en waarbij vervolgens behalve de vruchtopbrengst ook het
gehalte aan droge stof en suikers e.d. werd bepaald. Hun theorie heeft
vooral in Amerika opgang gemaakt en is ook in de moderne leerboeken,
vooral die over fruitteelt, nog te vinden. Dit is geen wonder, want bij som
mige gewassen geeft hij een bevredigende verklaring voor het effect van
bepaalde cultuurmaatregelen op de bloei, en kan dan ook in deze gevallen
als richtlijn bij het treffen van deze maatregelen dienst doen.
Een voorbeeld van een dergelijk gewas is de appel, waarbij men algemeen
aanneemt dat de grootst mogelijke vruchtbaarheid optreedt bij een bepaalde
verhouding van koolhydraten en stikstof op een zo hoog mogelijk niveau.
Het laatste houdt in, dat men gerust veel stikstof mag geven (dit stimuleert
de groei en vergroot dus het assimilerend oppervlak) mits de hoeveelheid
maar niet te groot wordt ten opzichte van de beschikbare koolhydraten.
Bij jonge bomen op vochtige, zwaar bemeste grond is dit meestal het geval;
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zij assimileren sterk maar vormen door een overmaat N toch weinig bloe
men. Wordt de minerale voeding gestremd door vaak verplanten, wortelsnoei, droogte e.d., dan is de bloei relatief rijker, doch op den duur in ab
solute zin geringer, omdat de boom wordt verzwakt. De beste manier om
de bloei te bevorderen is dus het stimuleren van de assimilatie, b.v. door zó
te snoeien dat er zeer veel licht in de boom valt, terwijl toch zoveel mogelijk
blad blijft zitten, of door sterk groeiende takken uit te buigen, waardoor
eveneens licht kan toetreden, terwijl bovendien het neerwaarts transport
wordt geremd. Men kan ook trachten plaatselijk een gunstige C/N-verhouding te krijgen door de afvoer van assimilaten te verhinderen, hetzij door
een snede in de bast aan te brengen, hetzij door een reep metaal, een z.g.
„vruchtbaarheidsgordel", om de stam of om de gesteltakken aan te brengen.
Voor verdere beschouwingen in deze geest verwijzen wij naar de boeken
over fruitteelt, met name dat van KOBEL.
Bij andere gewassen gaat deze redenering echter lang niet altijd op. De
theorie van de C/N-verhouding geldt dus blijkbaar niet algemeen. Dit is
experimenteel aangetoond door CHAILACHJAN, die vond dat hoewel bij
sommige planten stikstof de bloei remt, in andere gevallen N juist bloeibevorderend werkt, terwijl er ook planten zijn waarbij het de bloei niet
beïnvloedt. Tomaat en appel behoren blijkbaar tot de eerste groep, evenals
spinazie, granen en witte mosterd (afb. 32, pag. 113). Voorbeelden van het
tweede geval zijn sla, zonnebloem, mais, tabak, Kalanchoë (afb. 33, pag. 113),
Tagetes en Perilla. Boon, soja en boekweit behoren tot de indifferente groep.
Er zijn nog enkele andere redenen waardoor de theorieën van K L E B S en
van KRAUS en KRAYBILL op de achtergrond zijn geraakt. In de eerste plaats
heeft men geleerd de verschillende ontwikkelingsfasen van de plant nauw
keuriger te omschrijven. Daarbij beschouwen de moderne onderzoekers als
het meest essentiële moment de vorming van de eerste bloemprimordia
door de tot nu toe geheel vegetatieve plant. Door dit moment uit te drukken
in het aantal bladeren, dat het betreffende groeipunt vormde eer het tot
bloemvorming overging, kan men bovendien het effect van het milieu op
de groeisnelheid en dat op de bloemaanleg onderscheiden. In de oudere
literatuur is alleen gelet op het tijdstip waarop de bloemen verschenen,
of op hun aantal, terwijl vaak gewerkt is met planten, die reeds eerder had
den gebloeid, en dus volgens moderne inzichten reeds generatief waren.
In de tweede plaats beïnvloeden de omstandigheden, die door K L E B S
werden bestudeerd, niet alleen de bloei, doch ook stofwisseling, groei en
andere processen. Deze effecten zijn niet te scheiden; integendeel, er bestaat
een duidelijke wisselwerking. Later heeft men echter milieufactoren leren
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kennen, die een specifieke invloed hebben, een effect dus dat - althans op
het oog - niet gecorreleerd is met de invloed op andere processen, met name
de groei. Deze ontdekkingen, die nog slechts enkele decennia achter ons
liggen, hebben niet alleen het onderzoek naar de fysiologie van de bloei
sterk gestimuleerd, doch ook een nieuw gebied van tuinbouwkundige mo
gelijkheden aan het licht gebracht.

2. EFFECTEN VAN DE TEMPERATUUR
2 .1. De optimale temperatuur voor bloemvorming
Door de universele invloed van de milieufactor temperatuur op de levens

processen is het moeilijk, het specifieke effect op de bloei afzonderlijk te
bestuderen. Het is dan ook geen toeval, dat het baanbrekend werk op dit
gebied door BLAAUW en zijn medewerkers is verricht met bloembollen,
waarbij de bloemen worden aangelegd terwijl de bol uitwendig in rust is.
Tijdens deze rustperiode zijn loofbladeren en wortels afgestorven, zodat
licht, vocht en minerale voeding geen rol spelen, en de vorming van blad
en bloemprimordia alleen door de temperatuur wordt beïnvloed.
De groeitop van de volwassen bol van de tulp heeft bij het rooien 3-4 bla
deren afgesplitst en staat op het punt een bloemprimordium te vormen.
De optimale temperatuur voor dit proces, d.w.z. de temperatuur, waarbij
de jonge bloem in zo kort mogelijke tijd verschijnt, blijkt bij I7-20°C te
liggen. Wanneer de bloemdelen nog maar nauwelijks zijn gevormd, daalt
echter het optimum abrupt naar 8 °C. Het ligt waarschijnlijk zelfs nog lager,
in de nabijheid van 5°C, doch een zo lage temperatuur heeft schadelijke
neveneffecten. Drie weken blijft het optimum bij

8°;

daarna ligt het

10

weken lang bij 9 °C. Gedurende deze periode groeien de primordia van de
bloemdelen uit tot een volledige jonge bloem en strekken stengel en blade
ren zich langzaam, zodat tenslotte de „neus" juist zichtbaar wordt. Zou men
een hogere temperatuur geven, dan is de directe strekking sterker, doch
aldus behandelde planten worden later door die welke bij 9 0 zijn bewaard
voorbijgestreefd. Is de neus eenmaal zichtbaar, dan verloopt de strekking
plotseling veel sneller en tegelijkertijd neemt het temperatuuroptimum toe
tot 13 °C. Wanneer de bladeren 3 cm naar buiten steken, ligt het bij 1 7 0 ;
wanneer zij 6 cm lang zijn bij 23 °C. Het blijkt dus dat de bol een aantal
fasen doorloopt, die verschillende temperatuuroptima hebben en die ge
correleerd zijn met bepaalde morfologische stadia. De orgaanvorming
heeft een hoog optimum, terwijl ter voorbereiding van de latere strekking
juist een lage temperatuur vereist wordt.
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In tegenstelling met de tulp vormt de hyacint een tros, waarbij de bloemvorming van beneden naar boven voortschrijdt, zodat reeds spoedig bloemaanleg en strekking gelijktijdig plaats vinden. Aanvankelijk, wanneer de
bloemvorming overheerst, is de optimale temperatuur 25,5°C, doch reeds
spoedig daalt hij via 20° tot I7°C, waarin men een compromis kan zien
tussen het hoge optimum voor de vorming van bloemdelen en het veel
lagere voor strekking. Zodra de bloemvorming geheel is voltooid, is voor
de eerste fasen van de strekking gedurende 13 weken een temperatuur van
13 °C optimaal. Daarna stijgt het optimum tot 22,5 °C. Het gehele temperatuurstraject ligt dus ongeveer 4°C hoger dan dat van de tulp. Bijzonder
hoog ligt het optimum voor bladvorming, nl. 3 5°C.
Bij de narcis is op het moment, dat het loof is afgestorven en de bollen
worden gerooid, de bloemvorming in het algemeen reeds beëindigd. Men
kan dus bij de rustende bol alleen de strekking beïnvloeden. Ook hier heb
ben de eerste stadia van strekking een laag optimum, nl. 11°C. Wanneer de
bladeren zichtbaar worden, daalt het tot 10°; twee weken later stijgt het tot
17° en wanneer de bladeren 6 cm lang zijn ligt het bij 20°C.
Weer een andere mogelijkheid demonstreert de bol-iris 'Imperator'
waarbij gedurende de bewaarperiode alleen enkele bladeren worden afge
splitst, terwijl de bloemen pas worden gevormd wanneer de bollen weer
geplant zijn. Het temperatuuroptimum ligt hier vrij laag, nl. bij 9°C ; boven
170 is het maximum reeds overschreden en worden alleen bladeren ge
vormd.
Wij maakten bij de bolgewassen kennis met optima, die een compromis
voorstellen van de optima van verschillende processen, die zich gelijktijdig
afspelen. Bij groeiende planten is dit in nog veel sterkere mate het geval,
en men kan hier het optimum voor de bloemvorming alleen vaststellen,
wanneer het zo laag ligt, dat de andere processen vrijwel stilstaan, zodat de
plant in een toestand van gedwongen rust verkeert. Een dergelijk geval
vindt men bij spruitkool, zoals reeds op p. 99 ter sprake kwam. De optimale
temperatuur voor bloemaanleg ligt hier bij 7°C; bij 140 blijven de planten
vegetatief en is men het maximum dus reeds gepasseerd. Bij 70 neemt men
na 4 weken de eerste tekenen van de generatieve fase waar. Ook bij dit
gewas is een periode lage temperatuur nodig ter voorbereiding van de strek
king, die later bij hogere temperatuur zal plaats vinden. Hierbij bleek 40
effectiever dan 7 °. Iets dergelijks geldt ook voor andere koolsoorten, hoewel
deze nog niet zo nauwkeurig zijn onderzocht. Overigens zijn dergelijke
lage temperatuuroptima voor bloemvorming als bij bol-iris en kool blijk
baar zeldzaam (afb. 34, p. 128).
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2.2. Na-effecten van de temperatuur op de bloemvorming;
vernalisatie
Wintertarwe wordt in oktober gezaaid, kiemt, vormt een soort rozet en
overwintert in deze toestand. Pas in het voorjaar wordt de aar gevormd,
de stengel schiet, de plant bloeit, draagt vrucht en sterft. Zomertarwe wordt
in het voorjaar gezaaid en schiet direct in de aar, zonder een langdurig
rozetstadium. Ook bij rogge en gerst kent men winter- en zomerrassen;
het verschil is erfelijk en wordt slechts door één of enkele genen bepaald.
Zaait men wintertarwe in het voorjaar, dan blijft het gewas gedurende
de gehele zomer in het rozetstadium, en schiet pas na overwintering in de
aar. Blijkbaar vormt wintertarwe alleen een aar, wanneer de plant geduren
de enige tijd aan koude is blootgesteld. LYSENKO heeft nu aangetoond, dat
wintertarwe die tijdens de kieming aan lage temperatuur wordt blootge
steld, ook na uitzaai in het voorjaar in bloei schiet. Door deze behandeling
gaat wintertarwe zich dus gedragen als zomertarwe.
In het Russisch kent men het woord „jarowye", dat „voorjaarsgewas"
betekent. LYSENKO heeft daarom de koudebehandeling van het kiemende
zaad, waardoor wintertarwe in zomertarwe wordt „veranderd", aange
duid als „jarowizatzia". Later is deze term ook toegepast op andere gevallen,
waar een versnelling van de ontwikkeling werd bereikt, ook indien niet
koude, doch een andere milieufactor voor dit effect verantwoordelijk was.
In de Russische literatuur betekent dus jarowizatzia een behandeling van
het zaad of het pootgoed waardoor de oogst wordt vervroegd. (Men
spreekt b.v. van jarowizatzia van aardappels, waar wij van „voorkiemen"
zouden spreken). In 1933 werd in Engeland ter vervanging van de Russische
term het woord vernalisatie voorgesteld, dat men zou kunnen vertalen als
„verlentening" of „verzomering". Het gebruik hiervan is beperkt gebleven
tot die gevallen waarin een periode koude de bloemaanleg versnelt.
Verschillende tuinbouwgewassen laten zich vernaliseren, o.a. sla, Chinese
kool, andijvie, witlof en bieten. Voorts is er een groep gewassen, waarbij
de bloei eveneens door een periode koude mogelijk wordt gemaakt of ver
sneld, doch waarbij aan de koudebehoefte pas kan worden voldaan, wan
neer de plant een zekere afmeting heeft bereikt. Tot deze groep behoren
o.a. peen, selderij, duizendschoon en het tweejarig bilzenkruid (Hyoscyamus
niger), dat veel voor fysiologisch onderzoek is gebruikt. Men spreekt van
zaad- respectievelijk plantvernalisatie, al naar de koude op het zaad of op de
plant inwerkt.

De koudebehoefte van de verschillende gewassen kan zeer uiteenlopen.
Er zijn planten, die beslist niet bloeien wanneer ze niet aan lage temperatuur
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zijn blootgesteld, terwijl andere tenslotte ook tot bloei komen wanneer ze
steeds bij hogere temperatuur verblijven. In het eerste geval spreekt men
wel van een qualitatieve koudebehoefte; planten, waarbij vernalisatie de
bloei alleen maar versnelt, zijn dan quantitatief koudebehoeftig, ook wel
koudegevoelig genoemd.
Een gewas, dat reeds als kiemend zaad gevoelig is voor vernalisatie,
blijft dit ook gedurende zijn verdere leven. In het algemeen neemt zelfs bij
het ouder worden de gevoeligheid voor koude toe, zodat bij een oudere
plant met minder koude kan worden volstaan. Droog zaad is ongevoelig
voor koude; de kieming moet zijn begonnen. Wel bleek het in enkele ge
vallen mogelijk de koude reeds toe te dienen aan het onrijpe zaad, dat zich
nog aan de moederplant bevond. Een dergelijke prenatale vernalisatie is o.a.
uitgevoerd met rogge, doch is waarschijnlijk bij allerlei gewassen mogelijk,
o.a. bij andijvie. Dit zou een verklaring kunnen geven voor het feit, dat
andijvieplanten uit Nederlands zaad minder koude nodig hebben voor op
timale bloei dan planten uit zaad, dat in Z. Frankrijk is gerijpt.
Bij granen is men er in geslaagd het embryo uit te prepareren en het weer
op zijn plaats terug te enten, nadat men 't zij de kiem 't zij de rest van de
vrucht aan een koudebehandeling had onderworpen. Hierbij bleek, dat de
koude alleen op het embryo vernaliserend werkt, niet op het endosperm.
Het geïsoleerde embryo is echter alleen te vernaliseren indien het wordt
overgeplant op een voedingsbodem, die suiker en minerale zouten bevat.
Voorts is zuurstof nodig. Bij plantvernalisatie bleek het uiterste topje van
de stengel het gevoelige deel te zijn. Het ligt dus voor de hand te veronder
stellen dat de koude-invloed door het groeipunt wordt gepercepieerd.
Volgt direct op de koudebehandeling een periode hoge temperatuur (303 5 °C), dan kan zowel bij zaad- als bij plantvernalisatie het effect van de koude
teniet worden gedaan. Men noemt dit devernalisatie. Van belang is dat dit ver
schijnsel alleen optreedt wanneer de warmtebehandeling direct op de vernali
satie aansluit. Wanneer de planten eerst enige tijd bij gematigde temperatuur
staan, en eveneens wanneer de koudebehandeling zeer lang heeft geduurd,
zijn de door de koude geïnduceerde veranderingen blijkbaar onomkeerbaar
geworden, zodat warmte geen devernaliserend effect meer kan hebben.
Hoe meer koude een tarweras nodig heeft, des te groter is zijn vorstresistentie. Zaait men zomertarwe in de herfst, dan sterven reeds bij lichte
vorst alle planten. Tevens neemt de winterhardheid af, naarmate meer aan
de koudebehoefte van de planten is voldaan. Kiemplantjes, die volledig gevernaliseerd zijn, blijken veel minder resistent tegen vorst dan plantjes die
nog niet gevernaliseerd zijn. Dit is ook geconstateerd bij bieten.
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Het mechanisme van de vernalisatie is niet ontraadseld. Wij komen er
sub 4 (p. 116) nog even op terug. Hier willen wij de aandacht vestigen op
het merkwaardige feit, dat alle planten waarbij zaadvernalisatie kan worden
toegepast, tevens langedagplanten zijn (zie 3, p. 113). Onder de gewassen,
die alleen op plantvernalisatie reageren, treft men zowel langedagplanten
(Hyoscyamus) als indifferente planten aan (Dianthus barhatus), en zelfs één
kortedagplant, nl. bepaalde rassen van de chrysant. Dit laatste is echter in
enkele opzichten een afwijkend geval, waarop wij niet kunnen ingaan.
Duidelijker nog blijkt het verband tussen vernalisatie en fotoperiodiciteit
uit het feit, dat het mogelijk is de koude geheel of gedeeltelijk door korte
dag te vervangen. Dit is o.a. aangetoond bij rogge en bij Campanula medium.
Bij het laatste gewas, dat alleen gevoelig is voor plantvernalisatie, reageert
de jonge plant eerder op koude dan op korte dag; het groeipunt is dus eer
der in het gevoelige stadium dan het blad.
Wanneer wij nu tot slot de effecten van lage temperatuur op de bloemvorming overzien, dan blijkt dat we de gewassen in vier groepen kunnen in
delen :
(a) planten waarbij koude geen specifieke invloed op de bloemaanleg
heeft (tabak, tomaat) ;
(b) planten waarbij het verschijnen van de bloemprimordia een laag temperatuuroptimum heeft, en waarbij dus de koude een direct effect heeft
(spruitkool) ;
(c) planten waarbij koude, op welk moment ook aan de groeiende plant
toegediend, een specifiek na-effect op de bloemaanleg heeft (tarwe, an
dijvie, biet) ;
(d) planten waarbij koude alleen dan een na-effect op de bloemaanleg heeft,
wanneer zij inwerkt op een plant, die een bepaald ontwikkelingsstadium
heeft bereikt (Hyoscyamus, duizendschoon).
Wij kunnen dit zelfde nog iets korter zeggen, wanneer wij de processen,
die (al dan niet onder invloed van bepaalde milieufactoren) aan de bloem
aanleg voorafgaan, aanduiden als inductie, de zichtbare bloemvorming als
realisatie en als jeugdfase voor inductie respectievelijk realisatie de periode,
waarin de plant (nog) niet tot inductie respectievelijk realisatie in staat is.
Wij merken dan in de eerste plaats op, dat er steeds een jeugdfase is voor re
alisatie : geen enkel der in dit hoofdstuk genoemde gewassen vormt bloem
primordia vóór het een zekere afmeting (een bepaald aantal bladeren) heeft
bereikt. De planten van groep (b) hebben vervolgens een laag temperatuuroptimum voor realisatie; bij de gewassen van de groepen (a), (c) en (d)

AFB. 29. Gefixeerde jeugdvorm, gefixeerde overgangsvorm en normale volwassen vorm van
Thuja occidentalis (p. 98).

AFB. 31. „Verjonging" van volwassen klimop door enting op een tweejarige zaailing. Men ziet
van onder naar boven: drie blaadjes van de zaailing, een aantal typische „volwassen"
bladeren van de ent (bij het enten aanwezig als primordium) en min of meer „juveniele"
bladeren die de ent later heeft gevormd (p. 103).

AFB. 32. Witte mosterd geteeld in een voedingsoplossing (links), en in oplossingen waaruit
telkens één element is weggelaten, en wel van links naar rechts N, P, S, Mg, K, Ca

(p. 107).

AFB. 33. Kalanchoë blossfeldiana geteeld op voedingsoplossingen met een overmaat N (links),
zonder N (midden) en van normale samenstelling (rechts) (p. 107).

INVLOED VAN DE TEMPERATUUR
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ligt het bij gematigde temperatuur. Bij de planten (c) en (d) vindt de in
ductie plaats in de koude; bij groep (c) bestaat er geen jeugdfase voor in
ductie, bij (d) wel.

3.

FOTOPERIODICITEIT

Dat de duur van de dagelijkse belichting op de bloei van de plant een grote
of zelfs beslissende invloed kan uitoefenen, is voor het eerst duidelijk aan
getoond door GARNER en AIXARD in 1920. Hun aandacht was gevallen op
een mutant, die in 1906 in het tabaksras 'Maryland Narrowleaf ' was opge
treden. Deze kwam gedurende de zomer niet in bloei, maar groeide vege
tatief verder, zodat de planten een abnormaal groot aantal bladeren vorm
den en zeer hoog werden. Pas in de winter kwamen zij (in de kas) in bloei
en gaven ook zaad, zodat het ras gefixeerd kon worden. Het kreeg de naam
'Maryland Mammoth'. Een waarneming, die GARNER en ALLARD hier
mede in verband brachten, was dat planten van het sojabonenras 'Biloxi'
steeds op een bepaalde datum in bloei kwamen, onafhankelijk van de zaai
tijd en dus van de omvang van de plant. Bij beide gewassen bleek, dat het
tijdstip van bloei niet werd beïnvloed door de temperatuur, de minerale
voeding en de lichtintensiteit. Er bleef geen andere mogelijkheid over dan
de belichtingsduur, en deze bleek inderdaad de milieufactor te zijn, die de
bloei van deze planten beheerste, met dien verstande dat de bloemen pas
werden gevormd wanneer de daglengte beneden een bepaalde waarde
daalde.
G A R N E R en A L L A R D hebben hun onderzoek direct tot een aantal andere
gewassen uitgebreid. Hierbij bleek, dat er behalve planten die alleen in een
korte dag (< 12 uur) in bloei komen, ook gewassen zijn, die een lange
dag (> 12 uur) nodig hebben. Het verschijnsel, dat planten op de dag
lengte reageren, noemden de ontdekkers „photoperiodism" ; in Nederland
spreken we van fotoperiodiciteit. Planten waarbij een korte dag de bloei
mogelijk maakt of althans versnelt, werden kortedagplanten (KDP) genoemd;
degene waarbij lange dag de bloei bevorderde langedagplanten (LDP). Bij
de gewassen, die GARNER en ALLARD in hun eerste onderzoekingen betrok
ken, was er geen enkel dat niet op de daglengte reageerde. Dergelijke plan
ten zijn er echter ook; men vindt ze in de literatuur aangeduid als dagneutrale of, minder onelegant, indifferente planten.
Deze indeling is practisch bruikbaar, hoewel iedere plant een andere
reactie vertoont en overgangsgevallen voorkomen. Het gemakkelijkst te
classificeren zijn planten, die een kritieke daglengte hebben: een belichtings
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duur waarboven (KDP) of beneden (LDP) geen bloei mogelijk is. Derge
lijke planten hebben een qwlitatieve korte- of langedagbehoefte. Het geval
waarin de daglengte de bloei alleen quantitatiefbemvloedt, dus vertraagt of
versnelt, is veel algemener. Een struikelblok voor een indeling is het feit,
dat veranderingen in andere milieufactoren, b.v. de temperatuur of de
lichtintensiteit, een wijziging in de fotoperiodieke reactie tot gevolg kun
nen hebben.
Tot nu toe spraken wij slechts over de belichtingsduur (de fotoperiode).
Het is echter reeds spoedig gebleken, dat de voor bloei beslissende processen
niet gedurende de dag, doch tijdens de nacht (de nyctoperiode) plaats vinden.
Bij KDP zijn dit dan bloeibevorderende (inductieve) reacties, bij LDP
bloeiremmende. Dit blijkt o.a. uit de volgende waarnemingen.
Wordt een lange nacht door een korte periode licht onderbroken, dan
wordt zijn effect te niet gedaan. Daarentegen kan men de dag door korte
perioden duisternis onderbreken zonder dat dit enig effect op de bloei heeft.
Zo kan men constateren, dat een LDP die in 12 uur licht en 12 uur donker
niet in bloei komt, bij een ritmische afwisseling van 2 uur licht en 2 uur
donker wèl bloem vormt. Een KDP die door een nyctoperiode van 16 uur
geïnduceerd wordt, blijft vegetatief wanneer men 4 uur licht en 8 uur
donker geeft, hoewel de hoeveelheid duisternis per etmaal dezelfde is.
Van belang is in dit verband ook de invloed van de temperatuur. Bij
KDP ligt de optimale nachttemperatuur voor bloeminductie vrij hoog, nl.
bij 20-25 °C. Bij een gegeven nyctoperiode duurt het bij een lagere nachttemperatuur langer, eer hetzelfde stadium van bloemvorming bereikt
wordt, terwijl men tevens kan opmerken dat de kritieke en de optimale
nachtlengten toenemen. Bij een zeer lage nachttemperatuur, b.v. 5°C,
treedt geen inductie meer op. Wordt deze temperatuur echter gedurende de
dag gegeven, dan zal de plant (tenminste wanneer de nachttemperatuur
hoog is) wèl bloemen vormen, zij het traag omdat de groei door deze om
standigheden uiteraard wordt geremd. Bij LDP geldt het omgekeerde:
deze hebben juist een lage optimale nachttemperatuur voor bloemvorming.
Ook deze gegevens wijzen er op, dat gedurende de nacht bij KDP een
bloeistimulerend, bij LDP een bloeiremmend proces plaats vindt.
Het is merkwaardig, dat het effect van een lange nacht door een relatief
korte periode zwak licht kan worden teniet gedaan, terwijl het gehand
haafd blijft gedurende de volgende dag, tijdens welke de bestraling zowel
langer als intenser is. Om dit te verklaren zijn twee theorieën uitgedacht.
De eerste veronderstelt, dat in donker een lichtgevoelige stof wordt ge
produceerd, die pas wanneer de concentratie een bepaalde drempelwaarde
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bereikt, in een lichtstabiele bloeibevorderende stof wordt omgezet. De
tweede theorie brengt de daglengtereactie in verband met het z.g. endogene
ritme van de plant (zie p. 87), en poneert dat de gevoeligheid van de plant
voor de hchtwerking aan ritmische schommelingen onderhevig is. Beide
theorieën kunnen ook het feit verklaren, dat het niet onverschillig is op
welk tijdstip men de nacht onderbreekt. Tenzij de nacht extreem lang is,
werkt nl. een lichtperiode in het midden het meest effectief.
Een zeer lage lichtintensiteit is reeds voldoende om het effect van duister
nis te verhinderen. In het algemeen is 1000-10.000 lux min. (lux X minu
ten) voldoende; een quanti tarief effect kan in enkele gevallen met 100 lux
min. bereikt worden. Dit wijst er op, dat de lichtreactie niets te maken heeft
met het fotosynthetisch apparaat en dat het licht-absorberende pigment
niet identiek is met chlorofyl. HENDRICKS, BORTHWICK en PARKER hebben
het absorptiespectrum bepaald en geconstateerd, dat dit een uitgesproken
maximum vertoont in het rood bij 650 nyj. Merkwaardig is dat infrarode
straling van ongeveer 73 5 m/.i de werking van vlak tevoren gegeven rood
licht teniet doet. Het pigment wordt blijkbaar omgezet in een ander, dat
infrarode straling kan absorberen en tengevolge hiervan weer in het eerste
pigment wordt teruggevormd. Het voor infrarood gevoelige pigment is
hetgene dat deelneemt aan de fysiologische reacties, die met de bloeminductie samenhangen. Inmiddels is dit pigmentsysteem niet specifiek voor
het bloeiproces : het speelt ook een rol bij andere lichtgevoelige processen,
b.v. de stengelstrekking, de kieming van sommige zaden (sla, tuinkers), e.a.
Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken, dat de fotoperiodieke
reactie bepaald wordt door processen, die zich 't zij in donker, 't zij bij zwak
licht afspelen. Er zijn echter ook onontbeerlijke processen waar een hoge
lichtenergie voor nodig is. De biet, een LDP, komt bij continue belichting
slechts tot bloei wanneer de lichtintensiteit 7000 of meer lux bedraagt,
d.i. io7 lux min. per etmaal, dus heel wat meer dan de energie, die voor het
onderbreken van de nacht vereist wordt. Ook KDP hebben een periode
sterk licht nodig, waarvan de duur varieert naar het gewas en naar de leef
tijd en de toestand van de plant. Kalanchoë blossfeldiana heeft soms aan 1 se
conde daglicht genoeg, al is deze hoeveelheid verre van optimaal. Andere
KDP hebben meer licht nodig; sommige zoveel, dat zij in dit opzicht op
LDP gaan lijken. Tot deze laatste groep, die men wel als intermediaire plan
ten aanduidt, behoren o.a. bepaalde rassen van suikerriet. Deze kunnen

onder natuurlijke omstandigheden slechts gedurende enkele weken per
jaar bloemen vormen; op andere momenten is 't zij de nacht, 't zij de dag
te kort.
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In het licht van deze feiten is het verklaarbaar, dat een lage lichtintensiteit
tijdens de fotoperiode in het algemeen niet bevorderlijk is voor de bloeminductie. Dit ongunstig effect kan tot op zekere hoogte worden opgeheven
door verlenging van de periode, waarin de inductie plaats vindt. Bij af
nemende lichtintensiteit neemt dus de kritieke daglengte bij LDP toe, bij
KDP af. Een uitzondering vormt echter de KDP Perilla crispa, waarbij de
kritieke daglengte juist toeneemt, tot de plant bij zeer geringe lichtintensi
teit ook in continu licht tot bloei komt. Dit bewijst wel, dat de invloed van
het licht gecompliceerd is; we begrijpen er dan ook nog weinig van.
De overstelpende hoeveelheid oecologische waarnemingen, waaruit wij
in het bovenstaande slechts een zeer beknopte bloemlezing gaven, heeft de
fysiologen het materiaal verschaft, waarop zij hun bloeitheorieën hebben
opgebouwd. Hierover zal in de volgende paragraaf iets gezegd worden.
De botanische laboratoria hebben vooral gewerkt met de KDP Xanthium
pennsylvanicum (in het bijzonder met een ras dat slechts één lange nacht no
dig heeft voor bloeminductie), Glycine soja 'Biloxi', Kalanchoë blossfeldiana,
Perilla crispa, Nicotiana tabacum 'Maryland Mammoth' en met de LDP
Hyoscyamus niger en Beta vulgaris (beide tevens koudebehoeftig). Het tuin

bouwkundig onderzoek heeft zich uiteraard gericht op de fotoperiodiek
gevoelige kuituurgewassen. De groentegewassen zijn merendeels LDP:
sla, peen, andijvie, biet, witlof (alle tevens koudebehoeftig of -gevoelig),
spinazie, radijs, ui. De aardbei is een KDP. Onder de siergewassen zijn vele
KDP : chrysant (afb. 35, p. 128), winterbloeiende begonia, poinsettia, Euphor
bia fulgens, Kalanchoë. De Ster van Bethlehem is een LDP. Indifferent zijn :
kool, selderij (beide koudebehoeftig), boon, erwt, komkommer en tomaat,
terwijl verder van verschillende fotoperiodiek gevoelige gewassen indiffe
rente rassen bestaan : zomerrassen van sla, vroege chrysanten enz. Op welke

wijze en in hoeverre men bij tuinbouwgewassen in praktijk het tijdstip
van bloei kan beïnvloeden, komt sub 6 ter sprake.
4.

DE FYSIOLOGIE VAN DE BLOEMVORMING

Er is geen gebrek aan theorieën, die de oorzaken van de bovenbeschreven
reacties van de planten trachten te verklaren. Van zeer veel belang is hierbij
de waarneming geweest, dat (al worden de bloemprimordia uiteraard in
de groeipunten gevormd) de door de daglengte te beïnvloeden reacties in
het blad plaats vinden. Op ontbladerde planten heeft de fotoperiode geen
effect. Brengt men een bebladerd gedeelte van de plant in een inductieve
daglengte, dan zullen - mits bepaalde voorzorgen in acht worden genomen,
waarover zo dadelijk meer - ook aan het gedeelte van de plant, dat zich in
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de „verkeerde" daglengte bevindt, bloemen worden gevormd. De ver
onderstelling ligt voor de hand, dat in de geschikte daglengte „iets" wordt
gevormd, dat vervolgens naar het groeipunt wordt getransporteerd.
In 1936 ontdekten verschillende onderzoekers onafhankelijk van elkaar
dat dit „iets" ook door een entplaats werd vervoerd, en wel zowel van ent
naar onderstam als omgekeerd. Ent men b.v. een in lange dag opgegroeide
scheut van een KDP op een onderstam, die in korte dag geïnduceerd is, dan
komt de ent (de receptor) onder invloed van de onderstam, die in dit geval
als donor fungeert, ook in lange dag tot bloei. Het bleek, dat de bloeistimulus
ook van de ene soort KDP naar de andere wordt overgebracht, en eveneens
van de ene LDP op de andere, of van indifferente planten op LD- of KDbehoeftige rassen van dezelfde soort. Het meest spectaculair is echter de
overdracht van de bloeiprikkel bij de entcombinaties tussen Nicotiana syl
vestris (LDP) en Nicotiana tabacum 'Maryland Mammoth' (KDP) en tussen
deze laatste en Hyoscyamus niger (LDP). Deze gelukt echter alleen wanneer

de LDP als donor wordt gebruikt.
Onder invloed van de gedachte van orgaanvormende stoffen

(SACHS),

doch vooral van de ontdekking van groeistoffen, leidden deze waarnemin
gen tot de hypothese, dat de bloeiprikkel, die van de bladeren naar het groei
punt wordt vervoerd, een specifiek bloeihormoon zou zijn, dat men flori
geen of anthocaline heeft genoemd.

Het spreekt vanzelf, dat talrijke pogingen in het werk zijn gesteld om dit
florigeen in handen te krijgen. Reeds spoedig bleek, dat het alleen door een
entplaats wordt vervoerd, wanneer vergroeiing is opgetreden, terwijl men
het niet zoals groeistof in agar kan laten diffunderen. Af en toe kwamen be
richten over extracten van bloeiende planten, die in niet geïnduceerde plan
ten bloemvorming konden teweegbrengen, doch deze bleven tot nu toe
alle zonder bevestiging. Het transport was en bleef het enige (indirecte)
bewijs voor het bestaan van een bloeihormoon.
Inmiddels deed de vraag zich voor, of florigeen ook verantwoordelijk
mag worden gesteld voor de bloei van koudegevoelige en indifferente
planten. Wat de eerste groep betreft ontdekte

MELCHERS dat

bij Hyoscyamus

de gevernaliseerde donor in de receptor, die geen koude heeft gehad, bloei
kan induceren. Toen hij bovendien vaststelde, dat dezelfde donor de KDP
Nicotiana 'Maryland Mammoth' in LD tot bloei kan brengen, scheen be
wezen dat ook bij Hyoscyamus florigeen de bloeminductie beheerste. Later
bleek echter, dat bij de reciproke entcombinatie de KD-tabak zowel in KD
als in LD (waarin de donor zelf niet bloeit!) de ongevernaliseerde receptor
tot bloei kan induceren. Bij Hyoscyamus speelt dus behalve florigeen een
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andere transportabele bloeiprikkel een rol, die door M E L C H E R S vernaline is
genoemd. Men zou zich kunnen voorstellen, dat dit een „precursor" (voor
loper) van florigeen is. Bij sommige planten zou dan koude nodig zijn voor
de synthese van vernaline, terwijl de vorming van florigeen in bepaalde ge
vallen door de daglengte wordt beheerst. Het materiaal waarop deze hypo
these berust, is echter nog beperkt. Vele pogingen om ook bij andere plan
ten de overdracht van „vernaline" aan te tonen zijn mislukt. Bij grassen
heeft men zelfs geconcludeerd, dat het product van de koudereactie niet
transportabel is. Van belang is ook, dat men de „echte" indifferente planten,
d.w.z. gewassen waar geen LD- of KD-rassen van bestaan, tot nu toe niet
als donor van de bloeiprikkel heeft kunnen gebruiken (b.v. entcombinaties
van tomaat met tabak of Hyoscyamus).
Zoals wij zagen, verlopen er in de plant behalve bloeistimulerende ook
bloeiremmende processen. Bij een plant, die zich slechts gedeeltelijk in de
inductieve daglengte bevindt, heeft de overdracht van de bloeiprikkel naar
het andere gedeelte alleen plaats, wanneer de zich hieraan bevindende blade
ren worden verwijderd of geheel verduisterd. Hetzelfde geldt in entcom
binaties: in het algemeen vormt de receptor alleen bloemen, wanneer hij
wordt ontbladerd. Het is blijkbaar een algemene regel, dat het blad in de
„verkeerde" daglengte de bloeminductie remt. In donker treedt deze rem
ming niet op. Bij verschillende LDP heeft men kunnen constateren, dat
zij in continu duisternis op den duur bloemen vormen, mits de hoeveelheid
energetische stoffen ('t zij aanwezig in reserveorganen, 't zij toegediend als
suiker) voldoende is.
Dergelijke feiten inspireerden V O N D E N F F E R tot de hypothese, dat bij de
bloeifysiologie niet de bloeibevorderende, doch de bloeiverhinderende
processen essentieel zijn, m.a.w. dat bloeminductie niet het gevolg is van het
optreden van een bloeiprikkel, doch van het verdwijnen van een bloeiremming. Deze remming meende hij aan groeistof te mogen toeschrijven.
De invloed van groeistof op de bloei heeft sterk de aandacht getrokken.
Het zou ons te ver voeren de vaak tegenstrijdige experimentele resultaten
te bespreken, en de speculatieve en elkaar tegensprekende theorieën die men
naar aanleiding hiervan heeft opgesteld. Wij vermelden slechts het volgende.
Het schijnt een algemene regel te zijn dat bij KDP groeistofbespuitingen
bloeiremmend werken. Daarentegen is bij LDP weieens een bloeibevorderend effect geconstateerd. Dit heeft geleid tot de hypothese, dat bloeminduc
tie zou plaats vinden wanneer in de plant een bepaald groeistofniveau be
reikt wordt. Dit niveau zou dan bij KDP boven de kritieke daglengte te
hoog, bij LDP daarentegen beneden de kritieke daglengte te laag zijn voor
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bloeminductie. Anderen denken meer aan bepaalde evenwichten, b.v. tussen
groeistof en anti-groeistof, of tussen groeistof en de beschikbare hoeveelheid
energetische stoffen.
Men heeft verondersteld, dat het door

HENDRICKS C.S.

bestudeerde pig

mentsysteem ingrijpt in de groeistofsynthese. Ook de endogene ritmen, die
volgens BÜNNING de fotoperiodieke reactie zouden bepalen, heeft men met
de groeistofhuishouding van de plant in verband gebracht.
Een grote strijdvraag is of het (al dan niet relatieve) groeistofniveau als
zodanig de bloeminductie beïnvloedt, of dat het de synthese van een bloeihormoon beheerst. In het eerste geval zou het groeistofniveau in het vegetatiepunt, in het tweede het niveau in het blad beslissend zijn. De inzichten
wisselen hier met de dag.
Vermeldenswaard is nog, dat men bij twee indifferente gewassen, name
lijk boon en tomaat, het aantal bloemen zeer sterk heeft kunnen beïnvloeden
door toediening van trijood-, trichloor- of tribroombenzoëzuur, welke
stoffen wel als „anti-groeistoffen" worden aangeduid. Het tijdstip van
bloemaanleg blijft gelijk, doch er groeit een aanzienlijk groter aantal bloe
men uit (afb. 37, p. 129).
5. E R F E L I J K H E I D V A N D E B L O E I F Y S I O L O G I S C H E K E N M E R K E N
De planten vertonen grote onderlinge verschillen wat betreft het tijdstip
waarop de eerste bloemaanleg optreedt. Bij palmen en Agave-soorten duurt
het vaak enkele decennia voordat de zaailing bloeit; bij zomerannuellen
kent men soorten, die reeds zes weken na de kieming in bloei staan.
Wij vermeldden reeds terloops, dat er gewassen zijn waarbij sommige
rassen ten aanzien van de bloei bepaalde eisen aan het milieu stellen, terwijl
andere niet zo „kieskeurig" zijn. Ook deze verschillen zijn erfelijk, en door
dat het hier nauwverwante planten betreft, heeft men in enkele gevallen
kunnen vaststellen hoeveel erffactoren er in het spel zijn.
Het oudste voorbeeld is Hyoscyamus niger, dat reeds in 1904 door

CORRENS

werd geanalyseerd. Behalve het tweejarige ras kent men bij dit gewas een
vorm, die reeds in de eerste zomer bloeit en dus blijkbaar geen koude nodig
heeft. Deze is recessief ten opzichte van het tweejarige ras. De splitsing in
de F2 leert, dat het verschil door slechts één erffactor wordt bepaald. Ook bij
kruising van winter- en zomergranen werden in enkele gevallen monofactoriële splitsingen gevonden.
Een analyse van de F2 van de kruising van het tabaksras 'Maryland
Mammoth' met de indifferente stamvorm leerde, dat het verschil door één
factor wordt veroorzaakt, waarbij de gevoeligheid voor korte dag onvol
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ledig dominant is. Een veel ingewikkelder geval is Salvia splendens, waarbij
naast de zeer KD-behoeftige stamsoort kuituurrassen bestaan, die minder
korte dag nodig hebben of zelfs geheel indifferent zijn. Er zijn hier ver
scheidene genen in het spel. De grote variatie in KD-behoefte van de rassen
van de chrysant kan waarschijnlijk worden verklaard uit de hoge graad van
Polyploidie, die echter tevens de factorenanalyse onmogelijk maakt. De
erfelijkheid van de LD-behoefte is nagegaan bij sla; zij bleek hier door één
factor veroorzaakt.
6. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

De in de voorafgaande paragrafen behandelde effecten van temperatuur en
daglengte op de bloei bieden de mogelijkheid om door bepaalde cultuur
maatregelen het tijdstip van bloei te vervroegen of te verlaten. Voorwaarde
is echter, dat men de betreffende milieufactoren in de hand heeft, hetgeen
bijzondere installaties vereist. Dit beperkt het aantal gevallen waarin rege
ling van de bloei economisch verantwoord is.
Een zeer fraai voorbeeld zijn weer de bloembollen, waar alleen de tempera
tuur een rol speelt. Wij zagen, hoe BLAAUW c.s. het ontwikkelingsritme
van de bloemaanleg bepaalden en tevens vaststelden, welke eisen iedere
ontwikkelingsfase aan de temperatuur stelt (p. 108). Hierdoor kregen de
methoden, die de telers hadden uitgedacht om de bloeidatum van de bollen
te beïnvloeden, een wetenschappelijke basis en konden zij worden verfijnd
en uitgebreid.
De behandelingen worden in de bollenschuur gegeven, en bestaan uit
stoken en koelen. De teler, die de methode toepast, moet op de hoogte zijn
van de ontwikkelingsgang van de bloem, daar deze laatste het tijdstip be
paalt, waarop een bepaalde behandeling moet worden gegeven.
Het doel van de behandeling kan zijn (a) het vervroegen van de bloei
(b.v. tot kerstmis), en (b) het verlaten van de bloei (met als extreem geval
het verlaten voor de export naar het zuidelijk halfrond, waar de bollen pas
in september moeten bloeien).
Om tulpen zo snel mogelijk in bloei te hebben, geeft men na het rooien
een hoge temperatuur tot de meeldraden zijn gevormd. Daarna krijgen de
bollen een lage temperatuur (9°C) ter voorbereiding van de strekking.
Tussen 20 september en 1 oktober worden zij gekuild. Wil men daaren
tegen late bloei, dan houdt men de bollen bij hoge temperatuur (23 0 tot
i september, daarna 170 of 20 °) en kuilt ze pas omstreeks 1 december op.
Ook bij narcissen en hyacinten vervroegt men de bloei door zo spoedig
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mogelijk de lage temperatuur te geven, die voor optimale strekking nood
zakelijk is, terwijl de bloei door hoge temperatuur en laat opkuilen ver
traagd wordt. Narcissen, waarbij de bloem reeds op het veld wordt ge
vormd, geeft men hoogstens direct na het rooien nog een korte tijd hoge
temperatuur ; daarna komen ze bij 90 tot het opkuilen in begin oktober. Om
hyacinten te vervroegen geeft men ze hoge temperatuur totdat in de topbloemen van de tros de eerste meeldraden gevormd zijn, daarna 17° tot het
inkuilen omstreeks 1 oktober. Wil men deze gewassen verlaten, dan houdt
men ze langer bij hoge temperatuur, en kuilt ze later op (1 november of
i december).
Voor export naar het zuidelijk halfrond houdt men hyacinten en narcis
sen vanaf het rooien tot half oktober bij 30°C, daarna tot 1 januari bij -0,5 °.
Tulpen blijven gedurende dit gehele tijdvak bij -0,5°; irissen bij 25,$°. In
januari komen de bollen van alle genoemde gewassen bij 25,5°. Daarna
worden ze verscheept.
Dat het mogelijk is de bloei naar het midden van de winter te verschuiven
en toch goede bloemen te oogsten, is te danken aan het feit, dat de assimilaten, die voor het uitgroeien van de plant nodig zijn, reeds in de bol zijn op
geslagen. Er behoeft dus geen sterke fotosynthese plaats te vinden, en vele
bolgewassen ondervinden geen hinder van de lage lichtintensiteit. Het
bleek zelfs mogelijk volkomen normale bloemen te oogsten van bollen, die
uitsluitend bij betrekkelijk zwak kunstlicht waren getrokken. Dit opende
de mogelijkheid het forceren van bollen te doen plaats vinden in schuren,
die uiteraard veel beter geïsoleerd zijn dan kassen en die dus minder stookwarmte vragen. Als lichtbron kiest men meestal gloeilampen; het te in
stalleren vermogen bedraagt ongeveer 100 Watt/m2 (afb. 28, p. 97).
Bij gewassen, die reeds als kiemend zaad te vernaliseren zijn, kan men de
bloei aanzienlijk versnellen door 't zij zeer vroeg te zaaien, waarbij de na
tuurlijke koude nog vernaliserend kan werken, 't zij kunstmatige koude te
geven. Zowel het een als het ander schijnt na de onderzoekingen van LYSENKO in Rusland op grote schaal bij tarwe te zijn toegepast. Ook in ons land
zijn ten behoeve van de zaadteelt van verschillende land- en tuinbouwgewassen praktische vernalisatiemethoden uitgewerkt. Zeer vroege zaai
blijft riskant omdat, zoals we zagen, de vorstresistentie afneemt, naarmate
meer aan de koudebehoefte wordt voldaan, zodat een late vorst grote uitval
kan veroorzaken. Men kan dit voorkomen door in bakken te zaaien waar
de plantjes tegen extreme temperaturen kunnen worden beschut.
Geeft men kunstmatige koude, b.v. in een koelkast, dan komt het er op
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aan de kieming zo langzaam mogelijk te doen verlopen, omdat anders de
kiemworteltjes te lang worden en bij het zaaien afbreken. Men kan dit be
reiken door het zaad niet te veel water te laten opnemen en door de tempe
ratuur zo laag mogelijk te houden, b.v. 1-2 °C (het optimum ligt gewoon
lijk in de buurt van 5 °).
Het toedienen van kunstmatige koude aan volwassen planten stuit in de
praktijk op moeilijkheden. Men moet er dus voor zorgen dat de natuurlijke
koude op de planten kan inwerken. Gewassen als Rochea coccinea enZygocactus
truncatus mogen niet te warm worden overwinterd.

Het beïnvloeden van de bloei door regeling van de daglengte begint bij
bepaalde gewassen reeds tot de gebruikelijke kultuurmaatregelen te be
horen. Vooral het verlengen van de dag is gemakkelijk uit te voeren, temeer
daar hierbij zeer geringe lichtintensiteiten reeds voldoende zijn. Men ge
bruikt meestal gloeilampen. Deze zenden bovendien veel rode stralen uit
waar de plant zeer gevoelig voor is. De rekkende werking is zelden een
bezwaar, en bij moerplanten waar stek van gesneden moet worden zelfs een
voordeel. De aanvullende belichting kan direkt na zonsondergang gegeven
worden, doch in het midden van de nacht is dezelfde bestraling veel effec
tiever. Op den duur is nachtonderbreking de meest economische methode;
men heeft dan echter een schakelklok nodig. Het te installeren vermogen
bedraagt afhankelijk van het gewas 8-20 Watt/m2.
Het doel van dagverlenging of nachtonderbreking kan zijn (a) het ver
snellen van de bloei van LDP en (b) het vertragen van de bloei van KDP.
Het eerste wordt o.a. toegepast bij de ster van Bethlehem. Bij calceolaria
en cineraria versnelt bijbelichting het uitgroeien van reeds aangelegde
bloemknoppen. Dagverlenging om de bloei te remmen wordt het meest
toegepast bij chrysanten (met de bedoeling ze met kerstmis in bloei te
hebben) en bij moerplanten van begonia's van het 'Gloire de Lorraine'type, poinsettia en Euphorbia fulgens, om te voorkomen dat de stekjes in
herfst en winter te snel bloemen vormen (afb. 39, p. 144).
Het verduisteren, dat voor een kunstmatige kortedagbehandeling nodig
is, vereist meer moeite en zorg, temeer daar het zeer zorgvuldig moet ge
schieden. Het afschermen van bakken met dubbele rietmatten of dekzeilen
is wel het gemakkelijkst. Deze methode wordt met succes toegepast bij
aardbeien, waar een kortedagbehandeling van half mei tot eind juni een
tweede oogst in het najaar geeft, en voorts ter vervroeging van de bloei van
Kalanchoë en bepaalde begonia's. Bij hoge gewassen heeft men speciale
stellages nodig, die met ondoorlatende gordijnen of schermen worden be-
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dekt, zodat de installatiekosten vrij hoog worden (afb. 39, p. 144). Men
heeft deze gebruikt bij chrysanten, poinsettia's, Euphorbia fulgens en lidcactus.
Bij sommige chrysanterassen zijn zelfs methoden uitgewerkt om door een
bepaalde afwisseling van korte en lange dag de vertakking te beïnvloeden ;
dit is echter in ons land nog niet toegepast.
Tot nu toe spraken wij slechts over kultuurmaatregelen ter beïnvloeding
van de bloei in praktijk. Veel uitgebreider zijn echter de mogelijkheden bij
de veredeling van tuinbouwgewassen. Wanneer men er door bepaalde kui
tuurmaatregelen in slaagt gewassen, die anders in verschillende jaargetijden
bloeien, gelijktijdig in bloei te hebben, zodat zij kunnen worden gekruist,
of wanneer de bloei zodanig kan worden versneld, dat men twee of meer
generaties per jaar kan kweken in plaats van één, dan heeft men voordelen
verkregen, die zo groot zijn dat zij bijna altijd opwegen tegen de kosten
van de behandeling. Ook het voorkómen van bloei kan van groot nut zijn,
in het bijzonder bij kruisbevruchtende gewassen, die na de bloei afsterven.
Indien men de bloei door bepaalde milieufactoren kan verhinderen, bestaat
in principe de mogelijkheid om uit de vegetatief gehouden moederplant
eerst een kloon te maken, en vervolgens slechts een gedeelte van de dochterplanten in bloei te laten komen. Blijken deze een gewenste genetische con
stitutie te hebben, dan kan men bij het verdere werk steeds op de vegeta
tieve dochterplanten teruggrijpen. Wij komen hier later op terug (p. 223).
Tenslotte enkele voorbeelden van het bekorten van de generatieduur.
Spruitkool is van nature een tweejarig gewas, omdat de bloemen alleen
bij lage temperatuur worden gevormd. Goed groeiende zaailingen zijn in
de zomer op een leeftijd van ruim twee maanden zo ver ontwikkeld, dat
ze op koude kunnen reageren. De lage temperatuur moet ongeveer twee
maanden inwerken; het optimum ligt bij 7°C. Wanneer men dit weet, is
het zeer eenvoudig de generatieduur van spruitkool tot één groeiseizoen
te beperken.
Het bloemgewas Callistephus chinensis is reeds van nature eenjarig. Dit
kan men als volgt behandelen. Men zaait in februari en geeft de plantjes
direct lange dag. Zodra de rozetjes tekenen van schieten gaan vertonen,
verkort men de fotoperiode tot 8 à 9 uur. Dit onderdrukt de strekking, zo
dat men abnormaal gedrongen planten krijgt, doch de bloei is verscheiden
weken vervroegd. Zodra de eerste bloemen opengaan, krijgen de planten
de natuurlijke (lange) dag. Het zaad van de eerste generatie wordt direct ge
zaaid. De jonge plantjes blijven in natuurlijke dag tot het schieten, vervol
gens in korte dag tot de bloemen opengaan, en komen tenslotte bij kunst
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matige lange dag. Omdat de natuurlijke lichtintensiteit nu zeer laag is, moet
een sterke bijbelichting worden gegeven, daar anders zowel stuifmeel als
eicellen ondeugdelijk zijn. Het zaad kan in de regel in december worden
geoogst, zodat men twee generaties per jaar heeft geteeld. Deze methode is
b.v. bij een veredelingsprogramma, dat zich richt op het verkrijgen van
Fusarium-resistente rassen, van grote waarde gebleken.
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HOOFDSTUK IX

DE BOUW VAN BLOEM EN BLOEMGESTEL

I. MORFOLOGIE VAN DE BLOEM

Een belangrijke conclusie uit het vorige hoofdstuk was dat de bloemvorming een aantal fasen doorloopt, die vaak elk hun specifieke eisen aan het
milieu stellen. Dit opent de mogelijkheid om het bloeiproces door cultuur
maatregelen min of meer te beïnvloeden. Daar deze maatregelen dan uiter
aard op het juiste ogenblik dienen te worden getroffen, moet men in staat
zijn de verschillende morfologische stadia van bloemvorming te onder
scheiden. Dit brengt ons tot het volgende korte overzicht van de bloembouw, dat mogelijk ook zal kunnen bijdragen tot een goed begrip van wat
in een volgend hoofdstuk over de functie van de bloem zal worden be
handeld.
De bloem kan worden beschouwd als een tak met bladeren, die geheel op
de voortplanting is ingesteld en dan ook - vooral bij de Angiospermen,
waartoe wij ons hier zullen beperken - zeer sterk is gemetamorfoseerd (om
gevormd) . Bij deze metamorfose geldt een aantal regels, die hoewel ze lang
niet altijd opgaan, toch een vrij algemene geldigheid bezitten. Dit zijn:
(1) de leden van het stengeldeel strekken zich niet, doch vormen een ver
dikte en verbrede bloembodem, waarop de bladachtige delen zeer dicht
opeen staan ingeplant;
(2) deze laatste vertonen niet de spiraalstand van de loofbladeren, doch
staan in kransen;
(3) er zijn vijf kransen: kelk, kroon, 2 meeldraadkransen en 1 krans vrucht
bladeren ;
(4) de leden van deze kransen alterneren.
De bloembodem kan rond of kegelvormig zijn, doch ook kom- tot urnvormig. In het eerste geval is het vruchtbeginsel bovenstandig, d.w.z. hoger
dan de overige bloemdelen ingeplant; in het tweede geval staat het lager,
en is half-onderstandig, wanneer het los in de holle bloembodem staat, of
onderstandig, wanneer het ermede is vergroeid. In enkele gevallen verraadt
de bloembodem zijn stengelnatuur, doordat een der leden zich strekt. Dit
is b.v. het geval bij de Capparidaceae, waartoe o.a. Cleome en Capparis
spinosa (die de „kappertjes" levert) behoren, waar het bovenste lid zich
strekt, zodat de stamper op een steeltje (gynofoor) staat. In de
van de nootmuskaat staan de meeldraden op een steeltje.

bloemen
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Op de tweede regel zijn meer uitzonderingen. Zo staan bij de specerij
struik, Calycanthus, alle bloemdelen in een spiraal, bij de waterlelie kelk,
kroon en meeldraden. Ook bij Magnolia en vele Ranunculaceae staat een
gedeelte van de bloemdelen in spiralen. Vaak is in deze gevallen de grens
tussen kelk en kroon en soms ook tussen kroon en meeldraden niet scherp
te trekken.
De minst algemene geldigheid heeft de regel, dat er vijf kransen bloem
delen zijn. De bloembekleedselen ontbreken zelden geheel (sommige essen),
maar vaak is er slechts één krans (spinazie, biet). Zeer algemeen is dat er
maar één krans meeldraden is; dit geldt voor vrijwel alle families der
Sympetalae en ook voor de Umbelliferae e.a. Andere gewassen hebben er
daarentegen drie (appel), vier (kers) of nog meer.
De opeenvolgende kransen kunnen uit een gelijk aantal delen bestaan,
doch dit geldt zelden voor alle kransen. Vaak zijn er meer meeldraden en
minder vruchtbladen dan kelk- en kroonbladen (Papilionaceae e.v.a.). Wij
vermeldden, dat bij gelijktallige kransen de delen van de ene krans met die
van de vorige afwisselen. Het geval dat ze voor elkaar staan ingeplant
(superpositie) is relatief zeldzaam. Bij de Primulaceae staan de meeldraden
voor de kroonslippen; bij Iridaceae staan de vruchtbladen (en dientengevolge
de stijlen) voor de meeldraden. In deze gevallen verklaart men de super
positie door aan te nemen, dat er een meeldraadkrans is weggevallen: bij
Primulaceae de buitenste, bij Iridaceae de binnenste. Deze redenering gaat

echter niet altijd op: hoewel Caryophyllaceae, Saxifragaceae, Ericaceae e.a.
twee meeldraadkransen hebben, staat toch de buitenste tegenover de kroon
bladen ingeplant.
Bloemen kunnen straalsgewijs symmetrisch zijn (actinomorf, b.v. tulp) of
tweezijdig symmetrisch (zygomorf, b.v. leeuwebekje). Een enkele maal
vindt men bij een gewas met zygomorfe bloemen, zoals het leeuwebekje,
een individu met actinomorfe bloemen (peloriën). Omstreeks een eeuw
geleden ontdekte men bij de gloxinia, Sinningia speciosa, een plant met der
gelijke bloemen. Deze maakte zoveel opgang, dat reeds spoedig uitsluitend
pelorische rassen werden geteeld, zodat men tegenwoordig de oorspronke
lijke bloemvorm in cultuur niet meer tegenkomt.
Andere monstruositeiten, die opgang hebben gemaakt, zijn dubbele
bloemen (roos, anjer, pioen, violier). Deze komen gewoonlijk tot stand,
doordat de meeldraden en soms ook de vruchtbladen kroonbladachtig uit
groeien (ze zijn dan ook meestal steriel), terwijl tevens het aantal leden van
een krans abnormaal groot is. Bij de dubbelbloemige Campanula medium
ontwikkelt de vergroeidbladige kelk zich kroonbladachtig, zodat de bloem
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op een kop en schotel lijkt. Van Arabis en zonneroosje bestaan rassen waarbij
de bloem doorgroeit zodat men binnen de bloem een tweede vindt, com
pleet met kelk. Over de dubbele „bloemen" van Composieten zullen wij
later iets zeggen. En passant vermelden we nog de „dubbele" vrucht van
de navelsinaasappel, die een extra krans vruchtbladen heeft (de „navel").

2. HET BLOEMGESTEL

Sommige planten hebben slechts één bloem; men denke aan bolgewassen
als tulp en trompetnarcis. Andere hebben verspreide bloemen in de oksels
van loofbladeren : komkommer, meloen, Oostindische kers. In de meeste
gevallen zitten de bloemen echter bijeen aan vertakte stengels, die geen
normale loofbladeren dragen. Men noemt dit gedeelte van de plant een
bloeiwijze of bloemgestel.
Er bestaat een grote variatie in bloemgestellen. Er zijn twee grondtypen:
het racemeuze, afgeleid van de tros (racemus), en het cymeuze, afgeleid van
het bijscherm (cyma). Aan de tros ontstaan de bloemen zijdelings: het ter
minale vegetatiepunt splitst bracteeën af, die de spiraal van de loofbladeren
voortzetten, en in de oksel van deze bracteeën ontstaan de bloemen. Dit
proces gaat door tot het eindelingse vegetatiepunt te gronde gaat; soms
worden nog bloemen aangelegd, terwijl de onderste bloemen van de tros
reeds open zijn. Men noemt de tros daarom een onbepaald bloemgestel.
Typische trossen vindt men bij vele Papilionaceae (lathyrus, boon), bij Ribes,
bij vele Liliaceae (lelie, hyacint, lelietje der dalen) en bij Cruciferae (koolsoor
ten, radijs, violier). Bij de Cruciferae ontbreken de schutbladen.
Bij het cymeuze type wordt het eindelingse groeipunt direct opgebruikt
in de vorming van een topbloem; men spreekt daarom van een bepaald
bloemgestel. De volgende bloemen ontstaan in de oksels van eerder aan
gelegde bracteeën. Bij vele Monocotylen is er één bractee, dus ook slechts
één zijbloem van de eerste orde, zodat een eentakkig bijscherm (monochasium) ontstaat. Dit komt ook bij Dicotylen voor. Overigens zijn er hier in
de regel twee bracteeën, die tegenover elkaar staan, waardoor bij vertakking
een tweetakkig bijscherm (dichasium) ontstaat, of er is een krans van drie of
meer schutblaadjes, zodat het bijscherm veeltakkig is (pleiochasium). De cy
meuze bloemgestellen zijn bijna altijd samengesteld, doordat de zijtakken de
vertakking van de hoofdas herhalen. Hierbij komt het niet zelden voor, dat
de eerste vertakkingen dichasiaal, de volgende monochasiaal zijn (huislook).
Bij de samengestelde monochasiale bloemgestellen heeft men 4 mogelijk
heden, die ontstaan door variaties in de positie van de opeenvolgende ver
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takkingen. Staan deze ten opzichte van elkaar kruisgewijs en beurtelings
naar links en naar rechts, dan ontstaat de schicht. Deze komt voor bij Dicotylen, die een sympodiale groeiwijze hebben, of bij welke de vertakking
weliswaar in aanleg dichasiaal is, doch monochasiaal wordt, doordat slechts
één zijas tot ontwikkeling komt. De schicht is kenmerkend voor de Boraginaceae (vergeet-me-niet) doch komt ook voor bij vertegenwoordigers van
andere families, o.a. Solanaceae. Bij de tomaat is de schicht gewoonlijk
samengesteld. De delen zien er uit als een soort tros met een zigzag lopende
hoofdas, waarbij de bloemen in twee overlangse rijen staan. Bij nader in
zien blijkt, dat de hoofdas een sympodium is, dat uit zijtakken van opeen
volgende orde is ontstaan; de bloemen staan in feite telkens terminaal aan
de as van de vorige orde. Het bewijs wordt geleverd door de schutblaadjes,
die (als ze aanwezig zijn) tegenover de bloemen staan. Op de andere typen
van monochasiale bloeiwijzen: de schroef (Hemerocallis), de waaier (Iris)
en de speer (biezen), gaan we hier niet in.
Het samengesteld dichasium kan men o.a. goed waarnemen bij de aard
bei, de meeste Caryophyllaceae en sommige Crassulaceae, zoals Kalanchoë.
Duidelijke pleiochasia heeft Euphorbia (de „bloemen" zijn eigenlijk ook
weer bloemgestellen).
Bij zeer vele bloemgestellen kan men pas na zeer nauwkeurig toezien
constateren welk bouwplan er aan ten grondslag ligt. Vele zijn bovendien
gedeeltelijk racemeus, gedeeltelijk cymeus. Men verdeelt ze daarom in het
algemeen alleen dan naar het grondplan, wanneer dit duidelijk is waar te
nemen, en richt zich verder naar het uiterlijk.
Een bloemgestel met een langgerekte hoofdas doch zittende zij bloemen
noemt men een aar (peper). De aronskelk en zijn verwanten hebben een
aar met een vlezige hoofdas, die men als bloeikolf aanduidt; deze is meestal
met een bijzonder schutblad, de bloemschede, omhuld. Het katje is een aar
van mannelijke bloemen, meestal hangend (walnoot, hazelnoot), doch soms
rechtopstaand (wilg), dat na de bloei afvalt. De ? bloemgestellen van deze
planten noemt men ook aartjes, hoewel ze niet afvallen en zelden hangen
(populier). De gele treurwilg heeft katjes met zowel $ als ? bloemen.
Zijn de zijbloemen gesteeld, terwijl de hoofdas gecomprimeerd is, dan
heeft men een scherm (ui, kornoelje, Primula). Herhalen de zijassen de ver
takking, dan ontstaat een samengesteld scherm (peen, peterselie, selderij
enz.); feitelijk is dit een pleiochasium (topbloemen bij wilde peen; men
lette ook eens op de Umbellifeer Eryngium). Zijn zowel hoofd- als zijassen
gereduceerd, dan kan men een bloemkluwen hebben (biet, spinazie; de
kluwens zijn hier tot vertakte bloemgestellen verenigd), of een hoofdje

AFB. 34. Spruitkoolplanten, warin (links) en koel (rechts) overwinterd (p. 109).

AFB. 35. Chrysanthemum 'Blanche Poitevine', geteeld in natuurlijke dag (links), korte dag
(midden) en lange dag (rechts). Gefotografeerd op 2 oktober (p. 116).

AFB. 36. Aardappel geënt op ongevernaliseerde Hyoscyamus niger. In lange dag
komt de onderstam tot bloei (over
dracht van „vernaline"), doch alleen
wanneer hij wordt ontbladerd (p.

AFB. 37. Tomaten, ontbladerd voor de eerste
bloemtros en met (van links naar
rechts) alle bladeren, twee bladeren,
i blad, ^ blad en geen blad boven
de tros (p. 84, 136).

117).

AFB. 38. Boneplanten, onbehandeld (links), getopt boven het tweede drietallige blad (midden)
en gedurende 13 dagen iedere dag begoten met 40 cc water, waarin 2 mg trijoodbenzoëzuur (rechts) (p. 119).
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(zie beneden). Bij verschillende Moraceae zitten de bloempjes op of in een
vlezige beker- of urnvormige gemeenschappelijke bloembodem; het geheel
heet bloemkoek (vijg).
Bij het hoofdje is de gemeenschappelijke steel verbreed en verdikt tot het
platte, bolle of kegelvormige receptaculum. Hierop zitten de bloempjes, vaak
door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven (dit ontbreekt b.v. bij
Mimosa). In de hoofdjes van de Composieten kan men naar de bouw van
de kroon verschillende typen onderscheiden, en wel buisbloemen met een
regelmatige kroon, en lintbloemen, waarbij de kroon lintvormig verlengd
en naar één zijde is gericht. Vele Composieten hebben zowel buis- als lintbloemen (zonnebloem, goudsbloem, afrikaantje, aster, chrysant). Bij andere
ontbreken de lintbloemen (Ageratum), waarbij soms de buitenste buisbloe
men steriel en stralend zijn (korenbloem). Bij één onderfamilie, waartoe
o.a. andijvie, witlof, sla en schorseneer behoren, komen uitsluitend lint
bloemen voor.

3.

HET ONTSTAAN VAN BLOEM EN BLOEMGESTEL

Het eerste morfologische teken van de generatieve fase is meestal een ver
breding en verhoging van het vegetatiepunt. Zolang dit alleen bladeren
afsplitste was het, al naar het gewas, spits, min of meer bolvormig, of vlak,
doch als inleiding tot de bloemvorming rijst het omhoog tot een brede
bult. Wat er verder gebeurt, hangt af van de bouw van het bloemgestel en
van de bloem en is dus voor ieder gewas weer anders. Wij beperken ons tot
enkele voorbeelden.
In het eenvoudigste geval, nl. bij een eenbloemige plant, is de verbrede
groeitop meteen het bloemprimordium, en is de volgende stap de vorming
van bloemdelen. Bij de tulp ziet men achtereenvolgens verschijnen: de
drie buitenste bloemdekbladeren, de drie binnenste bloemdekbladeren, de
drie buitenste meeldraden, de drie binnenste meeldraden, en de drie vrucht
bladen (die pas later tot een stamper vergroeien). De delen van een krans
ontstaan niet gelijktijdig, maar succedaan d.w.z. de een na de ander: een
aanwijzing dat de krans een gecomprimeerde spiraal voorstelt.
Bij planten met een bloemgestel verloopt het proces ingewikkelder. Bij
de hyacint vormt het opgeheven vegetatiepunt bracteeën, die in een spiraal
staan, en ontwikkelen de bloemen zich in de oksels hiervan. Het terminale
groeipunt gaat door met het afsplitsen van bracteeën tot het tenslotte te
gronde gaat; het vormt geen eindbloem. Er ontstaat dus een typische tros.
De aanleg van de bloemdelen verloopt ongeveer zoals bij de tulp.
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De trossen van kers, rododendron en azalea worden op soortgelijke wijze
gevormd, doch de bloembouw is hier anders. Bij de pruim vormt de ver
hoogde groeitop twee laterale vegetatiepunten, die zich vervolgens splitsen
in een bractee en een bloemprimordium, dat twee steelblaadjes vormt en
dan met de aanleg van de bloemdelen begint. Het eindelingse vegetatiepunt
gaat te gronde.
In het bloemgestel van appel en peer staan de bloemen eveneens in een
spiraal, maar het is geen echte tros omdat er een topbloem aanwezig is,
die bij appel bovendien het eerst gevormd wordt. In de gemengde knop van
appel vindt men gewoonlijk van buiten naar binnen: 9 knopschubben, 3

overgangsbladeren, 5 à 6 loofbladeren en 4 à 3 bracteeën. De buitenste
knopschubben zijn leerachtig, de binnenste vliezig; zij zijn gaafrandig of
hoogstens aan de top drielobbig. De overgangsbladeren zijn driedelig en
bestaan uit een bladvoet en twee steunblaadjes. Bij de loofbladeren is de
schijf veel groter dan de steunblaadjes. De bracteeën zijn enkelvoudig. De
bladachtige organen tot en met het eerste loofblad hebben geen actieve
vegetatiepunten in de oksels. De volgende twee loofbladeren dragen een
asje met bladprimordia, de bovenste twee loofbladeren en drie der brac
teeën een bloemprimordium. In de oksel van de bovenste bractee komt
geen bloem tot ontwikkeling. De hoofdas eindigt in de topbloem. Deze
vormt in de tweede helft van juni of iets later 5 kelkprimordia. De laterale
groeipunten vormen eerst twee steelblaadjes; de kelk verschijnt pas in de
eerste helft van augustus, het eerst in de onderste zijbloem.
Bij de peer 'Beurré Hardy' bevat de gemengde knop 10-13 knop
schubben, 2-3 overgangsbladeren, 5-7 loofbladeren en 7-10 bracteeën. De
eerste twee loofbladeren hebben vegetatiepunten met loofbladprimordia
in de oksel; de overige dragen bloemprimordia. Het onderste bloempri
mordium blijft vaak in ontwikkeling achter; verder schrijdt de vorming
van de bloemdelen van onderen naar boven voort en vindt het laatst in de
topbloem plaats. Bij sommige pererassen ontstaan bloemprimordia in de
oksels van de steelblaadjes, zodat het bloemgestel samengesteld is. Bij de
appel komt dit slechts zeer zelden voor ('Rode Zomercalville'). De bloe
men van appel en peer hebben 5 kelkbladeren, 5 kroonbladeren, ^ 20 meel
draden en 5 vruchtbladen. Bij het groeitoponderzoek blijkt, dat de meel
draden worden aangelegd in drie kransen, die resp. 10-, 5- en 5-tallig zijn.
Kers en pruim hebben eveneens 5 kroon- en 5 kelkbladeren, doch er zijn
4 kransen van 10 meeldraden en er is maar één vruchtblad.
Een voorbeeld van een dichasiale bloeiwijze verschaft o.a. de knolbego
nia. De bloemgestellen ontstaan hier lateraal. Het vegetatiepunt vormt eerst
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twee bracteeën en dan een
bloem, die twee paar bloemdekbladeren heeft
en een onbepaald aantal meeldraden. Vervolgens ontstaan in de oksels van
de bracteeën zijbloemen, vaak vrouwelijke, doch ook wel van ieder ge
slacht één, of twee c?. Bij de 3 bloemen behoren steeds weer twee bracteeën,
in de oksel waarvan zich zijbloemen van de tweede orde kunnen ontwikke
len; bij de ? bloemen blijven ze rudimentair. De ? bloem heeft 5 bloemdek
bladeren, 2 grote en 3 kleine; er zijn 4 stempellobben, terwijl het onderstandige vruchtbeginsel 4 vleugels draagt.
De zwelling van het vegetatiepunt, die zoals we vermeldden de bloemvorming inleidt, is bijzonder duidelijk bij Composieten, omdat hier aller
eerst een schijf- of bolvormig receptaculum moet worden gevormd. Bij de
chrysant wordt de aanvankelijk flauw

gebogen groeitop eerst bolvormig;
vervolgens verbreedt hij zich en wordt min of meer kegelvormig. Onder
tussen worden de omwindselblaadjes aangelegd. Daarna begint van onderen

naar boven de vorming van de eigenlijke bloemprimordia, terwijl het re
ceptaculum zich verbreedt en afplat. De aanleg van de bloemdelen geschiedt
in de volgorde kroon-meeldraden-vruchtblad; de rudimentaire kelk ziet
men pas laat verschijnen.
Omdat men aan de primordia vaak bijzonderheden kan waarnemen, die
aan de volwassen bloeiwijze niet meer te zien zijn, hebben de morfologen
reeds lang grote belangstelling voor het knoponderzoek. Er bestaat dan ook
een uitgebreide literatuur over. BLAAUW en zijn medewerkers hebben een
groot aantal meerjarige tuinbouwgewassen onderzocht; wij verwijzen onze
lezers verder naar hun publicaties, waaraan ook het boven behandelde
grotendeels was ontleend.
Tot slot nog iets over de methode van onderzoek. In het algemeen wor
den de groeitoppen onder het binoculair microscoop bestudeerd. De knop
pen worden daartoe in plasticine of iets dergelijks vastgezet, en met kleine
mesjes of naalden afgepeld. Vaak verdient het aanbeveling de toppen met
een JKJ-oplossing te kleuren ; zij worden dan bruin en de primordia zijn
vooral bij schuin invallend licht duidelijk zichbaar. De methode is snel en
gemakkelijk uit te voeren en geeft duidelijke, overzichtelijke preparaten.
Een nadeel treedt aan het licht wanneer men het geziene wil vastleggen : het
grafisch weergeven van ruimtelijke objecten is moeilijk en tijdrovend.
Men kan ook microtoomcoupes van het vegetatiepunt maken. Dit eist
routine en een uitgebreide outillage, en tegenover een winst aan anatomi
sche détails staat een groot verlies aan morfologische. De gekleurde prepa
raten zijn echter gemakkelijk te meten en te fotograferen.
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HOOFDSTUK X

BLOEMBIOLOGIE

I. INLEIDING. ENKELE VOORBEELDEN

Onder bloembiologie verstaat men alle levensverrichtingen van debloem, dus
de bloei, de bestuiving, de bevruchting en alles wat daarmede samenhangt.
Een oud cultuurgewas uit het Nabije Oosten, de dadelpalm, is tweehuizig.
Alleen de vrouwelijke planten dragen dadels, nadat hun bloemen bevrucht
zijn met stuifmeel van manlijke planten. Men moet dus reeds duizenden
jaren geleden enig idee gehad hebben van de sexualiteit van de bloemen.
Het juiste begrip voor de functies van de bloemdelen, in het bijzonder
stamper en meeldraden, kreeg men echter pas in de 18de eeuw. Dit had
een sterke opleving van de belangstelling in de bloembouw tengevolge;
zoals men weet ging LINNAEUS er toe over de zaadplanten naar het aantal
stampers en meeldraden in te delen. Kort daarop werd de mogelijkheid van
kruisbevruchting aangetoond. Dat deze wijze van bestuiving regel is, dat
de insecten er een grote rol bij spelen, en dat de bloemen aan dit insectenbezoek zijn aangepast, werd duidelijk aan het licht gebracht door SPRENGEL
in zijn boek „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Be
fruchtung der Blumen". Het verscheen in 1793 ; dit had het geboortejaar
van de bloembiologie kunnen zijn, doch het werk bleef onopgemerkt. Pas
in de tweede helft van de vorige eeuw begon de belangstelling voor het
onderwerp op te leven.
Ten einde een voorlopig inzicht te krijgen in de problemen van het
studieterrein, zullen wij enkele voorbeelden behandelen, nl. de bloembiolo
gie van thee, cacao en cyclamen.
De bloem van de thee bezit een groot aantal meeldraden, die op de kroon
staan ingeplant, en één stamper met drie stempellobben. Reeds 24 uur na
het opengaan van de bloemknoppen beginnen kroon en meeldraden af te
vallen en op de derde dag zijn zij bij geen enkele bloem meer aanwezig.
Op het moment dat de bloemen opengaan, is er nog geen vrij stuifmeel,
doch dit komt spoedig uit de helmhokjes te voorschijn. Het is echter uit
gesloten, dat vóór het opengaan van de bloem reeds zelfbestuiving heeft
plaats gehad. Het stuifmeel kiemt gemakkelijk in water; op een stempellob
is de kieming echter sneller en meer algemeen, terwijl de stuifmeelbuizen
naar de stempel toe zijn gericht. Dit wijst er op, dat de stempellobben een
chemische invloed uitoefenen. Zij doen dit reeds bij het opengaan van de
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bloemen en zijn dus eerder rijp dan de meeldraden: de theebloem isprotogyn.
De stempels blijven in een bevruchtbare toestand tot zij beginnen te ver
welken, hetgeen uiterlijk op de derde dag geschiedt. Stuifmeel uit pas ge
opende bloemen kiemt het best.
De bestuiving geschiedt door insecten. Deze worden aangelokt door de
kroon: bij vergelijking van de bestuiving van gecastreerde bloemen (meel
draden verwijderd) met en zonder kroon vond men in het eerste geval 11,5 %
bestuiving, in het tweede 0,0%.
Deze gegevens zijn voldoende om een doelmatige kruisingstechniek te
ontwerpen, hetgeen in vele gevallen het practische doel van de studie van
de bloembiologie is. Men begint met kort voor het opengaan van de bloe
men de kroon en de meeldraden te verwijderen (emasculatie = ontmanning).
Zelfbestuiving heeft dan nog niet plaats gehad; insectenbezoek wordt voor
komen omdat de ontkroonde bloemen niet worden bevlogen. Vervolgens
verzamelt men stuifmeel van de vaderplant door dit uit pas geopende bloe
men op een glazen plaat te kloppen. Men bestuift door het pollen met een
kromme naald op de stempel van de gecastreerde en ontkroonde bloemen
van de moederplant te brengen. De bevruchting slaagt nu voor ongeveer
I3%»

d.i. even goed als bij ongecastreerde bloemen die extra bestoven zijn,
en beter dan bij bloemen, die men aan zichzelf en aan de insecten heeft over
gelaten en slechts voor 8% vrucht zetten. Het bleek dat kruisbestuiving,
dus met stuifmeel van een individu met iets andere genetische aanleg, om
streeks vijfmaal zo goede resultaten geeft als zelfbestuiving.
Cacao geeft een heel ander beeld te zien dan thee. De bloem is vijftallig :
5 kelkbladen, 5 kroonbladen, die het bovenste deel van de 5 fertiele meel
draden als een kapje omgeven, 5 staminodiën en een vijfhokkig bovenstandig vruchtbeginsel met een vijfslippige stijl. De volgroeide bloemknoppen
beginnen op Java om 16.30 open te gaan. Pas in de vroege ochtenduren is
de bloem geheel open; de staminodiën, die aanvankelijk de stijl omsluiten,
wijken dan uiteen. Stuifmeel begint om 4.30 vrij te komen en is pas om
5.45 in overvloed aanwezig. Het kiemt niet in water of een 5% suiker
oplossing, echter wel in water met stempelvocht. Het stuifmeel uit pas ge
opende bloemen kan gemakkelijk twaalf uur in een gesloten buis bewaard
worden. Stuifmeel, dat anderhalve dag na het opengaan in de bloem werd
aangetroffen, kiemde echter niet meer. De stempel is rijp zodra de bloem
opengaat; ook de cacaobloem is dus protogyn. Insectenbestuiving heeft
waarschijnlijk niet plaats, zodat zelfbevruchting moet overheersen. Ook bij
een goede bestuiving zet slechts een gering percentage van de bloem vrucht
(de gevonden waarden varieerden van 2 tot 48%).
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De kruisingstechniek is nu als volgt. Des morgens worden de jonge
bloemen, die in de afgelopen nacht zijn opengekomen, verzameld. Met het
stuifmeel van deze bloemen worden 's avonds vanaf 19.30 de bloemen, die
zich dan aan het openen zijn, bestoven. Deze hebben een rijpe stamper,
maar nog geen vrij stuifmeel, dus zelfbestuiving is uitgesloten. Emasculatie
is overbodig : het eigen stuifmeel komt te laat om een bevruchting teweeg
te brengen. Van de kruisingen slaagde 3%.
Cyclamen persicum heeft knikkende bloemen met vijf vergroeide kroonslippen die aan de basis zijn teruggeslagen en daardoor rechtopstaan. De 5
meeldraden staan hierop ingeplant. De stijl is draadvormig. Vlak voor de
bloemen open gaan, zijn de helmknoppen soms al iets opengesprongen,
doch het stuifmeel is nog niet vrijgekomen. Ook de eerste dagen daarna
is er nog weinig stuifmeel. Na 5-10 dagen vindt men veel geel klonterig
stuifmeel, vervolgens zowel geel als wit, en tenslotte gedurende 1-6 dagen
alleen wit stoffig stuifmeel. De gele kleur ontstaat door een kleverig olielaagje, dat later indroogt; het eigenlijke stuifmeel is dus altijd wit.
Bloemen die niet worden bestoven, staan wel 4 tot 5 weken op de plant.
Daarna wordt de bloemsteel slap en de kroon verwelkt, doch valt niet af.
Wordt de bloem wel bestoven,dan valt dekroon na enige tijdin zijn geheel af.
Waar geen insecten aanwezig zijn, zoals in de huiskamer, vindt vrijwel
nooit bestuiving plaats. Zij is echter gedurende het gehele leven van de
bloem mogelijk, en de bevruchting geschiedt even goed door wit als door
geel stuifmeel. Wel zijn er verschillen in het moment waarop de kroon
wordt afgestoten. Bij jonge planten geschiedt dit 19 dagen na de bevruch
ting, bij oude na ongeveer 12 dagen. Deze tijdsduur is overigens bij ver
schillende planten niet gelijk en wordt ook beïnvloed door de temperatuur.
Het aantal zaden is na kruisbestuiving aanmerkelijk groter dan na zelf
bestuiving. Bovendien is de nakomelingschap krachtiger. In praktijk past
men daarom altijd kruisbestuiving toe. Het stuifmeel kan gemakkelijk uit
de bloem worden geklopt; meestal doet men dit op de duimnagel. Men be
stuift i à 2 maal per week, wat dus wil zeggen dat iedere bloem 2-4 maal
bestoven wordt. Het is echter gebleken, dat bij een overvloed van stuifmeel
het optimale resultaat reeds na eenmaal bestuiven bereikt wordt.

2. DE ONTWIKKELING VAN KNOP TOT BLOEM

Na deze inleiding, waarin wij kennis maakten met verschillende bloembiologische problemen, zullen wij deze meer systematisch en in het alge
meen bespreken. Allereerst iets over de bloemknoppen.
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De ontwikkeling van bloemprimordium tot open bloem is een fase, die
over het algemeen weinig aandacht heeft getrokken. Toch verloopt zij bij
vele planten allesbehalve „vanzelf". Soms is de voedingstoestand van de
plant beslissend voor de ontwikkeling van de bloemknoppen. De tomaat
is een kenmerkend voorbeeld. Deze vormt in de winter wel bloemen, doch
deze aborteren. Men kan dit voorkomen door de assimilatie op te voeren
(kunstmatige belichting), en eveneens door de jonge bladeren weg te nemen
(afb. 37, p. 129). Dit laatste wijst er op, dat de geringe hoeveelheid koolhy
draten, die bij lage lichtintensiteit wordt gevormd, in de eerste plaats de
jonge bladeren ten goede komt, zodat er voor de bloemen onvoldoende
overblijft. Ook een tekort aan bepaalde mineralen, b.v. N, K of P, kan bij
sommige gewassen de ontwikkeling van de bloemen verhinderen. Bij
katoen doet boriumgebrek de bloemknoppen aborteren.
Voor sommige planten is beschreven, dat zij een specifiek milieu nodig
hebben voor het uitgroeien van de bloemknoppen, b.v. korte of lange dag.
Wij zagen hoe bij calceolaria en cineraria het uitgroeien van de knoppen
door lange dag wordt versneld. Er kan voor dit proces ook korte dag nodig
zijn, doch dan kan ook hier voedselconcurrentie een rol spelen, zoals uit het
volgende voorbeeld blijkt. Kortedagbehoeftige rassen van chrysant en Sal
via splendens leggen op den duur ook in lange dag bloemen aan. Dit ge

schiedt terminaal en heeft tot gevolg, dat de zijscheuten uitlopen. In korte
dag worden deze vrijwel meteen generatief. In lange dag groeien zij echter
aanvankelijk vegetatief verder en trekken dan blijkbaar de gehele sapstroom
tot zich, want het primordiale eindstandige bloemgestel verkommert.
Neemt men de zijscheuten weg, dan groeit het wel uit, zij het langzamer
dan in korte dag.
Zeer merkwaardig is de invloed van de daglengte op de vorming van
cleistogame bloemen, dat zijn bloemen die zich niet openen (en dus geheel op
zelfbestuiving zijn aangewezen). Zij komen o.a. voor bij het Maartse viool
tje en zijn verwanten, waar in het vroege voorjaar normale bloemen worden
gevormd, doch in de voorzomer, onder invloed van lange dag, alleen clei
stogame met rudimentaire kroonbladen. Bij de cactus Neomammillaria pro
liféra leidt juist korte dag tot cleistogamie. In lange dag ontstaan normale
open bloemen, die echter geen vrucht zetten, ook niet na kunstmatige be
stuiving. De cleistogame bloemen geven wel vrucht; zij zijn zeer welkom,
daar deze cactus juist om zijn fraaie scharlakenrode vruchten wordt geteeld.
Wij zagen reeds in hoofdstuk VI, dat de knoppen van de meeste van onze
houtige en van enkele kruidachtige gewassen in winterrust gaan, waaruit zij
door de inwerking van een periode koude worden gewekt. Ook bij plan
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ten, die geen uitgesproken winterrust hebben, kan een periode relatief lage
temperatuur gunstig werken op de latere strekking. Een bekend voorbeeld
is de tropische orchidee Dendrobium crumenatum, waarbij de knoppen negen
dagen na een plotselinge afkoeling (gewoonlijk veroorzaakt door een regen
bui) open gaan. Iets dergelijks geldt waarschijnlijk ook voor Coffea liberica.
Een enigszins ander geval is Camellia, waar een lage temperatuur (< 15 °C)
nodig is voor de groei van de bloemknoppen. Bij hogere temperatuur
vallen zij af.
Ook de dagelijkse periodiciteit van licht en temperatuur kan het open
gaan van de bloemknoppen beheersen. Bij vele plantesoorten komen de
bloemen op een bepaalde tijd van de dag open, vaak 's nachts of in de mor
gen, maar ook wel 's avonds of juist overdag in de volle zon. Sommige
bloemen blijven open tot ze verwelken of uiteenvallen, doch men vindt
er ook vele, die zich enige malen openen en sluiten. Enkele voorbeelden
zijn de Koningin der nacht, Selenicereusgrandiflorus, een cactus waarvan iede
re bloem één nacht bloeit; Victoria regia, een tropische waterplant van gi
gantische afmetingen die 's avonds bloeit en dan o.a. in de Amsterdamse
Hortus duizenden bezoekers trekt; de teunisbloem (Oenothera), waarvan
de bloemen zich bij het vallen van de schemering bijna explosief openen;
Mirabilis jalapa, door de Engelsen „four o'clock" genoemd naar het mo
ment waarop de bloemen opgengaan; Gazania, Portulacca en andere tuin
planten, waarbij de bloemen zich sluiten zodra de planten niet meer in de
zon staan.
Bloemen vragen ruimte, water en voedingsstoffen, en daar deze niet
altijd in onbeperkte mate ter beschikking staan, is de afmeting van bloe
men en bloemgestellen vaak afhankelijk van hun aantal. Bepaalde gewas
sen worden daarom wel „geplozen", een bewerking waarbij men de zij
knoppen verwijdert (anjers, dahlia's, pioenen). Bij de chrysant worden
sommige rassen steeds geplozen, andere steeds ongeplozen (als „troschrysant") geteeld, terwijl een derde groep voor beide teeltwijzen wordt ge
bruikt (zie ookp. 82).

3.

DE DUUR VAN DE BLOEI

Wat betreft de levensduur van de bloemen bestaan er opvallende soortsverschillen. Sommige bloemen verleppen na enige uren, andere blijven
weken goed. Het spreekt vanzelf, dat hun waarde als sierplant en vooral
als snijbloem hier ten nauwste mee samenhangt. Bloemen, die een korte
levensduur hebben, zijn waardeloos als snijbloem, tenzij aan de bloeiwijze
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steeds nieuwe bloemen opengaan, zoals b.v. bij vele Iridaceae. Dahlia's
blijven slechts twee of drie dagen goed, rozen en lathyrus niet veel langer.
Daarentegen heeft men van chrysanten twee of drie weken plezier (en dan
verlept het blad, niet de „bloem"), en ook anjers, leeuwebekken e.a. gaan
lang mee. De z.g. strobloemen (die bijna alle tot de Composieten behoren)
behouden kleur en vorm ook nog in gedroogde toestand, en hebben dus
maandenlang sierwaarde.
Deze verschillen zijn genetisch bepaald en weinig modificeerbaar. Aan
het uiterlijk van de bloemen is omtrent hun houdbaarheid niets te voor
spellen. De bloemen van Gardenia en Camellia gelijken veel op elkaar,
doch de eerste blijven slechts één of twee dagen goed, de andere minstens
een week.
Bij de bloembiologie van Cyclamen maakten wij kennis met de invloed
van de bevruchting. Onbestoven bloemen kunnen hier meer dan een maand
goed blijven, bevruchte nauwelijks twee weken. Dit komt veel voor. De
voornaamste reden, dat gekweekte orchideeën zo lang houdbaar zijn, is
dat zij nooit worden bestoven. Bij lelies en amaryllis worden de meeldraden
wel weggeknipt. (Bij witbloeiende geschiedt dit echter mede om te voor
komen, dat het stuifmeel de bloem besmet.)
Steriliteit, dus de onmogelijkheid van bevruchting, kan dan ook de
houdbaarheid verhogen. Er is een geval bekend van een triploide leeuwebek, die uit de kruising tetra- X diploid was verkregen, en waarbij de
bloemen veel langer goed bleven dan die van beide ouders. Een ander geval
doet zich voor bij dubbele bloemen, vooral die waarbij alle meeldraden en
eventueel ook stampers tot bloembladen zijn uitgegroeid, of, in het geval
van Composieten, waarbij de straalbloemen door eenslachtige lintbloemen
zijn vervangen.
Men heeft getracht, de houdbaarheid van bloemen langs kunstmatige
weg te verlengen. Hierbij doen zich verschillende problemen voor. Bij
sommige gewassen vallen de bloemen en soms ook reeds de knoppen zeer
gemakkelijk af. Een voorbeeld is Begonia. Hier heeft men knop- en bloemval
met succes verhinderd door bespuitingen met de groeistof naftylazijnzuur
in een concentratie van 12,5 mg per liter water. Bij snijbloemen heeft men
kwaliteitsvermindering tijdens het vervoer trachten te voorkomen. Het
was reeds bekend, dat men fruit en groenten zeer goed kan bewaren in een
ruimte, die rijk is aan C02, omdat dit gas de ademhaling remt. Bij rozen en
verscheidene andere snijbloemen bereikte men langs deze weg veelbeloven
de resultaten, zowel met het bewaren in een gasdichte ruimte (waarin het
C02-gehalte vanzelf oploopt) als met een korte behandeling bij hoge con-
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centratie (een „koolzuurstoot"). Zoals men zou verwachten, werkt een
lage temperatuur gunstig.
Voorts is getracht de levensduur van snijbloemen in de vaas te verlengen
door het toevoegen van bepaalde chemicaliën aan het water. Men heeft
vooral succes gehad met stoffen die de bacteriegroei aan het snijvlak en in
de vaten tegengaan, b.v. het bactericide zilvernitraat en aluminiumsulfaat,
dat de pH verlaagt. Kruidachtige gewassen reageren bovendien zeer gunstig
op voedingsstoffen (glucose of saccharose). Verschillende middelen, die
mengsels van dergelijke stoffen bevatten, zijn thans in de handel.

4.

DE BESTUIVING

4.1. Zelf- en kruisbestuiving
Men onderscheidt twee hoofdgroepen van bloembestuiving : zelfbestuiving
(autogamie), waarbij het stuifmeel afkomstig is van een plant van genetisch
gelijke samenstelling, en kruisbestuiving [allogarnie), waarbij het afkomstig
is van een genetisch verschillende plant. De zelfbestuiving kan men dan nog
indelen in strikte zelfbestuiving, met stuifmeel uit dezelfde bloem, en met
wat men vroeger buurbestuiving (geitogamie) noemde: bestuiving van de
stempel met stuifmeel van andere bloemen van dezelfde plant, van andere
planten van dezelfde kloon of van dezelfde (volkomen) zuivere lijn.
Wanneer wij hier over bestuiving spreken, bedoelen wij bestuiving, die
tot bevruchting leidt. In die zin kent men zelfbestuivers, dat zijn planten
die na zelfbestuiving zaad zetten, en kruisbestuivers, waarbij voor bevruch
ting vreemd stuifmeel noodzakelijk of in hoge mate wenselijk is.
Cleistogame bloemen zijn uiteraard steeds zelfbestuivend. Bloemen, die
wel opengaan, kunnen zowel zelf- als kruisbestuivend zijn. Bij de erwt
worden de bloemen reeds bestoven voor zij open gaan. Dit gewas is dus van
nature een absolute zelfbestuiver. Dit geldt ook voor sla en tomaat, al zijn
de bloemen hier geheel anders gebouwd. Tweehuizige planten, zoals asperge
en spinazie, zijn absolute kruisbestuivers. Inmiddels moet men de term
„absoluut" niet te ernstig nemen: ook bij erwt, tomaat en sla treedt bij uit
zondering wel eens natuurlijke kruisbevruchting op, en het omgekeerde
geldt voor asperge en spinazie, waarbij zich aan de vrouwelijke planten wel
eens een enkele maal een mannelijke bloem ontwikkelt. Bij de meeste ge
wassen komen beide wijzen van bestuiving voor; al naar de omstandig
heden overheerst de ene of de andere. Wij spreken over facultatieve zelfrespectievelijk kruisbestuivers.
Zoals wij later zullen zien, is het bij de veredeling vaak van belang zelf-
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bestuiving toe te passen. Bij tweehuizige planten kan dit zeer bezwaarlijk
zijn, omdat men naar een mannelijke bloem aan een vrouwelijke plant,
of omgekeerd, gewoonlijk zeer lang moet zoeken. Ook bij kruisbestuivers
met tweeslachtige bloemen stuit men echter soms op grote moeilijkheden,
omdat blijkt dat deze gewassen zelfincompatibel (onverenigbaar) zijn, d.w.z.
met eigen stuifmeel geen zaad zetten (zie verder p. 151). Men kent tegen
woordig echter enkele kunstgrepen, die in dergelijke gevallen zelfbestuiving vaak toch nog mogelijk maken. Zo past men vaak knopbestuiving toe,
waarbij het stuifmeel reeds op de stempel wordt gebracht vóór de bloem
open is (afb. 41-42, p. 145). Het succes van deze werkwijze schrijft men toe
aan de langere tijd, die de stuifmeelbuizen tot hun beschikking hebben om
naar de eitjes toe te groeien. Het gunstige resultaat van bespuitingen met
a-naftylacetamide heeft waarschijnlijk dezelfde oorzaak, daar zij het vormen
van een afscheidingslaagje en daarmede het afsterven van de stijl enige dagen
uitstellen. Een derde methode is lage temperatuur, waarbij het proces, dat de
groei van de stuifmeelbuis belemmert, blijkbaar sterker gehinderd wordt dan
de groei van de buis zelf. Ook hoge temperatuur kan soms baat brengen.
Zoals wij zagen, ontdekte

SPRENGEL

dat niet zelfbestuiving doch kruis

bestuiving in het plantenrijk regel is. DARWIN bouwde hierop voort en
toonde bij bepaalde gewassen aan, dat kruisbestuiving niet alleen meer
zaden geeft, doch dat ook de planten die hieruit te voorschijn komen
groter, sterker en vruchtbaarder zijn. Hij kwam op grond hiervan tot de
uitspraak: „Nature... abhors perpetual selffertilisation".
Inderdaad ziet men bij voortgezette kunstmatige zelfbestuiving bij vele
gewassen een duidelijke inteeltdegeneratie optreden. Deze inteeltverzwakking
gaat bij voortgezette zelfbestuiving door tot de planten niet langer levens
vatbaar zijn, of tot een zeker inteeltminimum bereikt is.
Worden nu ingeteelde en hierdoor verzwakte stammen met elkaar ge
kruist, dan is bij de kruisingsproducten plotseling de zwakte verdwenen.
De ontwikkeling kan zelfs zo sterk zijn, dat niet alleen de directe ouders,
doch ook de nog niet ingeteelde voorouders worden overtroffen. Men noemt
dit verschijnsel heterosis. Mais levert hiervan frappante voorbeelden.
Het is gebleken, dat ook kruising van zelfbestuivers tot heterosis kan lei
den. Blijkbaar staan deze gewassen normaal op een zeker inteeltminimum,
dat echter nog een behoorlijke ontwikkeling toelaat. Men heeft bij de to
maat soms goede resultaten met heterosisrassen bereikt: bepaalde FJ's over
treffen beide ouderrassen in productie en in vroegheid. Typisch voor heterosis is, dat zelfbestuiving weer direct tot inteeltdegeneratie leidt. De heterosis
rassen zijn dus altijd F/s, die telkens opnieuw gemaakt moeten worden.
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Kruisbestuiving werkt dus inderdaad in de regel gunstig. Een wet van
Meden en Perzen is dit echter niet. Bij de erwt kent men rassen die reeds
gedurende meer dan een eeuw ieder jaar door zelfbestuiving worden voort
geplant, zonder dat, voor zover bekend, enig schadelijk effect is opgetreden.
Evenals bij de erwt kent men ook bij andere zelfbestuivers inrichtingen,
die zelfbestuiving mogelijk maken. Merkwaardig is hierbij echter, dat deze
inrichtingen vaak pas tijdens, en gewoonlijk laat in het leven van de bloem
ontstaan. Aanvankelijk is de bloem dus voor kruis- of buurbestuiving ge
bouwd: hij is protogyn (p. 134) of protandrisch (meeldraden eerder rijp dan
stempellobben), de meeldraden zijn korter of langer dan de stijl of zij staan er
vanaf gericht.Later verandert dit : stijl of meeldraden worden langer, schrom
pelen ineen of krommen zich, zodat helmhokjes en stempel met elkaar
in aanraking komen, zodat de bevruchting toch nog kan plaats vinden.
4.2. Verspreiding van het stuifmeel
Veel groter is inmiddels de verscheidenheid, die men in de natuur aantreft
bij de middelen tot verspreiding van het stuifmeel bij kruisbestuivers. Dit
uitgebreide gebied is bijzonder rijk aan merkwaardige gevallen van aan
passingen van plant, dier en milieu. KNUTH heeft de destijds reeds zeer om
vangrijke literatuur in een driedelig werk samengevat (Handbuch der Blü
tenbiologie, 1898-1905) waar met grote „Gründlichkeit" alle destijds be
kende gevallen in zijn beschreven, ingedeeld en van namen voorzien. Dat
er tientallen groepen vielen te onderscheiden, toont wel hoe groot de varia
tie is.
Men kan om te beginnen de bloemen naar het agens, dat het stuifmeel
overbrengt, onderscheiden in waterbloemen (hydrophilae), windbloemen
(anemophilae) en dierenbloemen (zoidiophilae). Planten, waarbij het stuif
meel door water wordt overgebracht, zijn voor de tuinbouw van geen be
lang. Windbloeiers komen er echter onder de cultuurgewassen vele voor:
granen, bieten, spinazie, enz. Dit schept moeilijkheden bij de zaadteelt van
deze gewassen, daar het stuifmeel door de wind over grote afstanden kan
worden vervoerd. Men heeft daartoe voor de intensieve zaadteeltgebieden
een teeltafbakeningsregeling getroffen, die inhoudt dat binnen een bepaald
gebied een voorrangsgewas wordt aangewezen, dat altijd mag worden ge
teeld, terwijl andere gewassen, die verbasteringsgevaar opleveren, slechts op
een bepaalde afstand van het voorrangsgewas mogen worden geteeld, of
zelfs uit het betreffende gebied kunnen worden gebannen. Voor andere dan
voorrangsgewassen geldt dat men ze, indien gevaar voor kruisbevruchting
aanwezig is, alleen op een zekere afstand van elkaar mag telen. Hoe groot
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deze afstand moet zijn, hangt in theorie af van de omstandigheden en de
grootte van het veld (hoeveelheid stuifmeel !). In praktijk heeft men bepaalde
waarden vastgesteld, die variëren naar soort en ras. Zo moet men tussen
ramenas en radijs een afstand bewaren van 600 m; tussen radijs van ongelijk
soortige rassen echter slechts 50 m, omdat een gering % verbastering in dit
geval geen rol speelt. Dergelijke waarden gelden ook voor andere gewassen;
men raadplege de Tuinbouwgids.
Bij de bestuiving van dierenbloemen spelen behalve insecten ook vleer
muizen, vogels en slakken een rol. Vleermuisbloemen kent men in de tro
pen; de doerian behoort er o.a. toe. Vogelbloemen worden in tropen en
subtropen door kolibris bezocht en bestoven. Dit geschiedt o.a. bij Strelitzia,
Abutilon, Bromeliaceae, Salvia splendens en tabak. Bestuiving door slakken
komt bij landplanten waarschijnlijk slechts incidenteel voor.
Insectenbloeiers (entomophilae) zijn in ons klimaat zeer algemeen; naar
schatting behoort 80% van de kruisbestuivers er toe. De overdracht van
het stuifmeel geschiedt door honderden soorten insecten, die de bloem be
zoeken om er honing of stuifmeel te eten of te verzamelen. Zij worden zo
wel door de geur als de kleur van de bloemen aangelokt, waarbij men
echter wel moet bedenken, dat de zintuigen van de insecten niet identiek
zijn met de onze, en dat bovendien de ene soort heel anders reageert dan de
andere.
Bij sommige bloemen ligt het voedsel, dat zij insecten bieden, open en
bloot, zo b.v. het stuifmeel bij papaver, (enkelbloemige) rozen en anemo
nen, en de honing bij vele Umbelliferae. Ook bij Cruciferae ligt de honing
niet diep en kan van buiten af zichtbaar zijn. Dergelijke bloemen worden
dan ook door allerlei insecten bezocht. Ligt de honing verborgen, b.v. in
een spoor, dan is zij alleen voor langsnuitige insecten toegankelijk, zoals de
honingbij (6 mm), hommels (8-21 mm) en dagvlinders (10-20 mm). De
langste tongen komen bij pijlstaarten voor, waarbij de windepijlstaart met
een roltong van 65-85 mm de kroon spant. In de tropen vindt men vlinders
met nog langere tongen, tot 250 mm toe.
Interessant zijn bloemen met een eenzijdige aanpassing, zoals bijen- en
hommelbloemen (b.v. de Papilionaceaé), de vlinderbloemen (kamperfoelie),
en de vliegenbloemen, waarbij er zijn die een aasgeur verspreiden (verschil
lende Araceae, Aristolochiaceae, Stapelia, Rajflesia). De enorme verscheiden
heid maakt het ons onmogelijk er hier verder op in te gaan. Wij zullen nog één
zeer merkwaardig voorbeeld behandelen en laten het verder aan de lezer
over zelf waarnemingen te doen (men lette b.v. eens op Salvia pratensis,
Iris germanica, Aristolochia).

DE BESTUIVING

143

Bij de vijg bezitten de gekweekte rassen in hun merkwaardige urnvormige
bloemkoek alleen vrouwelijke bloemen. Wil de vijg uitgroeien, dan is het
nodig, dat althans een deel hiervan bevrucht wordt. Het stuifmeel komt
van de wilde vijg (de var. caprificus) die overwegend mannelijk is. Het wordt
vervoerd door een galwesp, die zich in de bloemgestellen van de wilde vijg
ontwikkelt en deze met stuifmeel verlaat. In California heeft men aan het
daar veel geteelde ras 'Smyrna' pas vruchten gekregen, toen men ook de
„Capri fig" met de galwesp invoerde. De telers brengen nu tijdens de bloei
van de Smyrnavijg enkele wilde vijgen in de boom. Het mogen er niet
te veel zijn, daar de vruchten van het cultuurras dan teveel zaad zouden
krijgen. Deze werkwijze, die in het gebied van de Middellandse zee reeds
eeuwen wordt toegepast, heet caprificatie.
Bij vele onzer tuinbouwgewassen is de honigbij verreweg de voornaam
ste bestuiver. In de fruitteelt is de voorziening met bijen een even belang
rijke maatregel als ziektebestrijding en snoeien, en kennis van de bijenteelt
is voor de fruitteler onmisbaar. De appel wordt overigens door meer dan
50 insectensoorten bezocht, doch zonder bijen krijgt men geen optimale
vruchtzetting.
De mens is reeds in de grijze oudheid als bloembestuiver opgetreden. Er
is een Assyrisch reliëf waarop het bestuiven van de dadelpalm staat afgebeeld.
Bij de veredeling is kunstmatige bestuiving noodzakelijk. Op kleine schaal
levert dit geen moeilijkheden: men kan het stuifmeel vaak gemakkelijk
uitkloppen, of men gebruikt een hele bloem, een rijpe meeldraad of een
zelfbestoven stamper (erwt). Bij de teelt van heterosisrassen, waarbij de be
stuiving op enorme schaal moet geschieden, zijn deze methoden echter
te tijdrovend; men heeft dan ook naar technische hulpmiddelen gezocht.
Een kunstmatige bloembestuiver is de „kunstbij". Dit is een apparaatje,
waarin door een zwakke electrische stroom een naald met oog in trilling
wordt gebracht. Door het oog om een bundel meeldraden te brengen,
zoals b.v. bij tomaat, aardappel en cyclamen mogelijk is, trilt men het
stuifmeel vrij; het kan in een glazen buisje worden opgevangen. Ter be
vordering van de zelfbestuiving van tomaten maakt men tegenwoordig
gebruik van een staaf, die tegen de stengel wordt gelegd en dan eveneens
langs electrische weg in trilling wordt gebracht.
4.3. Stuifmeelbewaring
Wanneer kruisingen moeten worden gemaakt tussen planten, die niet ge
lijktijdig bloeien of die op verschillende plaatsen staan, is het nodig het
stuifmeel enige tijd te bewaren. De levensduur van stuifmeel is echter be-
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perkt. Zij is zowel van de soort als van de omstandigheden afhankelijk.
Bekend is dat het stuifmeel van de dadelpalm in het Nabije Oosten jaren
lang kan worden bewaard; er werd duizenden jaren geleden reeds handel in
gedreven. Een ander uiterste vormt het stuifmeel van granen, dat men tot
nu toe zelfs onder zeer buitengewone omstandigheden niet langer dan een
dag heeft kunnen goedhouden. Stuifmeel van appel, peer, pruim en kers
kan zonder bijzondere maatregelen ruim een maand kiemkrachtig blijven.
In principe kan men de levensduur verlengen door de fysiologische pro
cessen in de stuifmeelkorrel, in het bijzonder de ademhaling, zo sterk moge
lijk te remmen, zonder het organisme te beschadigen. Dit kan men bereiken
door vermindering van het watergehalte, en door een lage temperatuur.
De meeste soorten van stuifmeel kunnen het langst worden bewaard bij een
relatieve luchtvochtigheid van 10-50% (te bereiken in exsiccatoren boven
CaO, CaCl2 of H2S04). Een nog lager % is schadelijk. Bij grassen en enkele
andere planten verdraagt het stuifmeel geen uitdroging en moet het bij
80-100% bewaard worden.

Stuifmeel blijft langer goed, naarmate de temperatuur lager is. Reeds
bij 2-4 °C blijft appel- en perestuifmeel één of zelfs twee jaar kiemkrachtig,
tenminste bij een relatieve luchtvochtigheid van 10-25%. Tomatestuifmeel
kan men onder deze omstandigheden ongeveer een half jaar bewaren,
doch bij -20 °C blijft dit meer dan twee jaar in leven. Zeer gunstige resul
taten zijn o.a. bij appel, peer en tomaat bereikt met extreme koude (-I90°C).
Men mag aannemen, dat bij deze temperatuur de fysiologische processen
geheel stilstaan, zodat het stuifmeel „eeuwig" in leven blijft. Vrieskoude
kan echter alleen worden toegepast na droging; waterrijk stuifmeel vriest
kapot. Stuifmeel, dat geen waterverlies verdraagt, kan men dus niet bij
diepvriestemperatuur bewaren.

5. DE KIEMING VAN HET STUIFMEEL

Wanneer de bestuiving heeft plaats gehad, vormt de kieming van het
stuifmeel de inleiding tot de bevruchting. Een stuifmeelkorrel is ééncellig
en voorzien van een dikke buitenwand, de exine, en een dunne binnen
wand, de intine, die het protoplasma en de kern omgeeft. Bij de kieming
barst de exine op de daartoe voorbestemde plaatsen, de kiemporiën, en het
protoplasma treedt omgeven door de intine naar buiten en vormt een stuifmeelbuis.
Van de kiemkracht van het stuifmeel kan men een indruk krijgen door
het kunstmatig tot kiemen te brengen. Absoluut uitsluitsel geeft dit niet;

AFB. 39. Dagverlenging met gloeilampen, om de bloei van begoniamoederplanten tegen te
gaan (p. 122, 18$).

AFB. 40. Verduisteringsinstallatie voor experimentele doeleinden (p. 123).

AFB. 41-42. De bloemen aan de trossen van deze kruisbevruchters (afb. 41: spruitkool en afb.
42: radijs) zijn alle op dezelfde dag zelfbestoven. Alleen de oude bloemen (onder)
en die welke nog in knop waren (boven) hebben zaad gezet. Rechts de controles
(kruisbestoven) (p. 140).

AFB. 43-44. Stuifmeel van peer, gekiemd in een 10% suikeroplossing zonder (links) en met
toevoeging van 20 dpm boorzuur (p. 145).
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wel wijst een behoorlijke kieming steeds op goede kwaliteit, doch stuif
meel dat in kunstmatige media niet of slecht wil kiemen, kan een enkele
maal toch zeer behoorlijke resultaten geven, wanneer het op de stempel
wordt gebracht. Het juiste medium is nl. soms lastig te vinden.
Kunstmatige kieming geschiedt in een z.g. Van Tieghemse cel: een glazen
cylindertje, met vaseline op een objectglas bevestigd en met een dekglaasje
afgedekt. Het stuifmeel bevindt zich in een druppel, die aan het dekglas
hangt. In sommige gevallen is de kieming op gelatine of agar beter.
Stuifmeel van bepaalde plantesoorten kiemt in water. Meestal moet men
echter suiker aan het medium toevoegen; gebruikelijk is 5-15% sucrose in
gedestilleerd water. De werking van de suiker bestaat in het verhogen van
de osmotische druk: in zuiver water neemt de stuifmeelbuis te veel water
op, waardoor hij barst.
Wanneer men een groot aantal stuifmeelkorrels gebruikt, is het kiemingspercerifage beter dan bij weinig stuifmeel. Een extract van stuifmeel heeft
dezelfde bevorderende werking; blijkbaar scheiden de korrels een stof af,
die de kieming stimuleert. Hetzelfde geldt voor de rijpe stempel. Van de
aard van deze kiembevorderende stoffen is nog niet veel bekend. Wel is
aangetoond, dat kleine hoeveelheden borium het kiemingspercentage sterk
verhogen, zowel wanneer men ze aan het kiemingsmedium als wanneer
men ze aan de plant toevoegt (afb. 43-44)
De eisen, die het stuifmeel van verschillende soorten aan het kiemings
medium stelt, kunnen zeer uiteenlopen. De snelste methode om te zien of
het stuifmeel goed kiemt is daarom het in een hangende druppel te brengen
met een rijpe stempel van dezelfde soort. Het wondvlak van de stempel
moet hierbij uit de druppel steken, daar het de kieming ongunstig beïn
vloedt. Men heeft wel eens geconstateerd, dat het verschil maakte of men
een stempel van dezelfde bloem gebruikte of een van een andere plant. De
hoop, dat men op deze wijze de mate van compatibiliteit zou kunnen
vaststellen, is echter ij del gebleken.

6. DE NORMALE BEVRUCHTING

In zekere zin zijn abnormale vormen van bevruchting voor de tuinbouw
kundige belangrijker dan de normale gang van zaken, omdat de laatste
hem niet voor problemen stelt. Voor een goed begrip is echter kennis van
de normale bevruchting noodzakelijk. Daarom zij aan het volgende her
innerd.
De embryozakmoedercel begint met zich tweemaal te delen. Bij de
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eerste deling wordt het aantal chromosomen tot het haploide gereduceerd
(2n wordt n + n) ; de tweede deling is een normale equatiedeling. Van de
vier dochtercellen, die nu zijn ontstaan, en die elk n chromosomen hebben,
gaan er drie te gronde; de overblijvende wordt tot embryozak. De kern
van de embryozak deelt zich driemaal; aldus ontstaan 8 kernen. Eén hiervan
is de eicel; deze ligt met twee andere, de synergidçn, aan de ene pool van de
embryozak. Aan het andere einde liggen de drie antipoden en ergens in het
midden de beide poolkernen, die op den duur tot de secundaire embryozakkern (2n) versmelten.
De embryozak ligt in de nucellus, die omgeven is door één of twee integumenten, die van boven een poortje (micropile) vrij laten. Het geheel vormt
de zaadknop, die door de navelstreng in het vruchtbeginsel bevestigd zit.
De pollenmoedercel deelt zich eveneens met reductie van het aantal
chromosomen in vieren, doch hier blijven alle vier dochtercellen bestaan
en worden tot stuifmeelkorrel. De kern van de stuifmeelkorrel deelt zich
eerst in tweeën tot een vegetatieve en een generatieve kern. Bij de kieming
gaat de generatieve kern in de stuifmeelbuis en deelt zich hier in tweeën.
De stuifmeelbuis groeit door de stijl naar de zaadknop en dringt deze door
de micropile binnen.
De normale bevruchting bestaat nu uit een versmelting van de eicel en
één der generatieve kernen van de stuifmeelbuis. Uit het versmeltings
product ontstaat het embryo. De tweede generatieve kern verenigt zich
met de secundaire embryozakkern ; hieruit ontstaat het kiemwit of endosperm.
Het embryo is diploid (n + n = 2n), het endosperm echter in aanleg triploid
(2x1 '+

n = 3n).

Over het algemeen neemt men aan, dat de bevruchting bij droog en
zonnig weer het best verloopt. Waarschijnlijk hebben echter de weersom
standigheden slechts een geringe directe invloed, en is het vooral het insectenbezoek en dientengevolge de bestuiving, die door regen, koude en wind
belemmerd wordt. Men zou zich kunnen voorstellen, dat regen het stuif
meel van de stempels spoelde of de korrels deed barsten. Het zit echter goed
vastgekleefd en de afscheiding van de stempels voorkomt een te sterke water
opneming. Wel is regen vaak funest voor het stuifmeel in de helmhokjes.
Soms sluiten deze zich. De temperatuur heeft behalve bij extreem hoge of
lage waarden weinig invloed. Bij lage temperatuur groeien de stuifmeelbuizen soms te langzaam; er kan echter, zoals we zagen, bij zelfmcompatibele gewassen een gunstige invloed van uitgaan.
In kassen zijn de omstandigheden gunstiger : wind speelt geen rol, regen
komt niet voor, de temperatuur kan meestal worden geregeld. Er komen
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echter vrijwel geen insecten voor, zodat sommige gewassen kunstmatig
moeten worden bestoven.

7.

APOMIXIS

Normale bevruchting, waarbij eicel en generatieve stuifmeelkern zich ver
enigen, heet amphimixis (= menging van beide). Het komt voor, dat een
dergelijke versmelting niet plaats heeft. Dit kan leiden tot volledige sterili
teit, dus het achterwege blijven van iedere ontwikkeling. Hierover straks.
Het kan echter ook voorkomen, dat zich wel een vrucht ontwikkelt, al
dan niet met zaadachtige vormsels. De algemene term voor dit verschijnsel
is apomixis (= geen menging). Er doen zich hierbij allerlei gevallen voor,
die wij achtereenvolgens in het kort de revue zullen laten passeren.
Allereerst kent men de parthenocarpie, waarbij vruchten uitgroeien zonder
normale zaden of zelfs „pseudozaden" (zie beneden). Voor de vermeerde
ring hebben dergelijke vruchten geen enkele betekenis, daarentegen wel
voor de fruitteelt. Wij komen er in het volgende hoofdstuk op terug.
Ontwikkelt de eicel zich wel, dan ontstaat een pseudozaad, waar een indivi
du uit ontstaat, dat alleen de erfelijke eigenschappen van de moederplant ver
toont, daar blijvende bevruchting immers niet heeft plaats gehad. Men noemt
dit parthenogenesis. Deze kan zowel spontaan optreden, als na een prikkel.
De prikkel, die er in bepaalde gevallen van parthenogenesis de oorzaak
van is, dat een haploide eicel uitgroeit, bestaat gewoonlijk uit bestuiving,
zodat zich dus de enigszins paradoxale situatie voordoet, dat voor de zaad
vorming wel bestuiving, doch geen bevruchting noodzakelijk is. Men
noemt dit pseudogamie (= schijnhuwelijk). Bij enkele wilde planten is ge
bleken, dat de enige functie van het stuifmeel bestaat in het bevruchten
van de secundaire embryozakkern ; daar bovendien de reductiedeling hier
achterwege blijft, is het endosperm pentaploid (4n + n).
Ook bij spontane parthenogenesis kan de eicel zowel haplo- als diploid
zijn. In het eerste geval ontstaat een haploid individu. Dit komt bij allerlei
gewassen wel eens voor. Vaak ontstaan de haploide planten uit een tweeling
zaad, d.w.z. een zaad met twee embryo's, waarvan het ene bevrucht is, het
andere niet. De afwijkende planten zijn kleiner en zwakker dan de diploide.
Toch kunnen zij van waarde zijn, nl. wanneer het er om gaat een strikte
kruisbestuiver homozygoot te kweken. Vindt men een haploide plant, dan
kan men trachten deze door colchicine te „verdubbelen" (soms geschiedt
dit ook reeds spontaan door knopmutatie) ; lukt dit, dan is meteen een
homozygoot individu verkregen.
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Voorts kan bij de vorming van de embryozak de reductiedeling achter
wege blijven en de ongereduceerde eicel uitgroeien: spontane diploide of
somatische parthenogenesis. Ook dit komt bij allerlei planten een enkele maal
voor. Het is zelfs de normale wijze van voortplanting van de paardebloem
en van enkele andere Compositae en Rosaceae. Het is ook voor bepaalde ap
pels beschreven (a.o. Malus hupehensis) en zou misschien voor de onder-

stammenteelt van belang kunnen zijn (verg. p. 179).
Een ander geval van apomixis, dat hier zeer nauw bij aansluit is apogamie,
waaronder wordt verstaan de ontwikkeling van een vegetatieve cel (uit de
nucellus of het binnenste integument) in de embryozak tot een pseudozaad.
Daar dergelijke cellen diploid zijn, is het resultaat hetzelfde als van somatische
parthenogenesis, en slechts een nauwkeurig microscopisch onderzoek kan
leren met welk geval men te maken heeft. Bovendien kan zowel het een
als het ander plaats vinden, zodat zowel de eicel als een der Synergiden of
een nucelluscel een embryo vormt. Het pseudozaad bevat dan dus verschil
lende embryo's. Men noemt dit polyembryonie. Het komt bij verschillende
gewassen voor, o.a. bij Citrus. Wellicht is het bij dit gewas een goede me
thode van vegetatieve vermeerdering, b.v. van onderstammen; zie verder
p. 180. Een complicatie is echter dat apogamie hier, voorzover bekend, alleen
optreedt na bestuiving, waardoor zich tussen de embryo's die zonder be
vruchting ontstaan, ook steeds normale kiemen bevinden. Mogelijk is ech
ter de apogamie kunstmatig, b.v. door dood stuifmeel of door groeistof,
te stimuleren, doch dit is experimenteel nog niet gelukt.

8. STERILITEIT

In deze paragraaf zullen wij aandacht besteden aan de oorzaken van het uit
blijven van een normale bevruchting. Heeft zelfbestuiving geen effect, dan
bestaat er zelf- of autosteriliteit; slaagt kruisbestuiving niet, dan is er kruisings- of intersteriliteit.
Steriliteit kan zowel door de omstandigheden als door organische ge
breken veroorzaakt worden. Over de gevolgen van ongunstig weer spraken
wij reeds. Het belangrijkste is hierbij wellicht de invloed van nachtvorst,
die de bloem en in het bijzonder de stijlen kan doden (appel, peer, aardbei).
Van de organische gebreken van steriliteit is er een aantal macroscopisch
zichtbaar. Andere worden na microscopisch onderzoek duidelijk, terwijl
een derde groep alleen fysiologisch bepaald is.
Herkogamie (= uitgesloten huwen) is een dusdanige stand meeldraden
en stempels, dat natuurlijke zelfbestuiving practisch onmogelijk is (Iris,
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Cyclamen, Orchidaceaé). Dichogamie (= in tweeën huwen) is het ongelijk

tijdig rijp worden van stempel en meeldraden. Wij maakten reeds kennis
met protogynie, waarbij de stempels het eerst rijp zijn (thee, cacao), en het
omgekeerde geval, protandrie (walnoot, vele Labiaten). Meestal heeft dit
slechts partiële zelfsteriliteit ten gevolge: zoals we reeds zagen, is in de bijna
uitgebloeide bloem vaak weer wel zelfbestuiving mogelijk, en bovendien
kan buurbestuiving optreden.
Een merkwaardig geval is heterostylie, waarbij individuen met verschillen
de lengten van stijl en meeldraden binnen één soort voorkomen. In het een
voudigste geval vindt men planten met een korte stijl en lange of hoog in
geplante meeldraden naast individuen met een lange stijl en korte meeldra
den (Primula, Forsythia, boekweit, vlas, kina). Niet alleen verhoogt dit de
kansen op kruisbestuiving, doch ook bleek een langstijlige stamper meer en
beter zaad te geven na bestuiving met stuifmeel van een lange meeldraad
dan met stuifmeel van een korte, en omgekeerd. Het komt ook voor dat
er drie soorten van stijlen en meeldraden zijn : lange, intermediaire en korte,
doch dit verschijnsel is tot enkele families beperkt (Lythrum).
Een enigszins abnormaal geval is mannelijke steriliteit: het vóórkomen van
individuen met abnormale, vaak steriele meeldraden. Het is bij vele gewas
sen beschreven, o.a. bij druiven (vooral Amerikaanse rassen, o.a. 'Brigh
ton'), perzik ('J. H. Hale'), pruim ('Drap d'or d'Esperen'), appel, enz. In
de fruitteelt ondervindt men er slechts hinder van. In de groenteteelt heeft
het echter de laatste jaren een belangrijke practische toepassing gevonden bij
het winnen van heterosisrassen. Tot nu toe moest men om er zeker van te
zijn, zaad van de gewenste genetische samenstelling te oogsten, het moeder
ras castreren. Beschikt men nu over mannelijk steriele moederrassen, dan
wordt niet alleen castratie overbodig, maar men kan ook de teelt van
heterosisrassen uitbreiden tot gewassen, waar zij voordien niet kon worden
toegepast, omdat castratie op grote schaal onmogelijk is (biet, peen, ui).
Mannelijke steriliteit is niet zeldzaam. In de meeste gevallen stuit men
echter op de moeilijkheid, dat een volkomen steriel ras niet door zelfbe
stuiving in stand kan worden gehouden. Bij tomaat heeft men een vorm
gevonden, waarbij de helmhokjes niet opengaan, hoewel toch goed stuif
meel aanwezig is. Hier kan dus zelfbestuiving gemakkelijk kunstmatig ver
richt worden; men behoeft slechts de helmhokjes met een naald open te
scheuren en het stuifmeel op de stempel te brengen. Het kenmerk is recessief en beïnvloedt dus het heterosisras niet, hetgeen uiteraard rampzalig zou
zijn.
Bij de ui kent men een vorm van c? steriliteit, die bepaald wordt door een
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recessieve factor en afwijkend plasma. Het <$ steriele ras kan hier in stand
worden gehouden door bestuiving met stuifmeel van een plant, die even
eens de betreffende recessieve factor bezit, doch normaal plasma (en dus
normale meeldraden) heeft.
Ontbreken de stampers of de meeldraden geheel, dan zijn de bloemen
eenslachtig. Bij sommige gewassen ontwikkelen de mannelijke en vrouwe
lijke bloemen zich aan hetzelfde individu; deze zijn eenhuizig (monoecisch).
Eenhuizig zijn komkommer, augurk, meloen, mais, begonia e.v.a. In het
algemeen dragen de planten meer c? dan ? bloemen. Bij komkommer is
bekend, dat de verhouding door de omstandigheden wordt beïnvloed, ter
wijl groeistofbespuitingen het aantal ? bloemen kunnen doen toenemen.
Tweehuizigheid komt voor bij asperge, spinazie en dadelpalm, en tot op
zekere hoogte ook bij sommige moerbeien, vijgen, aardbeien en beshulst.
Een oorzaak van steriliteit, die men alleen microscopisch kan vaststellen,
zijn gebreken aan de geslachtscellen. Deze worden in het algemeen veroor
zaakt door abnormaliteiten in het gedrag van de chromosomen bij de re
ductiedeling. Zoals bekend, hebben de planten in hun cellen gewoonlijk
twee gelijke stellen chromosomen (genomen). Bij de reductiedeling gaan
de overeenkomstige chromosomen tegen elkaar liggen en wijken vervol
gens uiteen, zodat elke nieuwe kern één genoom krijgt. Zijn de genomen
niet homoloog, dan kunnen de chromosomen niet paren en loopt de re
ductiedeling in de war. Hybriden van weinig verwante planten, b.v. soorts
kruisingen, zijn dan ook vrijwel altijd steriel. Hetzelfde ziet men bij planten,
die polyploid zijn, d.w.z. meer dan twee genomen hebben. Is er een even
aantal genomen, zoals bij tetra- (411) en hexaploide (6n) planten, dan kan de
reductiedeling in het algemeen nog wel normaal plaats hebben. Bij een on
even aantal genomen moeten echter de chromosomen van één genoom
bij de reductiedeling ongepaard blijven. Tri- (3n) en pentaploide (5n) ge
wassen zijn in hoge mate steriel. Verschillende appelrassen zijn triploid, o.a.
'Schone van Boskoop'. Deze kunnen toch een goede oogst leveren; men
moet echter steeds zorgen, dat men een geschikte diploide stuifmeelleverancier heeft.
Het komt voor, dat normale geslachtscellen worden gevormd en ook
normale bevruchting plaats vindt, doch dat het embryo op den duur af
sterft. Men noemt dit embryo-abortie. Het komt bij de meeste gewassen
voor; er bestaan echter grote verschillen, zowel in de frequentie als wat
betreft het tijdstip, waarop de abortie plaats vindt. Vaak ligt de verklaring
in concurrentie om voedsel. Een kenmerkend voorbeeld is de eik : men kan
gemakkelijk vaststellen, dat er in aanleg verscheidene eikels binnen het
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napje staan, maar er groeit er nooit meer dan één uit. Steenvruchten als b.v.
de amandel hebben in aanleg twee embryo's, die zoals men weet slechts bij
uitzondering beide uitgroeien („filippine").
Embryo-abortie kan in de natuur werken als een natuurlijke vruchtdunning, die tot gevolg heeft, dat de resterende vruchten en zaden beter uit
groeien, en dat beurtjaren worden voorkomen. Het voortbrengen van za
den kost de plant veel energie. Bij de normale en zaadloze grape fruit ver
tonen de jonge bomen van beide rassen een ongeveer gelijke ontwikkeling,
en ook nadat ze vrucht zijn gaan dragen, blijft dit nog enige jaren zo. Daarna
gaan echter de bomen van het zaadloze ras geleidelijk meer opbrengen en
beter groeien dan die van het zaaddragende. Blijkbaar eist de ontwikkeling
van de zaden meer voedsel dan de meer-opbrengst aan vruchten.
Niet altijd leidt embryo-abortie tot de val van de vrucht. Bij vroege
rassen van perzik, kers en pruim treedt volledige embryo-abortie op, zonder
dat de oogst geschaad wordt. Het verschijnsel is dus in dit geval zonder
belang voor de fruitteelt. Bij de veredeling ondervindt men er echter veel
hinder van. Het is nu gebleken, dat het embryo op een kunstmatige voe
dingsbodem tot volle ontwikkeling kan worden gebracht. Dergelijke em
bryo-cultures kunnen ook uitkomst bieden bij sommige soorts- en ge
slachtskruisingen, die aanvankelijk wel slagen doch waarbij de embryo's

later aborteren.
De laatste vorm van steriliteit, welke wij hier willen behandelen, is die
waarbij normale geslachtscellen worden gevormd, doch de bevruchting
niet tot stand komt. Dit noemt men onverenigbaarheid of incompatibiliteit,
waarbij men onderscheid kan maken tussen zelf- of auto-incompatibiliteit
en kruisings- of inter-incompatibiliteit. Het verschijnsel is voor de fruit
teelt van bijzonder belang, omdat de vruchtontwikkeling gewoonlijk ge
heel achterwege blijft. Bij de koffie is het de oorzaak, dat tuinen, die uit
één kloon bestaan, slechts aan de randen vrucht zetten. Ook bij de zaadteelt
van een- en tweejarige gewassen kan incompatibiliteit optreden, b.v. bij
kool, doch men werkt hier met populaties en in het algemeen is er wel een
voldoende mate van intercompatibiliteit.
In Limburg teelde men aan het eind der vorige eeuw de kersen 'Abesse de
Mouland', die vooral naar Engeland werd geëxporteerd, en 'Blankette',
die naar België werd verkocht. In 1895 verhoogde België de invoerrechten
op kersen, waardoor de teelt van 'Blankette' niet meer rendabel was en de
bomen werden omgehakt. Het onverwachte resultaat was echter, dat
'Abesse de Mouland' vrijwel volkomen steriel werd. SPRENGER toonde
aan, dat dit ras zelf-incompatibel is, doch met stuifmeel van 'Blankette'
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zeer goed vrucht vormt. De remedie was dus : gemengd uitplanten en zor
gen voor bijen.
Thans zijn deze rassen vrijwel uit de cultuur verdwenen. Ook de moderne
rassen zijn echter zelf-incompatibel, en moeten dus steeds door een ander
ras bestoven worden. Hierbij komt nog al eens inter-incompatibiliteit voor,
terwijl men ook moet letten op een gelijke bloeitijd. Hetzelfde geldt voor
appel, peer en pruim, waarbij het sortiment ook enige zelfbestuivende
rassen omvat, al zijn deze verre in de minderheid. (Men zie de „Bestuivingsrechthoeken" in de Tuinbouwgids). Men moet dus altijd gemengde be
plantingen aanleggen, of een goede bestuiving teweegbrengen door een tak
van de stuifmeelleverancier in de boom te enten. In Amerika heeft men geexperimenteerd met het op grote schaal verstuiven in de boomgaard van
stuifmeel van een ander ras, dat men elders had verzameld.
Bij incompatibiliteit is de groei van de stuifmeelbuis gestoord. Wij ver
meldden reeds, dat bevruchting soms toch nog kan optreden, wanneer men
de stuifmeelbuis meer tijd geeft om de zaadknop te bereiken. Bij verschil
lende gewassen is aangetoond, dat de oorzaak van de groeiremming erfelijk
is. Er kunnen hierbij zeer veel erffactoren in het spel zijn. Bij klaver is een
reeks van niet minder dan 37 multipele allelen gevonden, voorgesteld door
Sv S2, S3, enz. Bij de kers kent men er zes. De clou van de zaak is nu, dat
een bepaalde stuifmeelkern geen bevruchting kan teweegbrengen in een
stamper met dezelfde erffactor. Bij de kruising S2S3 X
slagen daarom
alleen de combinaties met het S1 stuifmeel, dus 5152 en SXS3, terwijl bij de
reciproke kruising alleen het S3 stuifmeel effectief is, zodat slechts de com
binaties 5153 en S2S3 ontstaan. Er treden dus reciproke verschillen op, terwijl
homozygote combinaties onbestaanbaar zijn. In de serie steriliteitsfactoren
van klaver bevindt zich ook een factor

die zelffertiliteit tot gevolg heeft.

Deze kan zowel homozygoot voorkomen, als in combinatie met allerlei
steriliteitsfactoren. De genetica van de incompatibiliteit kan dus wel bij
zonder ingewikkeld zijn.
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DE VRUCHT

I. MORFOLOGIE VAN DE VRUCHT

Wanneer de bevruchting heeft plaats gehad - en zoals we zagen een enkele
maal ook zonder dat - groeit de eicel uit tot een embryo, de zaadknop tot
een zaad, en het vruchtbeginsel tot een vrucht. Men zou dus geneigd zijn
de vrucht als een uitgegroeid vruchtbeginsel te definiëren, doch dit geldt
alleen voor de ware vruchten; men kent ook vele voorbeelden van schijnvruchten, waarbij ook andere delen van de bloem of het bloemgestel mee
uitgroeien. De grens is niet scherp ; vruchten, die uit onderstandige vrucht

beginsels voortkomen en waarbij dus de buitenwand uit de bloembodem is
ontstaan, vormen een overgangsgeval.
Aan de ware vruchten onderscheidt men de vruchtwand (pericarp), de
tussenschotten (indien aanwezig) en de zaaddragers. Niet zelden kan men
het pericarp verdelen in drie lagen, en wel van buiten naar binnen exocarp,
mesocarp en endocarp. Wij komen hier op terug.

Men kan de ware vruchten indelen in droge en vlezige. Van beide bestaan
vele typen. De eenzadige droge vruchten springen in de regel niet open.
De vruchtwand is met het zaad vergroeid bij dt graanvrucht, die kenmerkend
is voor Gramineae. Bij de dopvrucht zijn vruchtwand en zaadhuid vrij:
boekweit, de pitjes van aardbei en roos. Bij de Compositae ontstaat de dop
vrucht uit een onderstandig vruchtbeginsel; vaak staat de gemetamorfo
seerde kelk er boven op als een krans van borstels of haren, die voor de ver
spreiding dienst doen (paardebloem). Bij de gevleugelde dopvrucht is het exo
carp tot een vleugel uitgegroeid (iep, es). Een dopvrucht met een broze,
harde wand noemt men een noot, een term die echter ook wel wordt ge
reserveerd voor het speciale geval, dat de eenzadige vrucht uit een meerhokkig vruchtbeginsel is ontstaan (eik, tamme kastanje, beuk - wanneer
men althans het napje niet meerekent).
Meerzadige droge vruchten kunnen in eenzadige delen uiteenvallen,
welke gesloten blijven (splitvruchten) of open springen (kluisvruchten). Splitvruchten zijn o.a. de dubbele dopvruchten van de Umbelliferae (peen, peter
selie, selderij), de drievoudige van Oostindische kers, de viervoudige van
de Labiatae en Boraginaceae, en de veelvoudige van de stokroos. Geranium
heeft een vijfkluizige vrucht; Euphorbia een driekluizige.
Zeer algemeen is het geval, dat meerzadige droge vruchten open springen
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(doosvruchten in ruime zin). De kokervrucht, die o.a. voorkomt bij vele Ranunculaceae (pioen, ridderspoor, winteraconiet) bestaat uit één vruchtblad,
dat langs één naad open springt. De peul, die kenmerkend is voor de Lcguminosae (erwt, boon, pinda, Mimosa) bestaat eveneens uit één vruchtblad,
doch springt langs twee naden open. Bijzondere gevallen zijn de eenzadige
peulen, die vaak niet openspringen (klaver), en de gelede peulen, die in een
zadige stukjes uiteenvallen (seradelle).

De hauw van Cruciferae (kool) bestaat uit twee vruchtbladen en een „vals"
tussenschot. Hij springt met twee kleppen open, waarbij de zaden aanvanke
lijk aan het tussenschot blijven zitten. Is de lengte minder dan 3 X zo groot
als de breedte, dan spreekt men van een hauwtje (Judaspenning). De hauwen
van radijs en de hauwtjes van tuinkers springen niet open. Men kent ook
gelede hauwen, die zich net als gelede peulen gedragen (knopherik).
De doosvruchten in engere zin springen open met kleppen {Iris, Rhodo
dendron), tanden (anjer), spleten (orchideeën), poriën (Papaver, Campanula,
leeuwebekje) of met een deksel (Hyoscyamus).
De vlezige vruchten springen meestal niet open. Uitzonderingen zijn
o.a. amandel, waarbij het mesocarp trouwens meer leerachtig dan vlezig is,
en de vrucht van Myristica, die met twee kleppen openspringt en dan het
enige zaad, de muskaatnoot, tentoonspreidt, omhuld door de helderrode
foelie (= de arillus, zie p. 163).
Bij de bes liggen de zaden vrij in het vruchtvlees. Aal- en kruisbessen zijn
eenhokkig, druiven, tomaten, aubergines en Spaanse peper tweehokkig,
blauwe bessen ('Vaccinium) vier- of vijfhokkig. Enigszins afwijkend zijn de
banaan, met een zacht melig endocarp en een taai exocarp, en de vruchten
der Cucurbitaceae, die ook een leerachtige buitenwand hebben, en vaak een
inwendige holte (meloen). Beide ontstaan uit een onderstandig vruchtbe
ginsel. De oranjevrucht (hesperidium) heeft een leerachtig exocarp, dat
geurig is door inwendige oliekliertjes, een sponzig wit mesocarp en een
sappig endocarp. Dit laatste is veelhokkig en bestaat uit de vliezige tussenschotten, waaruit reeds in de zeer jonge vrucht de sapzakjes als emergentia
de hokken binnengroeien en geheel opvullen.
De steenvrucht is gekenmerkt door een harde „steen", die het endocarp
voorstelt en het zaad omhult. Bij pruim, kers, perzik, abrikoos en olijf is
het mesocarp vlezig en eetbaar, bij cocosnoot en walnoot is het vezelig.
Genoemde vruchten hebben één steen. De kornoelje heeft twee vergroeide
stenen ; de vlier heeft er drie, de hulst vier. Braam en framboos bestaan uit
een groot aantal steenvruchtjes, tezamen uit één bloem ontstaan.
De pitvrucht (appel, peer, kwee) ontstaat uit een onderstandig vrucht
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beginsel. De schil is het exocarp, het eetbare deel het mesocarp, het leer
achtige klokhuis het endocarp. Bij de mispel „versteent" het klokhuis. In
de oudere literatuur vindt men de pitvrucht ook wel als schijnvrucht op
gevat, waarbij dan het klokhuis de eigenlijke vrucht is. Wij zeiden reeds, dat
de grens tussen ware en schijnvruchten niet scherp is.
Een frappant voorbeeld van een schijnvrucht is de vijg. Deze ontstaat uit
de urnvormige algemene bloembodem van het bloemgestel. De pitjes zijn
de vruchtjes, die ieder uit één bloempje zijn ontstaan. De aardbei is de vle
zige, kegelvormig uitgegroeide bloembodem van één bloem, bezet met
dopvruchtjes. De rozebottel vertoont iets dergelijks, doch hier is de bloem
bodem urnvormig. Bij de ananas worden bloeikolf, schutbladen en vruchten
tot één vlezig geheel. Ook de moerbei ontstaat uit een bloemgestel, nl. een
katje; vlezig geworden bloemdekblaadjes omsluiten de afzonderlijke steen
vruchtjes.
Bij spinazie en biet worden de dopvruchtjes omhuld door het uitge
groeide en hard geworden bloemdek. Bij de biet is er gewoonlijk een aantal
met elkaar vergroeid tot een verzamelvrucht; men spreekt hier van zaad
kluwens.
Tot slot enkele woorden over de invloed van de bestuivingsouder op de
vruchten. Bestuift men suikermais, die gerimpelde korrels heeft, met zetmeelmais, die gladde korrels vertoont, dan krijgt men reeds aan de moeder
plant gladde korrels. Er gaat dus van het stuifmeel een directe invloed uit
op de eigenschappen van het zaad. (Eigenlijk is de maiskorrel een vrucht,
doch de vruchtwand speelt in dit verband geen rol.) De afwijkende zaden
heeft men xeniën genoemd (= vreemde vormsels). Sinds de ontwikkeling
van de genetica is de verklaring gemakkelijk. De vorm van de maiskorrel
wordt bepaald door het endosperm ; dit ontstaat na bevruchting van de se
cundaire kiemzakkern door een der beide generatieve kernen uit de stuifmeelbuis en is dus triploid. Nu is gerimpeld resessief, glad dominant; de
kruising kan dus worden voorgesteld door aa X A -> Aaa, en het endo
sperm is uiterlijk glad. Bij erwten wordt het uiterlijk van het zaad bepaald
door de kiem. Ook de bekende erwtenkruisingen gerimpeld X glad -> glad
en groen X geel -> geel leiden dus tot xeniën, omdat natuurlijk ook de
kiem onder directe invloed van het stuifmeel staat. Genoemde gevallen
worden onderscheiden als endosperm-xeniën en zaadlob-xeniën.
Nu zijn er aanwijzingen, dat ook delen van de vrucht, die genetisch niets
met het stuifmeel te maken hebben, er de invloed van kunnen vertonen.
Zo zou b.v. de vorm van een appel door het stuifmeel worden beïnvloed.
De afwijkende vruchten, die op deze wijze kunnen ontstaan, worden meta-
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xeniën genoemd, of ook wel carpoxeniën of pericarpxeniën. In hoeverre

ze inderdaad voorkomen is nog een vraag, en het heeft dus niet veel zin
om een hypothese op te stellen omtrent het mechanisme, dat ze doet ont
staan.

2. FYSIOLOGIE VAN DE VRUCHT

2.1. De normale vrucht
Behoudens uitzonderingen, die sub 2.2 ter sprake zullen komen, ontwikkelt
de vrucht zich niet zonder dat tenminste één van de eitjes bevrucht is. Ook
de verdere groei vertoont bij meerzadige vruchten een zekere evenredigheid
met het aantal zaden. Dit wijst er reeds op, dat de ontwikkeling van de
vrucht voor een belangrijk gedeelte door het jonge zaad wordt bepaald.
Verder zijn voor de vorming van rijpe vruchten grote hoeveelheden water
en assimilaten nodig. Indien er te veel vruchten ten opzichte van het blad
oppervlak zijn, of wanneer de vochtvoorziening stagneert, blijven de vruch
ten klein, of er valt een deel van af. Men gaat er dan ook steeds meer toe
over de vruchten te dunnen, waarbij men bij appels en peren slechts één
vrucht per tros laat zitten. Dit voorkomt vruchtval en verhoogt de kwali
teit van de vruchten, terwijl dank zij hun grotere afmetingen het gewicht
van de oogst niet minder behoeft te zijn.
Inmiddels heeft vooral L U C K W I L L de fysiologische oorzaken van de
vruchtval bestudeerd, waarbij interessante bijzonderheden aan het licht zijn
gekomen. Wij nemen de appel als voorbeeld.
Direct na de bevruchting maakt de zygoot een rustperiode door ; de eerste
deling vindt pas na ongeveer 9 dagen plaats. Het endosperm is dan reeds
veelkernig, doch wanden zijn er nog niet in gevormd. Het is gebleken, dat
het zaad in dit stadium zeer weinig groeistof bevat. Gedurende deze periode,
die ongeveer 3 weken duurt, worden vele vruchtjes het slachtoffer van de
vroege val, die direct volgt op de val van onbevrucht gebleven bloemen en
hier gedeeltelijk nog mee samenvalt.
De tweede periode in de ontwikkeling van het zaad begint met de vor
ming van celwanden in het endosperm. Deze is gecorreleerd met een sterke
toeneming in de groeistofproductie, en met het einde van de vroege val.
Het embryo begint nu snel te groeien, en deze ontwikkeling gaat ten koste
van het primaire endosperm. Het groeistofgehalte neemt af, en tegelijkertijd
ziet men een nieuwe periode van vruchtval optreden: de junival. Deze
eindigt op het moment, dat de groeistofproductie weer begint te stijgen
en zijn tweede en grootste maximum tegemoet gaat. Anatomisch is deze
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fase gekenmerkt door de differentiatie van een secundair endosperm langs
de zaadwand.
Wanneer het embryo zijn ontwikkeling heeft voltooid, begint een lang
durige fase waarin het zaad afrijpt. Er wordt reservevoedsel in de kiem op
geslagen; het endosperm verschrompelt. Het groeistofgehalte daalt lang
zamerhand tot nihil. Tegen het einde van deze fase, enkele weken voor de
oogst, komt de laatste kritieke periode in de ontwikkeling van de vruchten,
waarin de late val optreedt.
Op grond van deze waarnemingen heeft men de hypothese opgesteld, dat
er een gestage groeistofstroom door de vruchtsteel moet gaan, wil deze niet
de neiging gaan vertonen om een scheidingslaagje te vormen. Deze groei
stof zou dan afkomstig zijn van het zaad, en wel in het bijzonder van het
endosperm. Men heeft hier tot nu toe 4 groeistoffen uit weten te extraheren,
waarvan enkele inderdaad schommelingen vertonen, die met de ontwikke
lingsfasen van het endosperm en met de valperioden van de vruchten zijn
gecorreleerd.
Het is ook mogelijk gebleken de vorming van een scheidingslaagje te
voorkomen door bespuitingen met synthetische groeistoffen. Tegen late
val bleek naftylazijnzuur (NAZ) bijzonder effectief. Ook de vroege val
wordt er door verminderd, doch terwijl het de vorming van een scheidings
laagje voorkomt, veroorzaakt het embryo-abortie, zodat de junival bijzon
der hevig is. Het merkwaardige feit doet zich dus voor, dat NAZ zowel
voor de vruchtdunning als voor de bestrijding van late val practische moge
lijkheden biedt.
Wij zagen reeds, dat bij steenvruchten volledige embryo-abortie kan op
treden, zonder dat dit vruchtval tengevolge behoeft te hebben. De oorzaken
van de abortie zijn bij perzik nauwkeurig nagegaan. Het bleek, dat in de
ontwikkeling van de steenvrucht drie stadia kunnen worden onderscheiden:
(1) snelle groei van pericarp, nucellus en integumenten, terwijl het embryo
klein blijft; (2) ontwikkeling van het endocarp tot de „steen"; het embryo
begint te groeien; (3) groei van het mesocarp tot het rijp en zacht is; het
embryo bereikt zijn normale grootte. Bij alle rassen duurt de eerste fase on
geveer 50 dagen, de laatste 30 dagen. De duur van de tweede fase is echter
zeer verschillend : van 5 dagen bij vroege rassen tot 42 dagen bij late rassen.
Het gevolg hiervan is, dat bij vroege rassen het embryo nog nauwelijks is
beginnen te groeien wanneer de steen reeds wordt gevormd en de commu
nicatie met het vruchtvlees wordt verbroken. Dit is vermoedelijk de oorzaak
van de embryo-abortie.
Gedurende de afgelopen jaren is een methode ontwikkeld om vruchten
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op een kunstmatige voedingsbodem op te kweken. Men snijdt hierbij een
bloem af, ontdoet haar van alle bloemdelen behalve de stamper, ontsmet
haar en plant haar met de basis in een agar-voedingsbodem waaraan men
suiker, voedingszouten en eventueel enkele andere stoffen heeft toegevoegd.
De vrucht kan onder deze omstandigheden een aanmerkelijke groei ver
tonen; bij augurk is men er reeds in geslaagd om, uitgaande van een be
vruchte stamper, een vrucht met kiemkrachtige zaden te verkrijgen.
Het geïsoleerde vruchtbeginsel vertoont alleen enige groei, wanneer het
twee of meer dagen na de bestuiving wordt afgesneden. Dit staat in verband
met de groeistofproductie, want men krijgt wel enige ontwikkeling van de
onbestoven stamper wanneer men synthetische groeistof aan het medium
toevoegt. Het is mogelijk, dat reeds door het stuifmeel groeistof wordt aan
gebracht, want men heeft bij verschillende gewassen, b.v. bij orchideeën,
geconstateerd dat het stuifmeel belangrijke hoeveelheden groeistof kan be
vatten.
Dat de verdere ontwikkeling van de vrucht in de eerste plaats door de
jonge zaden wordt bepaald, is o.a. heel mooi aangetoond bij de aardbei.
Verwijdert men de pitjes, dan ontwikkelt de vrucht zich niet. Ook hier
speelt groeistof een belangrijke rol, want het vruchtvlees groeit wel uit,
wanneer men de pitjes door blokjes agar met groeistof vervangt.
Evenals bij de appel vertoont ook bij andere gewassen de groeistofpro
ductie een zeker verloop. Bij de boon valt het maximum 8 dagen na de be
vruchting; bij de aardbei wordt het 12 dagen en bij de mais i 20 dagen na
de bevruchting bereikt. Daarna neemt het groeistofgehalte af.
Behalve de stoffen, die door het jonge zaad (waarschijnlijk vooral door
het endosperm, zie boven) worden geproduceerd en die de eigenschappen
van groeistoffen hebben, worden er ook door de wortels stoffen geprodu
ceerd, die de vruchtgroei stimuleren. Het blad levert voor zover bekend
alleen voedingsstoffen. De groei van jonge tomaten wordt sterk bevorderd
door sap van rijpe vruchten; welk agens hier verantwoordelijk voor is weet
men nog niet.
2.2. Parthenocarpie
Het reeds op p. 147 vermelde verschijnsel der parthenocarpie, waarbij vruch
ten uitgroeien zonder dat er zaden of pseudozaden in zitten, komt bij allerlei
gewassen voor. Dergelijke vruchten kunnen voor de consument zeer aan
trekkelijk zijn. Bovendien wordt de teler in deze gevallen ontheven van de
zorg voor een goede bestuiving.
De pitloze vruchten blijven vaak klein. Zij zijn meestal eerder rijp en val-
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len vroeg af; soms is hun vorm anders dan die van normale vruchten. De
normale grootte bereiken pitloze sinaasappels, bananen, ananassen en peren ;
pitloze druiven, die in andere landen op praktijkschaal geteeld worden,
blijven klein.
Opvallend is dat het vermogen tot parthenocarpie bij het ene ras van een
bepaald gewas sterker kan zijn dan bij het andere. Bij sommige pererassen
('Précoce de Trévoux', 'Beurré Lebrun') is het merendeel der vruchten
pitloos; bij andere komen pitloze vruchten van enige afmeting niet voor.
Geen van onze algemeen geteelde appelrassen vertoont parthenocarpie:
het komt echter bij dit gewas wel voor, b.v. bij het ras 'Gladstone'. Mis
schien is het dus een erfelijk kenmerk, dat door kruising op andere rassen
zou kunnen worden overgebracht.
Men kent autonome parthenocarpie, die zonder enige invloed van bui
tenaf ontstaat, en aitionome, waarbij de pitloze vrucht uitgroeit ten gevolge
van een prikkel, zoals bestuiving (zonder bevruchting) of verwonding.
Niet zelden heeft de voedingstoestand invloed: pitloze vruchten ontstaan
in sommige gevallen vooral wanneer zich (b.v. door onvoldoende bestuiving) geen normale vruchten aan een plant ontwikkelen, en er dus een over
vloed aan assimilaten is. Ook ringen kan het verschijnsel bevorderen.
De vraag rijst, hoe parthenocarpie te verklaren is in het licht van wat men
weet omtrent de rol, die het jonge zaad bij de vruchtontwikkeling speelt.
Hierbij kan in de eerste plaats worden opgemerkt, dat er in vele gevallen
wel degelijk bevruchting is opgetreden, doch dat het embryo vroegtijdig
is geaborteerd, zodat in de rijpe vrucht geen zaden te vinden zijn. De par
thenocarpie is hier dus slechts schijnbaar.
Er zijn aanwijzingen, dat ook in gevallen waar geen bevruchting op
treedt, de vruchtgroei vanuit de eitjes geregeld wordt. Bij de banaan zijn
deze bij de pitloze rassen 10-25% groter dan die van de zaadvormende.
Inmiddels is nog niet in alle gevallen bekend, hoe de prikkels werken, die
parthenocarpie te voorschijn roepen. De invloed van verwonding heeft men
aan wondhormonen toegeschreven.
Het is in het licht van het voorafgaande niet verwonderlijk, dat men er
in geslaagd is parthenocarpe vruchten kunstmatig te verwekken. Hierbij
bleek een groot aantal synthetische groeistoffen effectief: ß-indolylazijnzuur, a-naftylazijnzuur, a-naftoxyazijnzuur, 4-chlorofenoxyazijnzuur, 2,4dichlorofenoxyazijnzuur, 2,4,5-trichlorofenoxyazijnzuur, en esters

van

deze zuren. Men heeft hiermede geheel parthenocarpe vruchten tevoor
schijn kunnen roepen bij de Amerikaanse beshulst (Ilex opaca), tomaat, wa
termeloen en vijg. Bij pitloze druiven kreeg men meer en grotere bessen.
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Dergelijke resultaten bereikte men met de peer 'Bon Chrétien Williams'
echter alleen wanneer de omstandigheden gunstig waren voor parthenocarpie. Bij aardbei, braam en vijg werd de groei van vruchten, die slechts
enkele zaadjes hadden, gestimuleerd.
Voor het doen uitgroeien van geheel zaadloze vruchten moet men zeer
vaak spuiten. Bij vruchten, waarin enige zaadzetting heeft plaats gehad, kan
men echter met enkele bespuitingen reeds een belangrijk betere sortering
krijgen. Voorlopig schuilen hier de grootste practische mogelijkheden, b.v.
voor de teelt van zeer vroege tomaten.
2.3. De rijping
In aansluiting op de vorige paragrafen willen wij ook enige aandacht wijden
aan de groei van het vruchtvlees en aan de rijping, zonder evenwel in te gaan
op de problemen van de fruitbewaring, die buiten ons onderwerp vallen.
Direct na de bevruchting maakt de jonge vrucht een periode van grote
levensactiviteit door. Er treedt een sterke celdeling op, waarmede uiteraard
een sterke toeneming van de hoeveelheid plasma en dus van de eiwitten
gepaard gaat. De ademhaling is zeer intensief. Deze periode duurt bij de
appel ongeveer drie weken. Hij wordt gevolgd door een tweede fase, waar
in de ademhaling veel minder is. Er wordt zetmeel gevormd, terwijl de
groei niet langer door deling, maar door celstrekking plaatsvindt. In de
derde periode wordt zetmeel in suikers omgezet, terwijl de ademhaling
verder afneemt en tenslotte een minimum bereikt.
De rijping begint met een plotselinge sterke stijging van de ademhaling,
die in de angelsaksische literatuur wordt aangeduid als de „climacteric rise"
(climacterium). Het chlorofyl verdwijnt, zodat de vruchten door de over
blijvende carotenoiden geelachtig worden, of rood, paars of blauw door
de gelijktijdige vorming van anthocyanen. Op deze kleur is de verbruiker
zeer gesteld, zodat men appels wel laat nakieuren door ze na de pluk op de
grond uit te spreiden en ze aan alle zijden aan licht bloot te stellen. Dit gaat
echter ten koste van de houdbaarheid. Men heeft daarom geëxperimenteerd
met kunstmatige belichting in de bewaarplaats, en wel met blauw licht,
omdat vooral stralen met een golflengte van 360-450 m/u bevorderlijk zijn
voor de vorming van anthocyanen.
Tijdens de rijping wordt de vrucht zachter, doordat pectine wordt af
gebroken, zoeter, omdat ook de laatste resten zetmeel in suiker worden
omgezet, en minder zuur en wrang door afnemen van de concentratie van
zuren en tannine. De smaak neemt toe door de vorming van aromastoffen.
Kenmerkend voor rijpende vruchten is voorts de vorming van ethyleen.

AFB. 45. Kieming van het zaad van drie soorten rozen, dat voor het stratificeren (drie maanden
bij 3 °C) niet werd behandeld (links), werd aangesneden (midden) of gedurende \ uur
werd ondergedompeld in geconcentreerd zwavelzuur (rechts) (p. 171).

AFB. 46. Bak voor het stratificeren op een boomteeltbedrijf (p. 170).

AFB. 47. Het aanaarden van appelonderstammen (p. 181).

AFB. 48. Het afleggen van Rhododendron catawbiense (p. 182).
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Deze gasvormige stof bevordert de rijping en heeft ook een veelzijdige in
vloed op groeiende planten, waarvan bladval een der meest opvallende
symptomen is. Men moet er dus tegen waken dat vruchten, die nog lang
bewaard moeten worden, of ander levend plantenmateriaal tezamen met
rijpe vruchten (vooral appels) in een afgesloten ruimte worden opgeslagen.
Vele vruchten, b.v. druiven, aardbeien en bessen, worden in rijpe toestand
geplukt. Andere, b.v. bananen en appels, worden onrijp geoogst, omdat zij
goed kunnen narijpen. Inmiddels zijn op deze narijping en op de bewaarbaarheid van de vrucht vele factoren van invloed, o.a. de omstandigheden
waaronder de vrucht is gegroeid en het moment waarop hij wordt geplukt.
Het meest geschikte moment voor pluk valt, fysiologisch gesproken, vlak
voor het minimum in de ademhaling, dat aan het climacterium voorafgaat.
Een ander fysiologisch criterium is men onlangs op het spoor gekomen.
Bij peren bleek een duidelijk verband te bestaan tussen de narijping en de
activiteit gedurende de bewaring van a-amylase, een zetmeelsplitsend en
zym. Bij het ras 'Conference', dat uitstekend narijpt, nam de a-amylaseactiviteit tijdens de bewaring slechts langzaam toe, terwijl bij het ras 'Com
tesse de Paris', dat grote moeilijkheden geeft, de activiteit van genoemd
enzym zeer sterk stijgt.
De rijping eindigt met de dood van de vrucht. Deze wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door giftige stoffen, die ontstaan als producten van anaerobe
ademhaling. Bij de rijping wordt namelijk vaak een waslaagje op de epider
mis gevormd, dat de gaswisseling belemmert, terwijl de ademhaling door
het climacterium juist toeneemt. Zeker is dat ,,scald", een ziektebeeld bij
opgeslagen appels dat bestaat uit een bruine verkleuring van de schil, wordt
veroorzaakt door schadelijke vluchtige stoffen, die zich onder de epidermis
ophopen. Men kan het voorkomen door de vruchten te wikkelen in ge
olied papier, dat de genoemde stoffen absorbeert.
De levensduur van vruchten kan worden verlengd door de levenspro
cessen, in het bijzonder de ademhaling, te remmen. Dit geschiedt in de
eerste plaats door verlaging van de temperatuur (koelen of vriezen), terwijl
men ook gasbewaring toepast, waarbij het fruit wordt opgeslagen in een
gekoelde ruimte die gedurende enige tijd hermetisch wordt afgesloten,
waardoor het COa-gehalte oploopt tot b.v. 5%. Voor de technische details
van deze methoden verwijzen wij naar de speciale literatuur.

3.

ZAADWINNING

In de fruitteelt en ook bij enkele groentegewassen is de vrucht het eindpro-
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duct; in de zaadteelt moet men echter nog een stap verder gaan, tot het
zaad als eindproduct is bereikt.
Bij planten met droge openspringende vruchten vindt de oogst in het
algemeen plaats wanneer er enig „spilzaad" is, d.w.z. wanneer er zaad uit de
eerste rijpe vruchten vrijkomt. Bij de meeste gewassen worden de planten
dan in hun geheel afgesneden (in sommige gevallen 's morgens, wanneer ze
nat zijn van de dauw, om zaadverlies te voorkomen), op hokken of ruiters
te drogen gezet en tenslotte gedorst.
Vlezige vruchten zijn bewerkelijker. Grote vruchten zoals augurken,
komkommers, meloenen en tomaten worden opengesneden en de zachte
pulp met de zaden wordt er uit genomen. Bij meloenen kan men het zaad
direct uitwassen; in de andere gevallen wordt de pulp eerst in houten
vaten te gisten gezet. Bij de tomaat is 2 à 3 dagen gisten voldoende; bij
augurken en komkommers duurt het 2 tot 3 weken eer men pulp en zaad
in water kan scheiden.
Om tijd en werk te sparen, zijn methoden bedacht om de pulp mechanisch
uit de vruchten te verwijderen. Het zaad kan men er daarna gemakkelijk
uit krijgen door de pulp te behandelen met zoutzuur. Twee liter handelszoutzuur (27%, 8,41 N) per 100 hter pulp gedurende een half uur is in de
meeste gevallen voldoende om de pulp te verteren, waarna het zaad wordt
gewassen en gedroogd.
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HET ZAAD

I. MORFOLOGIE VAN HET ZAAD

Het zaad ontstaat uit de zaadknop. De delen, die men hieraan kan onder
scheiden, kwamen reeds ter sprake op p. 146 ; men kan ze aan het zaad min of
meer duidelijk terugvinden. Het zaad bestaat uit de zaadhuid, die uit de integumenten ontstaat, en de zaadkern, die de uitgegroeide embryozak voorstelt.
Soms is ook de navelstreng duidelijk waarneembaar en uitgegroeid tot een
echte zaadrok (arillus), die het zaad geheel of gedeeltelijk omgeeft, en soms
vlezig en eetbaar is. De arillus van de muskaatnoot levert de foehe. Eetbare
zaadrokken vindt men voorts o.a. bij de doerian, de ramboetan, de mangistan
en de litchi, en te onzent bij Taxus.
De zaadhuid is meestal hard of leerachtig, bij vruchten die niet open
springen echter gewoonlijk dun en teer. De vruchtwand heeft hier de be
schermende taak overgenomen (hazelnoot, cocosnoot, kers e.d.). Vaak
draagt de zaadhuid haren (katoen) of vleugels (Pinus).
De zaadkern bevat het reservevoedsel, dat de jonge kiem in het leven
moet houden tot hij zelf voedsel kan opnemen. Bij sommige gewassen is het
reservevoedsel in de kiem zelf opgeslagen, en wel in de kiemlobben; in dit
geval bestaat de zaadkern vrijwel geheel uit het embryo (erwt, boon, kom
kommer, sinaasappel, kastanje). In andere gevallen is er kiemwit. Dit kan
een endosperm zijn, dat uit de (bevruchte) secundaire kiemzakkern en het
omringende plasma is ontstaan en dus triploid is. Men vindt dit o.a. bij
de graanvrucht, waar het zich zijdelings van de relatief zeer kleine kiem
bevindt, en bij cocos en koffie, waar de kiem geheel binnen het endo
sperm hgt. Zeldzamer is het geval, dat het nucellusweefsel tot kiemwit
uitgroeit en een perisperm vormt. Dit komt o.a. voor bij biet, peper en
gember.
Het kiemwit kan zeer verschillend zijn van consistentie: melig, vlezig,
hoornachtig, hard enz. De reservestoffen van het zaad kunnen uit kool
hydraten, vooral zetmeel (ivoornoot 85%, bonen en erwten 50-60%),
eiwitten (vooral bij leguminosenzaden: soja 37%, pinda 30%, bonen en
erwten 20-25%, voorts amandel 22%) en vetten en oliën (walnoot, hazel
noot, cocosnoot 60-65%; men denke ook aan de bekende oliezaden als
sojaboon, pinda, zonnebloem, oliepalm, vlas, perilla, katoen, etc.). Bij
cyclamen is het kiemwit aanvankelijk vloeibaar; later stolt het vrij plot
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seling. Bij de cocosnoot is het buitenste endosperm vlezig, het binnenste
waterig (cocosmelk).
Zowel de uit- als inwendige kenmerken van het zaad vertonen bij ver
schillende gewassen een enorme variatie. Voor het herkennen van het zaad
zijn deze uiteraard van groot belang; er bestaan dan ook determinatietabellen van zaden en zadenatlassen, zoals die van BEIJERINCK.

2. DE KWALITEIT VAN HET ZAAD

Vele tuinbouwgewassen moeten ieder jaar door zaad worden vermenigvul
digd. Het benodigde zaad wordt sinds lang niet meer door de tuinder zelf
geteeld; er hebben zich speciale zaadteeltbedrijven ontwikkeld en er is een
omvangrijke zaadhandel. Voor de tuinder is de kwaliteit van het zaaizaad
uiteraard van eminent belang. Deze is niet gemakkelijk bijtijds vast te stel
len. Zaad kopen is dus een kwestie van vertrouwen, en om te voorkomen
dat dit al te zeer zou worden beschaamd, zijn van hoger hand normen vast
gesteld waaraan het zaad minstens moet voldoen.
Onder zuiver zaad verstaat men zaden die soort- of rasecht zijn en niet
zodanig beschadigd, dat meer dan de helft verdwenen is. De rasechtheid is
natuurlijk niet altijd vast te stellen; soms wel, b.v. bij gewassen die xeniën
vormen (mais, erwten) en bij menging van rond- en scherpzaadspinazie,
doch niet b.v. bij verontreiniging van kroten- door suiker- of voeder
bietenzaad.
De verontreiniging van het zaad wordt verdeeld in onschadelijke en scha
delijke onzuiverheid. Als onschadelijke onzuiverheid beschouwt men (a)
soortechte zaden, die onvoldoende ontwikkeld zijn of zo zwaar bescha
digd, dat meer dan de helft verdwenen is; (b) zaden van andere rassen of van
andere cultuurplanten waarvan de opslag geen bijzondere last kan veroor
zaken; (c) allerlei dode verontreinigingen: vruchthuidjes, haren, takjes enz.
Schadelijke onzuiverheid bestaat uit onkruidzaden, zaden van cultuurgewas
sen die lastige opslag geven, overbrengers van planteziekten (b.v. sclerotia) en levende insecten, larven of eieren.
Behalve van zuiver zaad spreekt men in praktijk ook nog van schoon
zaad, d.i. zuiver zaad dat een bepaalde machinale standaardreiniging heeft

ondergaan, waarbij onvoldoend ontwikkelde zaden als uitval worden ver
wijderd.
Van groot belang is uiteraard de kiemkracht, d.i. het percentage van het
zuivere zaad, dat na een verblijf gedurende een voor het betreffende gewas
vastgestelde termijn onder voor kieming zo gunstig mogelijke voorwaarden

KWALITEIT VAN HET ZAAD

165

een kiemplantje oplevert. Bij de bepaling van de kiemkracht gaat men uit
van zuiver zaad, en telt gewoonlijk 4 X 100 zaden uit, die gelijktijdig wor
den ingezet. Als resultaat van de bepaling wordt het gemiddelde van de
vier gevonden waarden opgegeven.
Zoals wij later zullen zien, lopen de voor kieming optimale voorwaarden
van gewas tot gewas zeer uiteen. De duur van de behandeling is dan ook
zeer variabel. De meeste groentezaden worden 1 à 2 weken te kiemen gezet,
b.v. erwten 5 dagen; boon, komkommer en witlof 1 week; sla en meloen
10 dagen; koolsoorten en ui 12 dagen; wortelen 16 dagen, tomaat 18 dagen,
spinazie 3 weken en asperge 5 weken. Voor de meeste bloemzaden ligt de
vastgestelde termijn tussen 10 dagen en 3 weken; voor boomzaden bij 4
of meer weken.
De kiemkracht van de verschillende zaden is ongelijk. Bij de bloemzaden
wordt een kiemkracht van 50% reeds voldoende geacht voor Heliotropum
en Verbena, terwijl minder dan 80% slechts matig is voor muurbloem,
anjers en Freesia. Bij de groentezaden varieert de kiemkrachtsnorm van
79-89 % (aangeduid als 84 ± 5 %) bij sla, tot 92 ^ 4% bij bonen, terwijl voor
wortelzaad een kiemkracht van 71 ±4% voldoende is.
Soms wordt ook de kiemenergie opgegeven, d.i. de kiemkracht na een
korte termijn, die zo is gekozen dat normaal zaad voor tweederde is ge
kiemd. Het kiemenergiecijfer geeft dus een indruk van de kiemsnelheid :
bedraagt het meer dan 2/3 van het kiemkracht-cijfer, dan kiemt het zaad
sneller dan normaal zaad, in het omgekeerde geval kiemt het langzamer.
Een grote kiemsnelheid wijst gewoonlijk op een hoge vitaliteit van het zaad.
Uit de tot nu toe behandelde gegevens laat zich de gebruikswaarde van het
zaad afleiden, d.i. een benadering van het aantal planten, dat maximaal uit
100 zaden verwacht mag worden. In eerste instantie is dit het percentage
Z X K
zuivere, kiemkrachtige zaden, dus G =
, waarin G = gebruiks
waarde, Z = zuiverheid en K = kiemkracht. In Nederland laat men echter
ook de schadelijke onzuiverheid (SO) meetellen, door drie maal de waarde
van deze grootheid van de boven gevonden waarde af te trekken, dus
Z2£K_3 x s a
100
Gebruikswaarde is niet identiek met bruikbaarheid, omdat geen rekening
wordt gehouden met rasechtheid, herkomst, gezondheidstoestand, vocht

g =

gehalte e.d. Bovendien hangt de bruikbaarheid af van het doel, waarvoor
men het zaaizaad wil gebruiken.
Sinds 1922 worden ieder jaar in november de gebruikswaardecijfers
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waaraan zaad van redelijke kwaliteit dat jaar moet voldoen, van hoger hand
vastgesteld. Deze normaalcijfers worden in overeenstemming met de „Wet
tot bestrijding van bedrog in de handel van meststoffen, zaaizaden en vee
voeder" door de Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole be
paald. De zaadhandelaar moet ten minste in zijn prijscourant en zijn verkoopslocaliteiten schriftelijk garanderen, dat het door hem geleverde zaad
aan de gestelde norm voldoet. Meer dan redelijke kwaliteit garanderen de
normaalcijfers niet; zaad van prima kwaliteit heeft een hogere gebruiks
waarde. Het normaalcijfer is dus een minimumwaarde; in de meeste jaren
valt het samen met de grens van leverbaarheid. In jaren van misoogst komt
het voor, dat deze grens lager wordt gesteld, zodat ook zaad van lagere ge
bruikswaarde mag worden verkocht. Dit moet dan echter uitdrukkelijk
worden aangegeven.
Een te hoog vochtgehalte van het zaad is vooral op den duur schadelijk,
omdat de ademhaling onder die omstandigheden te sterk is, waardoor het
zaad te veel energie en daarmede ook ten slotte zijn kiemkracht verliest.
Bovendien worden vochtige zaden gemakkelijk door mijten en schimmels
aangetast. Ons klimaat is vochtig, en zaad dat in Nederland is geoogst kan
in de regel niet goed bewaard worden, tenzij het langs natuurlijke of kunst
matige weg is nagedroogd.
Het vochtgehalte is van belang bij de contractteelt. De teler wil een zo
groot mogelijk gewicht afleveren en heeft dus belang bij een hoog vocht
gehalte; de belangen van de handelaar zijn tegengesteld. Ook hier zijn van
hogerhand normen vastgesteld. Bij groentezaden varieert het toelaatbaar
vochtgehalte van 8 i i% bij koolsoorten, radijs en ui, tot 15 zb 1% bij
erwten. Bij de oogst ligt het veel hoger: bij radijs b.v. in de regel bij 1114%, in vochtige jaren bij 14-20%. Bij het kunstmatige drogen is een niet
al te hoge temperatuur gewenst: bij zeer vochtig zaad tot 30°C, bij iets
ingedroogd zaad niet meer dan 25 °. Bij peulvruchten bestaat boven 25 0 het
gevaar voor het ontstaan van hardschaligheid.
Een aantal ziekten gaat met het zaad over, en vele hiervan zijn ook reeds
aan het zaad waarneembaar. In vele gevallen kan zaadontsmetting uitkomst
brengen. Dit geschiedt met poeders (droogontsmetters) of oplossingen (natontsmetters), terwijl bij parasieten die diep in het zaad zijn doorgedrongen
een warm-waterbad soms uitkomst kan brengen.

3.

LEVENSDUUR EN BEWARING

De levensduur van zaden is zeer verschillend. In de open lucht verhezen

LEVENSDUUR EN BEWARING

enkele soorten hun kiemkracht reeds na één of enkele weken (wilg), terwijl
onderzoek van zaad uit herbaria heeft geleerd, dat andere soorten één of
zelfs twee eeuwen goed blijven (vooral hardschalige leguminosenzaden).
Bij de groentezaden blijft zaad van bieten, augurken en komkommers
5-6 jaar kiemkrachtig; spinazie, radijs en koolsoorten 4-5 jaar, bonen, erw
ten, sla, andijvie en peen 3-4 jaar, tomaat 2-3 jaar en ui 1-2 jaar.
Ook in de grond kunnen sommige zaden zeer lang kiemkrachtig blijven.
Het record houden op het ogenblik zaden van de Indische lotus, die 1040
i 2iojaren begraven lagen. Zaden van de meeste cultuurgewassen sterven
betrekkelijk snel, doch onkruidzaden blijven in de grond tientallen jaren in
leven, zoals ook experimenteel is aangetoond.
De voornaamste factoren, die de levensduur van het zaad tijdens de be
waring bepalen, zijn vochtgehalte, temperatuur en gaswisseling, welke
grootheden alle een lage waarde moeten hebben. Men bereikt dus de beste
resultaten wanneer men het zaad in droge koele afgesloten ruimten be
waart. Grote hoeveelheden zaad worden in pakhuizen opgeslagen. Deze
moeten behalve koel ook goed geventileerd zijn, om het zaad droog te
houden. Vochtige lucht mag men niet binnen laten, en men moet ook op
passen voor warme lucht, waaruit vocht op het koele zaad zou kunnen
neerslaan.
Een uitzondering op de regel dat men zaden droog moet bewaren vor
men noten, hazelnoten en nog enkele andere vruchten en zaden met een
harde wand. Deze moet men niet al te zeer laten uitdrogen, daar dan de
wand te hard wordt, wat de kieming vertraagt of verhindert. Men bewaart
ze 's winters onder vochtig zand. Ook tamme kastanjes, eikels en beukels
worden ingekuild.

4.

DE KIEMING

Aan de kiem onderscheidt men zoals bekend het worteltje, het hypocotyl
stengellid, de zaadlobben en het pluimpje. Bij Monocotylen is het worteltje
soms omsloten door een wortelzakje (coleorhiza), het pluimpje door het
coleoptiel. Het worteltje is steeds naar de micropile gericht.
Bij de kieming ziet men hoe het zaad eerst opzwelt, en hoe vervolgens
het worteltje naar buiten komt. Daarna wordt ôf de zaadhuid afgeworpen
en de zaadlobben spreiden zich uit (bovengrondse of epigaeische kieming),
of de cotylen blijven in de zaadhuid besloten en men ziet alleen het pluimpje
verschijnen (ondergrondse of hypogaeische kieming). Bij de epigaeische
kieming is het pluimpje in het zaad dikwijls nog niet aanwezig; men vindt
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tussen de cotylen alleen het groeipunt van de stengel (Cruciferae, Compositae).
Voorbeelden van hypogaeische kieming zijn o.a. erwt, eik en paardekastanje. Epigaeische kieming is veel algemener.
De eerste voorwaarden voor de kieming zijn : water, zuurstof en een ge
schikte temperatuur. Het watergehalte van droge zaden is laag (6-12%).
Zodra ze met water in aanraking komen, trouwens ook reeds in een voch
tige atmosfeer, nemen ze snel water op en zwellen. De opneming van water
is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de zaadhuid en van de tempera
tuur; zij gaat door tot het zaad met water verzadigd is. De zaadhuid fun
geert als een semipermeable wand; de wateropneming is dan ook omge
keerd evenredig met de osmotische waarde van de omringende oplossing.
Er kunnen echter ook stoffen worden uitgewassen, vooral door gedestil
leerd water.
Wanneer het zaad water opneemt, stijgt direct de ademhaling. Men kan
dit waarnemen aan de productie van C02 en de geringe, doch meetbare
warmteafgifte van zwellende zaden. Voorwaarde is hierbij, dat een vrije
gaswisseling kan plaats hebben, hetgeen wederom in eerste instantie van de
doorlaatbaarheid van de zaadhuid afhankelijk is. Een ondoorlatende zaad
huid of vruchtwand kan dan ook de kieming in hoge mate belemmeren.
Een dergelijke hardschaligheid is typisch voor het zaad van vele Leguminosae,
vooral wanneer het snel en bij hoge temperatuur is gedroogd. Het komt
ook bij verschillende soorten uit andere families voor. Bij rozen, meidoorn
e.d. wordt de hardschaligheid veroorzaakt door de vruchtwand.
Aan de temperatuur stelt ieder zaad zijn speciale eisen. Vaak ligt het opti
mum voor kieming tussen 20 en 30°C, doch selderij en ridderspoor kiemen
het best bij 15 °C, terwijl het zaad van Camassia leichtlinii (een bolgewasje)
reeds bij temperaturen boven 5°C slecht kiemt. In zeer veel gevallen
werkt een per etmaal wisselende temperatuur (b.v. 15 en 25 °C of 20 en
3°°C) gunstig.
Niet zelden wordt de kieming door licht beïnvloed. Er zijn planten, zoals
mistletoe (Viscum album), waarbij de zaden zonder licht in het geheel niet
kiemen en in het donker zelfs vrij spoedig sterven. Algemener is het geval,
dat licht de kieming min of meer versnelt. Dit is o.a. het geval bij sla, tuin
kers, en alle onderzochte Gesneriaceae. Bij genoemde groentegewassen is
het actiespectrum van het licht bepaald, waarbij bleek dat dit identiek is met
dat van het licht, dat bij voor daglengte gevoelige gewassen nachtonderbrekend werkt (ziep. 115). Ook hier wordt door rood licht een nog onbe
kend pigment omgezet in een fysiologisch werkzame stof, die door infra
rode straling weer in het eerste pigment kan worden teruggevormd. De
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lichtgevoeligheid neemt tijdens de narijping af totdat zij b.v. bij slazaad na
enkele maanden is verdwenen. Ook kan men de lichtgevoeligheid door be
paalde kunstgrepen opheffen, b.v. door verhoogde zuurstofspanning of de
toediening van nitraten. Bij sla bleek thioureum het licht te kunnen ver
vangen. Berkezaad vertoont alleen een behoefte aan licht voordat het aan
koude is blootgesteld geweest.
Verschillende zaden kiemen zodra de uitwendige omstandigheden daar
toe gunstig zijn. In natte zomers ziet men sommige zaden reeds kiemen, ter
wijl ze nog aan de moederplant zitten (granen). Ook vindt men soms kie
mende zaden binnen de vrucht. Vooral dit laatste is echter een uitzondering.
Meestal bevat het vruchtvlees stoffen, die de kieming van het zaad verhinde
ren. Dit is o.a. aangetoond bij tomaat, komkommer en papaya. Ook de
vruchtkluwens van bieten en de zaadhuid van sla bevatten kiemremmende
stoffen. De chemische natuur van deze stoffen is onbekend. Zij kunnen o.a.
bij bietevruchten met water worden geëxtraheerd en blijken in hun wer
king niet soortspecifiek te zijn.
Afgezien van dergelijke remstoffen is ook verder de fysiologische toe
stand van het zaad vlak na de oogst niet altijd zodanig, dat kieming direct
mogelijk is. Het merendeel der zaden verkeert in kiemrust en moet eerst
enige tijd narijpen, hetgeen tijdens de droge bewaring geschiedt. De vereiste
tijdsduur varieert van enkele dagen tot verscheidene maanden, en het
effect uit zich in een betere, snellere of meer gelijkmatige kieming.
Er zijn ook vormen van kiemrust, die niet door narijpen worden opge
heven, doch slechts verdwijnen, wanneer het met water verzadigde zaad
enige tijd bij lage temperatuur verblijft. Men vindt deze kiemrust vooral
bij vele boomzaden, o.a. bij appel, peer, kers, pruim en perzik. De effectieve
temperaturen liggen tussen 0° en 10°C; de duur van de behandeling
varieert bij de verschillende soorten van twee weken tot zes en meer maan
den. Er zijn soorten, waarbij de koude alleen zijn werk doet wanneer het
worteltje, dat niet in rust is, zich heeft ontwikkeld. Dit komt voor bij de
boompioen, bepaalde lelies, o.a. Lilium auratum, en Viburnum-sooiten.
Het meest gecompliceerd is het geval, waarbij eerst koude nodig is om de
rust van het kiemworteltje te breken, vervolgens een warme periode om
dit te doen uitgroeien, en dan nogmaals koude om de rust van het pluimpje
op te heffen. Dit is geconstateerd bij Tritium en is ook enigermate het geval
bij het lelietje der dalen, waar het kiemworteltje echter slechts gedeeltelijk
in rust is.
Soms is het mogelijk om van zaden, die geen koudebehandeling hebben
ondergaan, het embryo uit te prepareren en aan de groei te krijgen. Er ont-
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staan dan echter dwergplantjes, die een rozetachtige habitus vertonen, om
dat de stengelleden zich niet strekken. Soms treedt op den duur normale
strekking op; anders moet men de plantjes alsnog koude geven (appel,
perzik, meidoorn). Het is opmerkelijk, dat we hier dus weer een geval
hebben, waarin een periode van lage temperatuur bevorderend werkt op
de strekking, die later bij hogere temperatuur plaats vindt.

5.

HET BEVORDEREN VAN DE KIEMING IN PRAKTIJK

5.1. Het voorkómen en opheffen van hardschaligheid en kiemrust
In vele gevallen kan men hardschaligheid en kiemrust, die beide de kieming
sterk kunnen vertragen, voorkomen door de zaden te oogsten voordat ze
volledig rijp zijn (men spreekt van „fysiologisch rijp" tegenover „effectief
rijp"). Men past dit toe bij bepaalde boomzaden, o.a. es, haagbeuk, vogel
kers en lijsterbes. De fysiologisch rijp geoogste zaden moeten direct in de
grond worden gestopt, anders gaat het voordeel weer verloren. In het na
jaar uitzaaien leidt echter tot verliezen door vraat, opvriezen enz. Men
geeft er daarom de voorkeur aan, de zaden met vochtig zand te vermengen
en zo gedurende de winter te bewaren. Men doet het mengsel in een
bloempot, die men afdekt met een plankje tegen muizenvraat en buiten
inkuilt. Dit noemt men stratificeren, dat letterlijk „in lagen leggen" be
tekent. Meestal vermengt men echter zaad en zand in plaats van ze laags
gewijs te laten afwisselen (afb. 46, p. 160).
Ook effectief rijpe zaden, die een kiemrust bezitten, worden in het najaar
gestratificeerd. De winterkoude verbreekt dan de kiemrust, wat niet het
geval is wanneer men de zaden in droge toestand aan koude blootstelt. Het
gestratificeerde zaad kiemt in het voorjaar; het ongestratifïceerde ligt een
jaar over.
Ook bij hardschaligheid is stratificatie de aangewezen methode. In voch
tige grond wordt de harde wand door micro-organismen aangetast en op
den duur verteerd. Dit geschiedt vooral bij hoge temperatuur. Zaden, die
in het najaar worden gestratificeerd, liggen daarom toch meestal een jaar
over. Gedurende de eerste winter wordt de wand slechts weinig aangetast,
zodat hij ondoordringbaar blijft en de kiem geen water kan opnemen en
dus ook de inwerking van de koude niet kan ondergaan. In de zomer verrot
de wand. In de tweede winter kan nu de koude de kiemrust opheffen, zodat
het zaad in het tweede voorjaar, anderhalfjaar na de oogst, kan kiemen
(roos, meidoorn).
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Ter bestrijding van de hardschaligheid maakt men ook wel gebruik van
mechanische en chemische middelen, waarmede men veel tijd kan besparen.
Heeft men weinig zaden, dan kan men ze stuk voor stuk even aanvijlen.
Grote hoeveelheden kunnen worden gekrast met een ritsmachine. Chemi
sche methoden zijn: 3 minuten koken in een 1% natriumcarbonaatoplossing, of gedurende 1 à 2 uur behandelen met geconcentreerd zwavelzuur
(afb. 45, p. 160).
5.2. Het voorkiemen
Alvorens het zaad uit te zaaien, legt men het vaak enige tijd in water. Het
zaad neemt dan veel sneller water op dan in de grond het geval zou zijn en
kiemt dientengevolge ook eerder. In het algemeen neemt dit voorweken
12 tot 24 uur in beslag, maar enkele boomzaden, met name die van els,
berk en moerascypres, kan men 10-14 dagen laten weken. Voor hardschalige zaden gebruikt men wel water van 50 °C waarin men ze 24-48
uur of zelfs enkele dagen laat weken (Gleditsia).
Men kan een stap verder gaan en het zaad ook nog laten kiemen. Dit
kan geschieden door het geweekte zaad één of enkele dagen bij hoge
temperatuur te bewaren. Bij boomzaden duurt het 8-14 dagen eer de kie
ming begint ; bij vele soorten mengt men het met zand, dat voortdurend
vochtig moet worden gehouden. Steeds moet worden uitgezaaid zodra de
kiemworteltjes verschijnen, daar deze anders te lang worden en bij het uit
zaaien afbreken.
Op het kiemende zaad kan men in bepaalde gevallen een koudebehandeling toepassen om het gewas te vernaliseren (p. 121).
5.3. Het zaaien
Tuinbouwgewassen worden in de regel op bedden of in bakjes gezaaid en
later op de definitieve plaats uitgeplant. Een uitzondering vormen gewassen
die men niet kan verplanten, hetzij om economische redenen (spinazie,
veldsla, gazongras enz), hetzij omdat zij door de bouw van het wortelgestel
verplanten niet verdragen (peen, eenjarige Papaveraceae enz.).
Op het veld zaait men breedwerpig of op rijen. Het laatste verdient de
voorkeur, omdat men niet alleen zaad maar ook arbeid bespaart, o.a. omdat
vele bewerkingen (zaaien, onkruidbestrijding) machinaal kunnen geschie
den. Bovendien kan de groei op rijen beter zijn, wanneer men althans de
juiste rijafstand aanhoudt, die voor elk gewas weer anders is. Bij breed
werpig zaaien is het moeilijk het zaad regelmatig over het bed te verdelen;
om dit te vergemakkelijken, mengt men het vaak met zand.
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De diepte van zaaien hangt af van het vochtgehalte van de bodem en van
het gewas. Hoe dieper men zaait, des te beter de vochtvoorziening is ge
waarborgd, maar hoe meer moeite de kiemplant heeft om boven de grond
te komen. Bij ondiep zaaien bestaat gevaar voor uitdroging. De grootte van
het zaad, dus de hoeveelheid reservevoedsel, speelt een rol, en eveneens de
wijze van kieming. Zo kan men een zaad dat hypogaeisch kiemt (erwt)
dieper leggen dan een dat epigaeische kieming vertoont, zoals de boon.
Bij het zaaien onder glas, waar men de milieufactoren beter in de hand
heeft, zorgt men in de eerste plaats voor een hoge vochtigheidsgraad door
de zaaibakjes met een glazen plaat te bedekken en tegen directe zonnestra
ling te beschermen, b.v. met kranten. Onder deze omstandigheden treedt
gemakkelijk wiergroei op ; om deze te voorkomen bedekt men het zaaibed
vaak met een dun laagje wit zand. Bij Cyclamen, die zeer langzaam kiemt,
worden de zaaibakjes wel in plaats van met een glazen plaat met een dikke
laag turfmolm afgedekt.
Zoals wij zagen, ligt de optimale temperatuur voor de kieming over het
algemeen hoog. Men maakt daarom vaak gebruik van een speciale kweek
kas, die goed verwarmd kan worden, terwijl de zaaitestjes ook wel op de
verwarmingsbuizen worden geplaatst.
Bijna altijd zaait men in grond. Een uitzondering vormen orchideeën.
Deze hebben stoffijn zaad zonder reservevoedsel, dat alleen kan kiemen
wanneer bepaalde symbiotische schimmels het jonge plantje van organische
stoffen voorzien. Men kan het zaad daarom met enige kans op succes uit
zaaien op de potgrond van de moederplant, waarin de specifieke schimmel
aanwezig is. Tegenwoordig maakt men echter gebruik van steriele voedings
bodems van agar, die behalve voedingszouten ook suiker bevatten.
Een bijzondere groep gewassen vormen de varens, waarvan er vele als
bloemisterijgewas worden geteeld. Zoals bekend, geven deze geen zaden,
maar sporen, die bij kieming een prothallium geven. Hierop ontstaan
archegoniën en antheridiën; de laatste geven beweeglijke S geslachtscellen,
die de ? geslachtscellen in de archegoniën bevruchten. De zygoot ontwik
kelt zich op het prothallium tot een varenplant.
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HOOFDSTUK XIII

VEGETATIEVE VERMEERDERING

I. INLEIDING

Bij de vegetatieve (ongeslachtelijke, asexuele) vermeerdering maakt men
gebruik van een vegetatief deel van de plant, dus blad, stengel, wortel of
een combinatie van deze, om dit tot een nieuwe individu te doen uitgroeien.
Gebruikt men een stengel, dan moet deze nieuwe wortels maken, een wortel
moet stengels en bladeren, dus knoppen, vormen, een blad knoppen en
wortels. Dit vermogen tot regeneratie is bij de gewassen in zeer verschillen
de mate aanwezig, zowel in absolute zin als met betrekking tot de aard van
de nieuwvorming. Vandaar dat de verschillende planten vaak zeer uiteen
lopende methoden van vegetatieve vermeerdering eisen.
De generatieve vermenigvuldiging wordt wel de natuurlijke genoemd.
Inderdaad is het een hoge uitzondering, wanneer een gewas zich niet door
zaad kan voortplanten. Het zou echter onjuist zijn de vegetatieve vermeer
dering als onnatuurlijk te beschouwen. Bij allerlei planten uit vrijwel alle
systematische groepen komen van nature inrichtingen voor vegetatieve
vermeerdering voor. Het meest eenvoudig is wel het in tweeën delen van
bacteriën en het afsnoeren van gistcellen. Ook bij hogere planten komt een
vorm van deling voor, waarbij stukken van de plant afbreken (stengels
bij waterpest, kraakwilg en cactus, bladeren bij vetplanten) en een nieuw
individu vormen. Meestal treffen we echter speciale organen aan, zoals uit
lopers, knollen, bollen e.d., die voor de vegetatieve voortplanting dienen.
Verschillende vertegenwoordigers van onze inheemse flora planten zich
geheel of grotendeels met dergelijke organen voort (speenkruid, kwelder
gras, eendekroos, en de oorspronkelijk verwilderde waterpest en kalmoes).
Vegetatieve vermeerdering behoeft dus niet onnatuurlijk te zijn. De cul
tuur bedient zich echter ook van allerlei kunstgrepen om de gegeven moge
lijkheden uit te buiten, waarbij men vaak wel ver van de natuur afraakt.
Dit is vooral het geval bij het enten.
Zeer karakteristiek voor vegetatieve vermeerdering is dat alle erfelijke
kenmerken van de moederplant overgaan op de dochterplanten. Deze zijn
dus genotypisch volkomen gelijk, tenzij een knopmutatie is opgetreden.
Alle planten, die langs vegetatieve weg uit één moederplant zijn ontstaan,
noemt men tezamen een kloon. Deze is, behoudens modificaties, volkomen
uniform.
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Vegetatieve vermeerdering wordt in de eerste plaats toegepast bij gewas
sen, die geen zaad vormen. Dit geval doet zich vooral voor bij soortskrui
singen, zoals er in de sierteelt vele geteeld worden, voorts bij dubbelbloemige
planten, en bij pitloze vruchten (bananen, sinaasappelen, druiven). In de
tweede plaats vermenigvuldigt men op deze wijze gewassen, die wel zaad
geven, doch een zeer heterogene nakomelingschap opleveren. Dit geldt
speciaal voor kwaliteitsproducten zoals de belangrijke fruitsoorten, doch
ook bij vrijwel alle sierhoutgewassen en vaste planten. Voor vruchtbomen
geldt bovendien het motief van de invloed van de onderstam bij enten,
welke later ter sprake komt.
Een derde belangrijke reden voor vegetatieve vermeerdering is de econo
mische : in vele gevallen gaat deze methode sneller, d.w.z. levert eerder een
volwassen of althans verhandelbare plant dan zaaien. Dit geldt vooral bij
gewassen met knollen, bollen e.d. Tenslotte kan vegetatieve vermeerdering
een belangrijke rol spelen bij de veredeling, zoals reeds in een vorig hoofd
stuk werd betoogd en in het volgende hoofdstuk nader zal worden be
sproken.
Vegetatieve vermeerdering komt in de tuinbouw zeer veel voor; vele
methoden kunnen zelfs als min of meer typisch voor deze tak van land
bouw worden beschouwd. In het algemeen wordt zij bij meerjarige gewas
sen toegepast, niet bij een- en tweejarige. In fruit-, boom- en bloembollen
teelt is zij dan ook verreweg de belangrijkste vermeerderingswijze, terwijl
ook vele bloemisterijgewassen vegetatief worden vermeerderd. In de groen
teteelt komt het weinig voor (aardappel, aardbei, rabarber), terwijl de zaad
teelt zich uiteraard bepaald verzet tegen vegetatieve vermeerdering.

2. VEGETATIEVE VERMEERDERING
DOOR DAARTOE VOORBESTEMDE ORGANEN

2.1. Uitlopers en wortelstokken
Er zijn planten, waarbij de stengels plat op de grond liggen of alleen aan de
top zijn opgericht, en op de knopen wortelen. Wordt het lid tussen twee
knopen verbroken, dan is de plant langs vegetatieve weg vermeerderd.
Voorbeelden van dergelijke planten zijn verscheidene rotsplanten, b.v. Ara
bis, Cerastium, Helianthemum en Thymus.
Ajuga reptans en Glechoma hederacea, die bonte vormen hebben, respectie

velijk als rotsplant en als hangplant gebruikt, vertonen kruipende stengels,
waarmede de plant zich naar alle kanten uitbreidt, en rechtopstaande
stengels, die de bloemen dragen. Bij de huislook, Sempervivum, vormen de
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oude rozetten in de bladoksels scheutjes met lange internodiën, die horizon
taal van de moederplant af groeien en aan hun top een dochterrozet vormen.
In deze gevallen noemt men de liggende of kruipende stengels uitlopers.
Het meest bekende geval van een tuinbouwgewas met uitlopers is de
aardbei. De uitlopers vormen telkens twee lange internodiën, die een bractee op de knopen dragen, en daarna een dochterrozet. Vervolgens wordt de
uitloper door een zijscheut uit de bractee voortgezet. Eén uitloper kan op
deze wijze vele rozetten leveren, tot 10 toe. De eerste zijn het krachtigst en
alleen deze worden voor de vermeerdering gebruikt.
Kruipende stengels, die geheel ondergronds liggen, noemt men wortel
stokken. Deze naam is enigszins misleidend; de botanische term rhizoom

voldoet beter. Rhizomen zijn meerjarig. Zij kunnen horizontaal, dus even
wijdig aan het aardoppervlak groeien, doch ook schuin of verticaal (Primu
la). Verticale rhizomen worden door trekwortels in de grond gehouden.
Cultuurgewassen met wortelstokken zijn o.a. asperge (waar ze niet voor
de vegetatieve vermeerdering worden gebruikt), rabarber, Canna indica,
vele soorten van Iris, Convallaria, en vele Araceae.
Hangplanten zijn vaak getypeerd door kruipende stengels (Zebrina pen
dula, Ceropegia) of door uitlopers (Saxifraga sarmentosa, Chlorophytum (syn.
Phalangium)).

2.2. Knollen
Knollen zijn verdikte stengels of wortels. Stengelknollen dragen knopen
(ogen), soms ook bladachtige delen (gerokte knol: Crocus), wortelknollen
niet. De scheiding is niet scherp. Zo ontstaat de knol van radijs uit de hypocotyle as; de biet uit de hypocotyle as, een gedeelte van de wortel en een
gedeelte van de echte stengel.
De knollen kunnen zich zowel ondergronds bevinden als bovengronds
(kohlrabi), of ook slechts gedeeltelijk onder de grond (suikerbiet). Het type,
dat ontstaat door verdikking van de stengelvoet of wortelhals, wordt in de
Engelse literatuur aangeduid als „corm" ; de term ,,tuber" reserveert men
dan voor knollen, die op enige afstand van de hoofdstengel worden ge
vormd (aardappel). Wij zullen enkele voorbeelden iets nader bezien.
De aardappel is een knol, die ontstaat als opzwelling aan het uiteinde van
een onderaardse stengel, de stoloon. Dat de aardappel een verdikte stengel
is volgt uit de aanwezigheid van knoppen. Ieder oog bestaat uit 3, soms 5
afzonderlijke knoppen. Waarschijnlijk is de middelste een zeer kort stengel
tje met een eindknop en zijn de andere zijknoppen. Een knopcomplex staat
in de oksel van een bladlitteken. Knollen kunnen ook bovengronds ont-
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staan, namelijk wanneer de voedselafvoer wordt belemmerd door ringen,
enten of iets dergelijks. In de natuur dienen aardappelknollen voor de na
tuurlijke vermeerdering. Bij wilde soorten ontstaan zij meters ver van de
moederplant. Bij cultuurrassen is deze afstand door selectie zo klein moge
lijk gemaakt. Wanneer de moederplant afsterft, verdwijnen ook de stolonen
en komen de knollen vrij te liggen. Wanneer de rusttoestand is opgeheven,
ontwikkelen zich een of meer ogen, speciaal aan het topeinde van de knol,
tot stengels. Aan de voet van deze stengels ontstaan wortels en stolonen,
waaraan nieuwe knollen zullen worden gevormd.
De knol van Crocus ontstaat door opzwelling van de stengelbasis. Hij is af
geplat en heeft een ingedeukte top, waarop een of meer gemengde knoppen
staan ingeplant, in de oksels van kleine schubjes. Uit deze „neuzen"
verschijnen 4 of 5 bladeren en een eind-bloemknop. In de oksel van het
binnenste loofblad staat de nieuwe eindknop voor het volgende jaar. De
as, waarop deze organen staan ingeplant, is reeds tijdens de bloei iets op
gezwollen. Vooral na de bloei is deze zwelling zeer sterk, waarbij assimilaten worden opgeslagen. De oude bol wordt leeggezogen; de nieuwe bol
ontstaat op de oude. Nog tijdens dit proces ontwikkelen zich uit de onder
kant van de nieuwe knol wortels. Deze hechten zich stevig in de grond,
zwellen op en trekken zich samen, waarbij zij de nieuwe knol in de grond
trekken. Gebeurde dit niet, dan zouden de knollen steeds hoger komen te
zitten. Deze trekwortels sterven af wanneer de bol in rust gaat. Na derust ontstaan normale wortels. Trekwortels komen bij vele bol- en knol
gewassen voor. Bij zeer krachtige crocusplanten ontstaat meer dan één
bloemknop, en dus meer dan één nieuwe eindknop en nieuwe knol. De
eigenlijke vermeerderingsknollen ontstaan echter uit knoppen, die zich aan
de buitenkant van de knol aan de basis van kleine schubben ontwikkelen.
De vorming van adventieve knoppen en knollen wordt door verwonding,
meest door snijden, bevorderd.
Gladiolus lijkt in vele opzichten op crocus. Bij herfsttijloos (Colchicum)
ontstaat de nieuwe knol zijdelings van de oude. Bij Montbretia omvat de

as verschillende internodiën en heeft dan ook verschillende zij knoppen.
Dahlia vormt door opzwelling van wortels typische wortelknollen, die

geen ogen bezitten. Daar zij deze ook niet kunnen vormen, kan men ze als
zodanig niet voor de vegetatieve vermeerdering gebruiken. De knollen
moeten steeds voorzien zijn van een stukje stengel met één of meer knoppen.
Veel gelijkenis met deze knollen vertonen die van de bataat (sweet potato,
Ipomoea batatis). Deze vormen echter wel gemakkelijk adventieve knoppen.

Niet alle knollen dienen voor de vegetatieve vermeerdering. Knollen,
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AFB. 49. Stekken van Rosa moyesii granum; 1 : onbehandeld, 2 : voor het steken gedoopt in poe
der met 0,1% NAZ, 3: idem in poeder met 1% IBZ (p. 189).

AFB. 50. Stekken van Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen'; 1: onbehandeld, 2: voor het
steken geplaatst in een oplossing van 50 111g NAZ per 1, 3 : voor het steken gedoopt
in poeder met 0,2% NAZ (p. 189).

AFB. 51. Het stekken van Clematis jackmannii onder dubbel glas (p. 192).

AFB. 52. Het stekken onder waternevel (p. 192).
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die door verdikking van de wortel of de hypocotyle as ontstaan, hebben
geen knoppen, en kunnen deze in vele gevallen ook niet vormen. Bij Cy
clamen komen wel eens adventieve knoppen voor, maar docliterknollen
ontstaan niet, en wanneer men oude knollen deelt, groeien de stukken niet
tot nieuwe knollen uit (al blijven zij wel in leven).

2.3. Bollen
Bollen komen in vele opzichten met knoppen overeen: het zijn sterk in
elkaar geschoven stengels, bezet met bladachtige delen. Bij een knop zijn
echter de bladeren zeer jong, en groeien later uit; bij een bol zijn vooral de
buitenste bladeren veel groter, sterk verdikt, en reeds volwassen.
Het stengeldeel van de bol heet schijf of stoel. Het is min of meer kegel
vormig. Wanneer de vlezige bladachtige delen de meer naar binnen gelege
ne geheel of grotendeels omvatten, noemt men ze rokken en spreekt van
een gerokte bol (tulp). In andere gevallen zijn ze veel smaller en bedekken
elkaar dakpansgewijs ; men spreekt dan van schubben en van een geschubde
bol (lelie). De rokken zijn soms als zodanig aangelegd en groeien niet boven
de bol uit (tulp, lelie) ; het komt echter ook voor, dat zij bestaan uit de op
gezwollen bladscheden van loofbladeren, waarvan de bladschijven zijn af
gestorven (ui).
In de oksels van de bolrokken bevinden zich knoppen. De eindknop van
de bol groeit steeds uit een bovengrondse stengel. De zijknoppen kunnen
dit ook doen, doch worden in de regel tot nieuwe bollen. Hierin schuilt
de mogelijkheid tot vegetatieve vermeerdering, want alle bollen vormen
zeer gemakkelijk het nog ontbrekende orgaan voor de volledige plant: de
wortel.
Van de nieuwe bollen dient er één voor de vervanging van de oude bol.
Dit is de hoofdbol, die gewoonlijk aan of nabij de schijftop wordt gevormd.
In de oksels van lager gelegen schubben ontstaan de bijbollen, soms ook
nog de nevenbollen, wanneer er zich in de schuboksels meerdere vegetatiepunten bevinden. Vele bollen zijn eenjarig: de stengel en de jonge bollen
zuigen de schubben leeg, en na het afsterven van de bovengrondse delen
valt de bol uiteen in een nieuwe hoofdbol en enige bij- en eventueel nevenbollen. Er zijn echter ook meerjarige bollen, die zich van het inwendige
uit voortdurend verjongen, terwijl ze van buiten afsterven (hyacint).
De meeste bollen komen ondergronds voor. De overeenkomst tussen bol
en knop doet echter reeds veronderstellen, dat ook in loofbladoksels bollen
kunnen worden gevormd. Dit is inderdaad het geval. Vooral bij de lelie
zijn deze „broedknoppen" zeer bekend. Een andere term is bulbil (ook wel
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eens, minder juist, voor bij- en nevenbollen gebruikt). Bulbillen komen ook
voor waar men bloemknoppen zou verwachten, met name in het scherm
van sommige uien.
Na deze algemene beschouwingen zullen wij enkele typen van bollen
nog wat nader bekijken.
De tulp heeft een eenjarige, gerokte bol. In november treffen wij in de
bol een eindknop aan met 3-6 loofbladen en een eindstandige bloemknop.
Deze eindknop zal na een strekkingsproces het bovengrondse deel van de
plant gaan vormen. Om de eindknop liggen 5 of 6 elkaar omsluitende rok
ken, waarvan de buitenste droog, bruin en leerachtig is, de overige vlezig,
wit en dik. Zij komen niet boven de grond. In de oksels van de rokken
staan één of meer knoppen. De knop in de oksel van de binnenste rok is
regelmatig, en het grootst. Dit is de hoofdknop, die tot hoofdbol zal worden.
In de oksels van de buitenste droge rokken ontstaan de buitenbollen, die
dadelijk een grote mate van zelfstandigheid vertonen: meestal zenden zij,
terwijl ze nog met de moederbol zijn verbonden, een loofblad boven de
grond (dit is dan een uitgegroeide rok). De meer naar binnen gelegen knop
pen doen dit zelden.
Uit het oogpunt van vegetatieve vermeerdering interesseert ons nu wat
er met de knoppen in de bol geschiedt. Wanneer de loofbladeren van de
eindknop boven de grond zijn getreden en de assimilatie is begonnen,
worden de knoppen steeds groter, doordat de bladachtige delen reservevoedsel opslaan. De teler bevordert dit proces door de bloemen dadelijk
na de bloei te verwijderen, zodat geen assimilaten aan vruchtvorming wor
den verspild. De oude rokken worden leeggezogen. Na het afsterven van
de bovengrondse delen resteren alleen enkele jonge bollen, die nog door
de oude schijf zijn verbonden. De hoofdbol, één of meer buitenbollen en
de tweede bol van binnen, soms nog wel meer, zijn direct bloeibaar, d.w.z.
zij zullen in augustus een bloem aanleggen.
De hyacint heeft een meerjarige gerokte bol. In verschil met de tulp
groeit de bol van binnenuit, waarbij de oudere delen naar buiten worden
gedrukt. Aan een volwassen bol kan men wel vier jaargangen onderschei
den.
Ontleedt men een bloeiende plant, dan vindt men rondom de vrijwel cen
traal liggende bloemstengel een aantal assimilerende bladeren. De scheden
hiervan zijn reeds sterk gezwollen; zij zullen als rokken blijven bestaan,
wanneer de schijven afsterven. Om deze bladscheden liggen meestal twee
schedebladen, die evenals de bolrokken van de tulp niet buiten de bol tre
den en alleen als provisieorganen dienst doen. Om al deze rokken heen hg-
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gen de bladbasisrokken van verleden jaar, met ertussen het restant van de
bloemstengel, het geheel wederom door schedebladrokken omsloten. Meer
naar buiten treft men nog oudere, verdrogende rokken aan. De buitenste
hiervan zijn vliezig en vallen gemakkelijk af.
In de oksel van het binnenste blad, dus aan de voet van de bloemstengel,
bevindt zich een nieuwe knop. Deze is reeds in augustus aangelegd, tegelijk
met de bloem van de eindknop. Hij begint direct bladeren af te splitsen.
Een jaar later, na het afsterven van de huidige bloemstengel, is hij tot eind
knop geworden en gaat bloemen vormen, en een nieuwe knop.
Theoretisch moet in iedere rokoksel minstens één knop zitten. Deze
blijft in de regel rudimentair of slapend. Een enkele maal ontwikkelen de
knoppen in de oksels van de oudere rokken zich tot een jonge bol of klister.
In dat geval vindt dus dezelfde manier van vegetatieve vermeerdering
plaats als bij de tulp. In het algemeen moet de klistervorming echter door
kunstmatig ingrijpen worden gestimuleerd. Dit geschiedt door snijden en
hollen ; deze methoden komen later ter sprake.
Weer geheel anders is de bol van de lelie. Deze heeft een twéé- of meer
jarige, geschubde bol. Het aantal schubben kan zeer groot worden, wel tot
50 toe. De schubben laten gemakkelijk van de moederbol los, schieten dan
direct wortel en vormen een nieuwe bol. Deze natuurlijke wijze van vege
tatieve vermeerdering (in principe een vorm van bladstek) wordt ook wel
kunstmatig toegepast. Ook de bulbillen, die sommige lelies in groten getale
in de bovengrondse oksels vormen, worden voor de vegetatieve vermeerde
ring gebruikt.
Er zijn allerlei andere typen van bollen. Ieder bolgewas heeft zijn eigen
bijzonderheden. Met de gegeven voorbeelden zijn slechts enkele hoofd
typen besproken.
2.4. Apomixis
Als voorbeeld van een zeer merkwaardige vorm van natuurlijke vegetatieve
vermeerdering noemen wij hier de apomixis, die reeds op p. 147 ter sprake
kwam. Men heeft onlangs ontdekt, dat bij bepaalde wilde appelsoorten de
overvloedige zaadzetting niet het gevolg is van bevruchting, doch van
parthenogenesis, d.w.z. het uitgroeien van onbevruchte eicellen. De be
treffende soorten zijn triploid; hun nakomelingen zijn dit ook, zodat niet
alleen de bevruchting, doch blijkbaar ook de reductiedeling achterwege
blijft. Hetzelfde geldt voor enkele vertegenwoordigers van het geslacht
Cotoneaster.

De apomictische appels Malus hupehensis, M. toringoides en M. sikkimensis
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worden thans getoetst op hun waarde als onderstam. Het is niet onmogelijk,
dat de laatste twee enige toekomst hebben. Behalve de gemakkelijke ver
meerderingswijze hebben zij het voordeel, dat zij als zaaiing vrij van virus
zijn.
Polyembryonie komt voor bij Citrus. De zaden bevatten hier behalve de
normale kiem ook nog één of meer embryo's, die ontstaan zijn uit cellen
van het nucellusweefsel. Ook hier bestaan wellicht mogelijkheden voor de
onderstammenteelt.
Men is er nog niet in geslaagd, een practisch bruikbare methode te vinden
om parthenogenesis of apogamie kunstmatig te verwekken. Indien dit zou
gelukken, was een zeer eenvoudige wijze van vegetatieve vermeerdering
verkregen.

3.

HET SCHEUREN

Scheuren is het verdelen van een plant in een aantal stukken, die elk zowel
wortel als stengel omvatten. Het is alleen mogelijk bij planten, die zich
dicht bij de grond vertakken en waarbij de zijtakken wortels vormen, of die
in het bezit zijn van een kruipende stengel, uitlopers of een wortelstok.
Scheuren wordt vooral toegepast bij meerjarige kruidachtige gewassen.
In de groenteteelt doet men het dan ook weinig : rabarber, aardbei en ver
schillende keukenkruiden. Zeer algemeen is het in de sierteelt: Aster, Phlox,
Delphinium en talloze andere vaste planten. Enkele kleine heesters kan men
ook scheuren. Bij de teelt van vruchtboomonderstammen prefereert men
tegenwoordig andere methoden.
Het scheuren geschiedt vaak letterlijk, doch uiteraard gebruikt men ook
schaar of mes, wat kleinere wonden geeft. De methode gaat gemakkelijk
en levert snel een leverbare plant. Een nadeel is dat men bij sommige ge
wassen te weinig scheurlingen per moederplant krijgt. Voorts worden
ziekten, die de wortel aantasten, door de jonge plant meegenomen, wat niet
het geval behoeft te zijn bij methoden waar een nieuwe wortel moet wor
den gevormd.
Men scheurt in de regel in het voorjaar, voor het uitplanten. Vroegbloeiende gewassen moeten reeds in augustus worden gescheurd; er moet
dan door gieten en zo nodig door schermen tegen uitdrogen worden ge
waakt. Men kan ook in de herfst scheuren, doch dan treedt gedurende de
winter gemakkelijk rotting op. De scheurlingen worden op bedden geplant
en groeien binnen het jaar op tot leverbare planten.
Een speciaal geval van scheuren is het snijden, b.v. van aardappelknollen.
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Dit kan ook bij Cyclamen (was zelfs oorspronkelijk de enig bekende ver
meerderingsmethode), mits men er jonge knollen voor gebruikt.

4.

HET AANAARDEN

Tezamen met het nog te bespreken afleggen en markotteren vormt het
aanaarden een methode om takken te doen bewortelen, terwijl ze nog aan
de moederplant zitten. In dit geval geschiedt het door aarde aan te brengen
rondom de basis van jonge scheuten, die aan de voet van de plant zijn ont
staan (afb. 47, p. 161). Het is gemakkelijker uitvoerbaar dan afleggen (zie 5),
dat meer werk geeft en bij planten met zeer stijve takken soms bezwaar
lijk is. Lang niet alle houtige gewassen vormen echter na aanaarden vol
doende wortels.
De opgebrachte grond moet vochtig zijn. Soms werkt turfmolm gunstig.
De verduistering van het betreffende stengeldeel is een factor van belang bij
de adventieve wortelvorming. Mogelijk is dit een gevolg van een vertra
ging van het transport. Belemmert men dit op andere wijze, b.v. door
ringen, dan wordt de wortelvorming na aanaarden eveneens sterk gesti
muleerd.
In de herfst of het voorjaar verwijdert men de grond en snijdt de bewortelde scheuten af. Op de overblijvende stompjes ontwikkelen zich dan weer
nieuwe scheuten. Het verdient aanbevehng niet te lang met aanaarden te
wachten, doch reeds te beginnen wanneer de scheutjes 10 cm lang zijn.
Men bedekt deze dan tot halve hoogte met grond of turfmolm, en her
haalt dit nog enkele malen, tot de scheuten ongeveer een halve meter
hoog zijn. Aan het eind van het seizoen moeten ze dan voldoende beworteld zijn.
Men past het aanaarden in het groot toe bij kwee en bij appelonderstam
men (typen). Het gaat echter ook bij bessen, kruisbessen en verschillende
sierhoutgewassen, die zich aan de voet dicht vertakken (Cattuna, Erica,
Potentilla, Spiraea). Per ha kan kwee 250.000 scheuten per jaar leveren,
krachtige appelonderstammen, zoals M II, 150.000 scheuten, waarvan meer
dan de helft goed bewortelt. De overige scheuten kunnen zeer goed als
stek dienst doen.
Moerbedden vragen een zeer zware bemesting, bij voorkeur met organi
sche mest, die het vocht goed vast houdt. Men kan de moederplanten ook
in geulen planten, zodat de grond na het aanaarden vlak komt te liggen. In
streken met een hoge grondwaterstand is dit echter niet mogelijk. In de
winter is met name bij kwee afdekken met turfmolm gewenst.
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5.

HET AFLEGGEN

Bij het afleggen worden buigzame takken met hun top in de grond gebogen.
De methode is zeer verwant aan het aanaarden, en veel van hetgeen we
daarover opmerkten geldt ook hier. Afleggen slaagt over het algemeen
beter, omdat de bocht in de tak het voedseltransport in de tak enigs
zins stremt. Men kan het nog verder belemmeren door de top met een
„slag" in de grond te leggen, of door in de bocht een ring of inkeping aan
te brengen.
Het eenvoudigst is de enkelvoudige of beugelaflegging. Hierbij wordt de
tak naar de grond gebogen en vervolgens aan de top weer scherp naar boven
gedraaid. Het draaipunt, de beugel, wordt met een haak of mik vastgestoken
en met aarde bedekt. Boven de beugel worden wortels gevormd. Deze
methode lukt bij bijna alle houtige gewassen, en wordt o.a. zeer algemeen
toegepast bij iepen, linden en haagbeuken (afb. 48, p. 161).
Ontspringen de takken niet vlak bij de grond, hetgeen bij sommige van
nature pyramidaal groeiende houtige gewassen het geval is, dan legt men
de hele plant vrijwel horizontaal en graaft de zijtakken in. Dit geschiedt o.a.
bij hulst, Juniperus, Thuja en Chamaecyparis. Men kan het ook toepassen
wanneer men van een grote plant zo snel mogelijk afleggers wil hebben.
De moerplanten worden na het afnemen van de „zinkelingen" gewoonlijk
weggeworpen.
Bij planten met lange slappe stengels kan men slangvormige aflegging
toepassen, waarbij van de tak afwisselend een gedeelte onder en boven de
grond komt. Per tak krijgt men zoveel jonge planten als er ondergrondse
delen zijn beworteld. Bij het afsnijden moet men er op letten, dat het wor
telstelsel van de nieuwe plant dichter bij de basis van de oorspronkehjke tak
ligt dan de scheut!
Een zeer bruikbare methode is nog de volgende. In het voorjaar legt men
de takken horizontaal in geultjes van ongeveer 5 cm diepte. Uit de knoppen
ontstaan nu rechtop groeiende zijscheuten, die worden aangeaard. Evenals
bij het eigenlijke aanaarden is het ook hier het beste de grond geleidelijk
op te brengen, zodat de scheut zo vroeg mogelijk geëtioleerd wordt. Dit
bevordert de wortelvorming. Aan het East Malling Research Station is
deze methode uitgewerkt voor appel, kwee, pruim, kers, perzik, walnoot,
moerbei en enkele siergewassen. De opbrengst van moeilijk bewortelende
onderstammen, zoals 'Brompton' en 'Common Mussel', kan tot 100.000
planten per ha bedragen, waarvan de helft zwaar beworteld is. Myrobalaan
kan tot 125.000 per ha komen, waarvan 100.000 eerste kwaliteit.
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Bij gewassen, die zeer moeilijk wortels vormen, liggen de zinkelingen
twee jaar aan de moer. Dit is o.a. het geval bij magnolia, waar men de
boompjes al begint te vormen voor zij van de moederplant worden afge
nomen. Andere voorbeelden zijn sommige rododendrons en coniferen.
Druiven daarentegen wortelen zo gemakkelijk, dat men armdikke takken
kan inleggen. Hiervan heeft men in het Westland gebruik gemaakt, toen
men in de oude muurkassen de teelt langs de muur verving door teelt langs
het glas. De volwassen bomen werden toen vaak eenvoudig omgebogen
en afgelegd.
6. HET MARKOTTEREN

Deze methode komt met afleggen overeen; het verschil is, dat men het
te bewortelen takgedeelte niet naar de grond brengt, doch omgekeerd de
grond naar de tak. De tak wordt geringd, en het geringde gedeelte wordt
omgeven door grond of vochtig mos, dat bij elkaar wordt gehouden door
een overlangs gespleten pot, stuk bamboestengel, of iets dergelijks. Het is
van groot belang dat het mos voortdurend vochtig wordt gehouden. Tegen
woordig gebruikt men ook vaak plastic (b.v. polytheenfilm) dat wel lucht,
doch geen water doorlaat. "Wanneer boven de ringplaats wortels zijn ge
vormd, wordt de tak onder de ring afgesneden, en men heeft een beworteld
individu gekregen.
Markotteren wordt weinig toegepast. Men doet het wel bij potplanten,
die een te lange, gedeeltelijk bladerloze stengel hebben gekregen. Door
vlak onder het bebladerde gedeelte te markotteren, wordt de stengel als
het ware ingekort (Ficus, Dracaena, croton). In tropische streken ziet men
het meer, b.v. bij de erfcultures op Java (tjantokken). Japanse dwergboom
pjes zijn vaak door markotteren verkregen.

7. HET STEKKEN
7.1.

Algemene gezichtspunten
Stekken, in de meest algemene zin, is het doen uitgroeien van een afgesne

den, onvolledig deel van een moederplant tot een volledig individu. Men
onderscheidt: stengelstek, bladstek en wortelstek; voorts als bijzonder geval
het stekken van bladokselknoppen. Stengelstek wordt weer onderscheiden
in hout- of twijgstek en scheutstek. Het eerste is verhout, in rust en meestal
bladerloos ; in praktijk noemt men het ook wel winterstek. Scheutstek, ook
wel als zomerstek aangeduid, draagt bladeren en is op het moment van
snijden nog in volle groei of althans nog niet sterk verhout.
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Stengelstek moet wortels vormen om tot een volledige plant uit te groei
en. Wortelstek moet knoppen vormen, bladstek zowel knoppen als wor
tels. Het essentiële probleem van het stekken is echter de beworteling, mede
omdat blad- en wortelstek weinig worden gebruikt.
Het stekken wordt reeds zeer lang toegepast. Er zijn gewassen, die zeer
gemakkelijk bewortelen; voor andere heeft men speciale methoden ont
wikkeld, die van gewas tot gewas zeer verschillend zijn. De laatste decennia
is het stekken het onderwerp van diepgaande wetenschappelijke studie ge
weest. Dank zij dit onderzoek heeft men bepaalde praktijkhandelingen kun
nen verklaren en corrigeren, terwijl ook verscheidene nieuwe kunstgrepen
zijn gevonden. Hierdoor is het mogelijk geworden het stekken toe te passen
bij planten, die zich tot nu toe niet of bezwaarlijk langs deze weg heten
vermenigvuldigen. Vrij algemeen is men thans van mening, dat alle ge
wassen in principe gestekt kunnen worden, zij het dat nog niet voor alle
gevallen de juiste methode bekend is.
Het stekken is een snelle en goedkope vermeerderingsmethode, waarbij
men in het algemeen planten op eigen wortel verkrijgt, wat in veel gevallen
verkieslijker is dan geënte planten. Het wordt vooral in de boomteelt toe
gepast, doch ook in de bloementeelt en de fruitteelt. In de bollenteelt ge
schiedt de vermeerdering van hyacinten en amaryllis feitelijk door bladstek.
Het stekken is kunstmatiger dan de tot nu toe behandelde methoden.
Toch kent de natuur ook enkele gevallen. De kraakwilg, Salix fragilis,
heeft broze takken waar gemakkehjk stukken van afbreken, die onder
gunstige omstandigheden wortel schieten. Ook bij vele cacteeën en vetplanten breken stengelleden respectievelijk bladeren af en schieten wortel.
7.2. De toestand van de moederplant
Het is gebleken, dat zeer gemakkelijk wortelende houtige gewassen bijna
altijd wortelbeginsels hebben. Deze zijn reeds lang bekend, doch er is weinig
notitie van genomen tot ze door VAN DER LEK (1925) werden herontdekt en
beschreven. Het zijn groepjes meristematische cellen, gelegen tussen hout
en bast, tegenover sterk verbrede primaire mergstralen. Niet zelden worden
zij naar buiten afgesloten door een lenticel (Ribes). Wanneer de tak wordt
afgesneden, zodat de bestaande correlaties worden verbroken, en bovendien
de omstandigheden gunstig zijn, groeien deze meristemen snel tot wortels
uit. De adventieve wortels ontstaan bij de betreffende gewassen daarom niet
bij het snijvlak, doch in overlangse rijen, het meest in het bovenste deel van
een internodium. Bij Ribes e.a. treden zij door de lenticellen naar buiten.
De druif wortelt eveneens bijzonder gemakkelijk, doch heeft geen wor-
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telbeginsels. Hier kan men echter constateren, dat de houtcylinder wordt
doorsneden door primaire mergstralen, die door een geheel internodium
lopen en gedeeltelijk ook door een knoop. De wortels ontstaan nu gewoon
lijk in overlangse rijen, die met deze mergstralen corresponderen. De druif
is overigens de voornaamste uitzondering op de regel, dat zeer gemakkelijk
wortelende houtige gewassen wortelbeginsels hebben.
Bij bepaalde houtige gewassen vindt men knobbels op de takken die bij
nader inzien uit in aanleg aanwezige wortels blijken te bestaan. Deze wortelpelden („burr knots") vindt men vooral bij vertakkingen en knopen. Zij
zijn vrij zeldzaam (vijg, sommige appelonderstammen, Prunus wadai).

Bij planten, die geen wortelbeginsels hebben, levert de vermeerdering
door stekken gewoonlijk meer moeilijkheden op. In het algemeen is het
hierbij van groot belang, wanneer en van welk gedeelte van de plant het
stekhout wordt gesneden.
Wij bespraken reeds op p. 98 het verschijnsel, dat planten in hun jeugd
fase gewoonlijk gemakkelijker adventieve wortels vormen dan later. De
ontwikkelingsfase van de moederplant is daarom in verschillende gevallen
een factor van betekenis. De bloemvorming gaat vaak met een daling van
het bewortelingspercentage gepaard. Het verwijderen van de bloemknopen
brengt geen verbetering; het zijn niet de bloemen als zodanig, die de wortel
vorming remmen, doch de fysiologische toestand van de plant op het mo
ment, dat hij bloemen gaat vormen. Scheutjes van de generatieve vorm van
klimop wortelen alleen in het voorjaar, voor de bloemprimordia verschij
nen, daarna pas weer in het najaar, wanneer de bloemknoppen zijn uitge
groeid. (Iets dergelijks heeft men meer waargenomen, o.a. bij chrysanten.
De verklaring is misschien, dat de eitjes groeistof produceren.) In verband
hiermede kan het van belang zijn de omstandigheden zo te kiezen, dat de
moederplanten zo lang mogelijk vegetatief blijven. Dit laatste moet ook
geschieden bij planten waar bloeminductie de beworteling niet verhindert,
doch waar een te groot gedeelte van de groeipunten voor bloemvorming
wordt verbruikt, zodat generatieve stekken te weinig vegetatieve groei ver
tonen. Dit geval doet zich voor bij bepaalde begonia's, waar men de moe
derplanten gedurende de winter een lange dag geeft, om bloeminductie te
voorkomen (afb. 39, p. 144).
Ook de voedingstoestand van de moederplant heeft invloed op de be
worteling van de stekken. In het algemeen is veel reservevoedsel gewenst.
Men heeft verondersteld dat de C/N-verhouding, die in hoofdstuk VIII
werd besproken, van zeer grote betekenis is. Een zo groot mogelijke ver
houding, dus veel koolhydraten, werkt gunstig, doch anderzijds mag het
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stikstofgehalte in absolute zin niet te laag zijn. Opgepotte planten geven
vaak beter stek dan vergelijkbare planten uit het vrije veld, tenminste wan
neer de potgrond goed doorworteld is. Vaak kan men beter stekhout krijgen
door de takken van de moederplant te ringen, waardoor een ophoping van
organische voedingsstoffen plaats vindt. Ook zijn gevallen bekend waarin
betere resultaten werden verkregen, nadat men de moederplanten een bij
belichting had gegeven ter bevordering van de fotosynthese.
Het blad heeft een gunstige invloed op de wortelvorming; in vele ge
vallen is zelfs de mate van beworteling evenredig met het bladoppervlak,
althans wanneer dit klein is. Bij bladerloos twijgstek begint de wortelvor
ming pas wanneer de knoppen uitlopen. Blijkbaar vormt het blad één of
meer stoffen, die noodzakelijk zijn voor de wortelvorming. Sommige
onderzoekers menen dat hier een specifiek hormoon, rhizocaline, in het
spel is (p. 78).
In een vorige paragraaf vermeldden wij reeds, dat afgelegde doch nog
niet bewortelde takken gewoonlijk goed te stekken zijn. Dit is toe te schrijven
aan de gunstige invloed van etiolement. Men kan hier gebruik van maken
door de te stekken scheuten enkele weken tevoren aan de moederplant met
zwart papier of iets dergelijks te omwikkelen. Er is geconstateerd, dat etiole
ment van de basis van een scheut aldaar de bewortelingscapaciteit doet toe
nemen, terwijl deze aan de top evenredig afneemt. Het lijkt dus alsof door de
verdonkering een wortelvormende stof aan de basis wordt geconcentreerd,
ten koste van de top.
7.3. Het snijden van het stek
Het tijdstip van snijden van het stek kan bij scheutstek van beslissende invloed
zijn op het slagen van de beworteling. Bij sommige gewassen is het stek
slechts gedurende enkele dagen „rijp", d.w.z. in de juiste fysiologische en
morfologische toestand. Daarvóór is het te waterrijk, waardoor het ge
makkelijk wegrot; daarna is het te veel verhout, wat de wortelvorming
blijkbaar vaak belemmert. Gewoonlijk moet men het stek snijden op het
moment, dat de eindelingse groei juist is afgesloten. Dan is ook de opslag
van reservevoedsel begonnen. De juiste „hardheid", d.w.z. graad van verhouting, is een kwestie van ervaring en, in letterlijke zin, „feeling".
Er is overigens grote variatie. Spiraea arguta stekt men, terwijl de scheuten
nog in volle groei zijn. Bij andere gewassen moet de groei reeds lang zijn
afgesloten, zoals bij Taxus en Chamaecyparis; deze stekt men in het najaar.
Men moet het stek snijden wanneer de planten droog zijn; nat stek geeft
minder goede resultaten. De reden is niet bekend. Anderzijds moet het ook
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weer niet uitgedroogd en slap zijn. Op warme zomerdagen snijdt men het
daarom het best 's morgens vroeg.
Men snijdt de stekken recht af, in de regel vlak onder een knoop. Hier is
geen merg of centrale holte aanwezig, waardoor gemakkelijk rotting zou
kunnen optreden, terwijl bij de bladbasis meristematisch weefsel aanwezig is,
dat gunstig kan zijn voor de regeneratie. Bij Clematis is het snijden boven
een knoop beter.
Verwonding van de stekbasis door het overlangs wegsnijden van reepjes
opperhuid en schors werkt vaak gunstig op de beworteling.
Het maken van winterstek is over het algemeen eenvoudiger, maar deze
methode kan alleen worden toegepast bij gewassen, die gemakkelijk worte
len. Men snijdt hierbij in het algemeen grotere stekken, 15 tot 30 cm lang,
omdat ze dieper worden gestoken.
In de regel slagen stekken van het onderste gedeelte van een tak beter
dan die van het bovenste. Een reden hiervan is dat naar beneden toe het
zetmeelgehalte toeneemt. Aan de basis van lange scheuten is echter de
verhouting vaak reeds te sterk. Afhankelijk van ras en omstandigheden
geeft midden- of basisstek de beste resultaten ; topstek is als regel minder
gunstig. In sommige gevallen, b.v. bij appelonderstammen, werkt een
stukje van het overjarige hout, een z.g. hieltje, gunstig op de beworteling.
Vroeger werd zeer veel stek met een hieltje gesneden, ook scheutstek,
doch in de meeste gevallen is het effect nihil of zelfs ongunstig.
Houtstek wordt in de herfst of in de winter gesneden, vaak tijdens de
snoei. De stekken worden in de bak gekuild en met rietmatten tegen strenge
vorst beschermd. Zou men ze warm overwinteren, dan wordt de winterrust van de knoppen niet verbroken, zodat deze niet uitlopen en men ook
geen wortels krijgt. De stekken worden op het veld gestoken, zodra het
gevaar voor opvriezen is geweken.

7.4. Behandeling van het stek voor het steken
Bij sommige gewassen worden de stekken min of meer gedroogd, voor
men ze plant. Dit geschiedt in de eerste plaats om rotting te voorkomen.
De stekken van cacteeën en vetplanten worden sterk gedroogd, soms wel
in de zon. Ook bij enkele inheemse gewassen kan het aanbeveling verdienen
de takken, waar het winterstek uit zal worden gesneden, iets te laten in
drogen.
In de meeste gevallen is het streven er op gericht de stekken zo min
mogelijk water te doen verhezen. Dit geldt in het bijzonder voor scheut-
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stek. Het bladoppervlak van de stekken wordt gewoonlijk gereduceerd
door een aantal bladeren weg te nemen of te halveren, teneinde de transpi
ratie te beperken.
Er is op kleine schaal geëxperimenteerd met extreme temperaturen. Bij
zwarte bessen vond men een gunstig effect van lage temperatuur (-2°), mits
toegepast in de tweede helft van februari, dus kort voor het steken. De ver
klaring werd gezocht in de mobilisatie van suikers.
Een warm waterbad van de stekbasis is toegepast bij Pinus, waar het hars
afscheiding aan de wondvlakte voorkomt en de callusvorming (zie sub 7.6)
stimuleert. In andere gevallen heeft men gunstige resultaten bereikt met een
algehele onderdompeling in water van 30° gedurende 12 à 14 uur. Dit zou
kunnen berusten op het verbreken van de winterrust van de knoppen.
Reeds tientallen jaren geleden is men begonnen met het onderzoek naar
het effect van bepaalde stoffen. Oxydatiemiddelen als KMn04 hadden soms
een stimulerend effect. Zuren gaven weinig resultaat. Behandeling met gas
sen als C02, CO en ethyleen hadden zeer beperkt succes, meestal slechts in
een enkel geval, waar bovendien wortelbeginsels aanwezig waren.
Veel meer algemene toepassingsmogelijkheden zijn gelegen in de be
handeling met groeistoffen. In vele gevallen heeft men hiermede belangrijke
successen behaald, al is de aanvankelijk gekoesterde hoop, dat men met groei
stoffen alle gewassen van stek zou kunnen vermeerderen, nog niet in ver
vulling gegaan. Het onderzoek is echter nog in volle gang. De meest ge
bruikte groeistoffen zijn ß-indolylazijnzuur (IAZ), a-naftylazijnzuur (NAZ)
en ß-indolylboterzuur (IBZ). Deze worden op verschillende wijze toege
past. In de praktijk maakt men het meest gebruik van de droge of poeder
methode. Hierbij is de groeistof innig vermengd met een draagstof, meestal
talk, ook wel houtskool. De meest gebruikte normale concentraties zijn:
voor IAZ 0,25, 0,5 en 1%, voor NAZ 0,05, 0,1 en 0,2% en voor IBZ
0,5, I en 2%. De bases van de stekken worden 2 à 3 cm in de poeder ge
doopt en direct daarna gestoken. Soms bevochtigt men de stekken om de
poeder beter te doen hechten; noodzakelijk is dit niet. Bij winterstek kan
men niet van poeders gebruik maken, daar de bladerloze stekken de groei
stof niet opnemen, terwijl de poeder er bij het inkuilen wordt afgewreven.
De opzuigmethode heeft eveneens praktische toepassing gevonden. Hierbij
worden groeistofbevattende tabletten, die in de handel verkrijgbaar zijn,
in water opgelost. De meest gebruikelijke concentraties van de oplossingen
zijn: voor IAZ 25-200 mg/1, voor IBZ 25-150 mg/1en voor NAZ 12,5-100
mg/1. Voor de oplossingen worden glazen of geëmailleerde (geen metalen!)
vaten gebruikt. De stekken worden tot bosjes gebonden en gedurende enige
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tijd, meestal 24 uur, met 2-3 cm van de bases in de oplossing geplaatst.
Daarna worden ze gestoken. Deze methode kan ook bij winterstek worden
gebruikt. Omdat houtstekken echter weinig oplossing opnemen, worden
ze er ook wel in ondergedompeld. Dit past men ook toe bij sterk vertakte
scheutstekken, b.v. van Charnaecyparis; de duur der behandeling is hier
15 uur (afb. 49 en 50, p. 176).
Enkele andere methoden zijn op experimentele schaal met succes ge
bruikt, doch hebben nauwelijks practische toepassing gevonden. Bij de
pasta-methode wordt de groeistof vermengd met wolvet, dat boven het
snijvlak op de stek wordt gesmeerd, eventueel na verwonding. Men heeft
ook planten en plantendelen blootgesteld aan groeistof in dampvorm. Hier
bij krijgt men evenals bij de pastamethode vaak adventieve wortels aan
bovengrondse plantendelen. Bij de indoopmethode („concentrated dip
method") worden de bases van de stekken een ogenblik in een zeer gecon
centreerde groeistofoplossing gehouden. Een dergelijke oplossing is echter
moeilijk te maken ; bovendien treedt aan het snijvlak nogal eens rotting op.
7.5. Entstekken
Bij gewassen, die moeilijk bewortelen, kan men tijdelijke enting („nurse
grafting") toepassen. Hierbij zijn verschillende methoden in gebruik.
Het eenvoudigst is wel het enten op een stukje wortel. Dit past men o.a.
toe bij de generatieve vorm van klimop, Hedera helix arborescens. De ver
groeiing is snel en de wortel vormt gemakkelijk zijwortels. Op den duur
ontstaan ook wortels boven de entplaats, zodat het plantje op eigen wortel
komt te staan.
Iets dergelijks kan men bereiken door de stek te enten op een stek van
een verwant gewas, dat zeer gemakkelijk bewortelt. Aanvankelijk vormt
alleen de onderstam wortels; later ontstaan deze ook aan de bovenstam.
Uiteraard moet men zorgen, dat de entplaats zich een eind onder de grond
bevindt.
Onopzettelijk gebeurt ditzelfde soms met oude geënte planten, vooral
wanneer ent en onderstam niet al te best verenigbaar zijn. Peren komen
heel gemakkelijk op eigen wortel te staan ; bij appels komt het minder voor.
Bij fruitbomen is het gewoonlijk geen voordeel, omdat de vruchtbaarheid
van de boom op eigen wortel soms te wensen overlaat.
Bij onbebladerde scheuten kan men de wortelvorming stimuleren door
er een bebladerde scheut of zelfs een enkel blad op te enten (Citrus). Een
interessant geval is Hibiscus 'Ruth Wilcox'. Deze wordt door enting ver
menigvuldigd, omdat stekken niet wortelen, ook niet na toediening van
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groeistoffen. Ent men nu op de stekken bebladerde scheutjes van Hibiscus
rosa-sinensis, dan wortelen zij wel, mits ook groeistof (IBZ) wordt toege

diend. Voor de wortelvorming zijn dus blijkbaar twee stimuli nodig:
groeistof, en een factor die door het blad van H. rosa-sinensis wordt gepro
duceerd, maar niet door het blad van H. 'Ruth Wilcox'.
Een variant van deze methode zijn de X-stekken, waarbij twee stekken,
één van een gemakkelijk en één van een moeilijk bewortelend gewas, in
het midden tegen elkaar worden geënt, waarbij de figuur X ontstaat. Beide
componenten vormen bladeren, die zowel de verenigbaarheid als de wortel
vorming gunstig beïnvloeden. Eerst vormt de gemakkelijk wortelende ent
partner wortels ; later verschijnen ze ook aan de andere. Men kan de verkla
ring zoeken in het transport van stimulerende stoffen door de entplaats,
zoals bij Hibiscus, maar ook in het feit, dat de snel wortelende component
de andere in het leven houdt gedurende de zeer lange periode, die deze
nodig heeft om wortels te regenereren.
7.6. Callusvorming
De regeneratieverschijnselen, optredend aan een stek, die uitgeplant is onder
gunstige omstandigheden, kwamen in hun algemeenheid reeds op p. 71 ter
sprake. Een der eerste uitwendig waarneembare verschijnselen is de vorming
van een wondweefsel of callus op de wondvlakte.
Uiteraard komen voor callusvorming alleen cellen in aanmerking, die
zich nog kunnen delen. Het cambium bezit dit vermogen in hoge mate en
cambiaal callus kan dan ook een enorme omvang krijgen. Voorts spelen,
in afnemende mate van callusvorming, schors en bast, merg en houtparenchym een rol.
De callusvorming begint direct na de verwonding met deling van cambiumcellen tot parenchymatisch wondweefsel. De buitenste calluscellen
worden groter en delen zich sterker dan de binnenste, zodat het callus zich
waaiervormig over de wondvlakte uitbreidt. Als eerste product van diffe
rentiatie treden tracheïden op, die zich tot strengen kunnen verenigen.
Ook sklerenchymcellen verschijnen vroegtijdig, evenals een huidweefsel,
dat aan de buitenzijde van een verkurkte membraan is voorzien en later
overgaat in een typische kurklaag.
Op den duur ontstaat een cambium. Het sluit aan op het cambium van
de oorspronkelijke tak, en vormt dezelfde elementen, dus naar binnen
tracheeën, tracheiden, houtvezels en houtparenchym, naar buiten zeefvaten, bastvezels en schorsparenchym. Het primaire callus gaat dan over
in een secundair callus.
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Knoppen en wortels ontstaan vooral in cambiaal callus. Zij ontwikkelen
zich overigens bij lang niet alle gewassen. De knoppen ontstaan apicaal,
de wortels basaal. Ook de callusvorming zelf staat onder invloed van de
polariteit. De basale callusvorming is in de regel sterker. Apicale calli ver
groeien niet, basale evenmin; een apicaal en een basaal callus vergroeien
echter gemakkelijk. Dit is van belang bij de genezing van ringwonden.
De mate, waarin callus gevormd wordt, is van gewas tot gewas zeer ver
schillend. Ook het milieu is van invloed; vooral de factoren luchtvochtig
heid, temperatuur en licht spelen een rol. Vroeger werd algemeen aange
nomen, dat een krachtige callusvorming voor de beworteling noodzakelijk
is. Veeleer is echter het omgekeerde waar. Wortels ontstaan in het algemeen
niet in het callus, doch erboven. Wel groeien zij soms door het callus heen,
wat een onjuiste indruk wekt omtrent de plaats waar zij werden aangelegd.
Terloops willen wij wijzen op het optreden van polyploidie in callusweefsels. In sommige gewassen, b.v. tabak, is dit een veel voorkomend
verschijnsel. „Callusregeneratie" is dan ook één der methoden van kunst
matige polyploidisatie.
7.7. Het stekmedium
De stekken worden geplant in een middenstof, die zowel lucht- als vochthoudend is. Vanouds zijn de meest gebruikte stekmedia: zand, turfmolm,
en mengsels van deze.
Zand bevat weinig voedingsstoffen, wat een voordeel kan zijn, omdat
stikstof de wortelvorming kan belemmeren, doch tot gevolg heeft dat de
stekken spoedig na de beworteling moeten worden verplant. De pH is on
geveer 7. Het moet niet al te fijn zijn; het waterhoudend vermogen moet
50-75% bedragen. Rivierzand voldoet goed. Een voordeel van zand is nog
dat het gewoonlijk weinig of geen schadelijke organismen bevat.
Turfmolm is eveneens in de regel tamelijk steriel. Het vochthoudend ver
mogen is zeer groot, doch niettemin is de luchtcapaciteit voldoende. Turf
molm reageert zuur; de pH is ongeveer 4 (3-6). Het bevat groeistoffen,
hetgeen een verklaring kan geven van het specifiek gunstige effect, dat
turfmolm in sommige gevallen op de wortelvorming heeft.
De gewassen reageren zeer verschillend op beide genoemde media. In
zuiver zand vormen de stekken in het algemeen zeer veel callus, doch weinig
wortels. Het is daarom voor bijna alle gewassen aan te bevelen, turfstrooisel
aan het zand toe te voegen, waarbij de optimale verhouding van beide be
standdelen voor ieder geval experimenteel moet worden vastgesteld. Som
mige gewassen, in de eerste plaats Ericaceae als Rhododendron, azalea en Vac-
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cinium, wortelen het best in zuivere turfmolm. Voor andere planten is dit

medium te zuur.
Een stof, die misschien toekomst heeft als stekmedium, is vermiculiet,
een bijproduct van de micafabricage, in Nederland geïmporteerd als isolatie
materiaal. Het heeft een groot lucht-envochthoudend vermogen; dereactie
is vrijwel neutraal. Voor de tropen wordt verteerde cocosvezel aanbevolen.
Voorts verdient gemalen puimsteen de aandacht. De roep, die in de oude
literatuur uitgaat van houtskool, is ongegrond gebleken. Sfagnumis een goed
medium ; vooral een mengsel van sfagnum en zand 3:1 schijnt goede resul
taten te geven. Ten slotte zij opgemerkt, dat voor vele soorten stek, in het
bijzonder voor houtstek, een luchtige vochthoudende grond voldoende is.
7.8. Het verzorgen van de stekken
Bij scheutstek is het van het grootste belang, dat de stekken zolang zij geen
wortels hebben niet uitdrogen. Binnen de reeds afgesloten ruimte van kas
of bak wordt daarom in vele gevallen het stekbed nog eens met een raam
afgedekt, zodat zeer weinig waterdamp kan ontsnappen. De stekken staan
dan „onder dubbel glas" (afb. 51, p. 177).
De bodemtemperatuur moet ongeveer 15-18° bedragen en mag niet te
sterk wisselen. In de meeste gevallen moet geschermd worden, zeker tegen
direct zonlicht, dat tot te hoge temperatuur en te sterke verdamping kan
leiden.
Licht is overigens gunstig voor de wortelvorming, althans wanneer het
op de bladeren valt. Er zijn proeven gedaan met kunstmatige belichting
van scheutstek. Men heeft ook met licht van beperkte spectrale samenstel
ling gewerkt, doch er zit nog weinig lijn in de resultaten.
Het is waarschijnlijk dat in de komende jaren het dubbele glas gedeeltelijk
zal plaatsmaken voor de reeds op p. 39 vermelde waternevel. In de U.S.A.
wordt deze methode reeds op grote schaal toegepast. Door de optimale
vochtvoorziening, de grotere hoeveelheid licht (men behoeft niet te scher
men), en de mogelijkheid zeer jonge scheutjes te gebruiken, wortelt het
stek onder de nevel sneller en vaak beter dan onder dubbel glas. Tegenover
de installatiekosten van buizen met sproeidoppen staat een besparing aan
arbeid, daar gieten, schermen en luchten vervallen. Men kan ononderbroken
doorsproeien, doch dit is niet noodzakelijk. Er is reeds een methode uitge
werkt waarbij de nevel geheel automatisch wordt bediend, en telkens voor
een korte periode wordt ingeschakeld zodra het blad begint op te drogen
(afb. 52, p. 177).
Voorts is geëxperimenteerd met het toedienen van voedingsoplossingen

AFB. 54. Geholde en gesneden hyacintebollen p. 194).

AFB. 57. Omgeënte appelboom, twee jaar na het enten (gesnoeid) (p. 199).
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aan stekken, en soms met succes. Stikstof kan zowel gunstig als ongunstig
werken; dit hangt mogelijk af van de voedingstoestand van de moeder
plant.
De kweekruimte blijft aanvankelijk gesloten. Meestal begint men pas met
luchten wanneer de stekken enigszins beworteld zijn. Daarna wordt steeds
meer gelucht, zodat de jonge planten worden afgehard.
De tijd, die verloopt totdat de wortels zijn gevormd, kan zeer verschillend
zijn. Bij sommige kruidachtige gewassen is het een kwestie van dagen; deze
kunnen na enkele weken worden opgepot. Coniferen daarentegen worden
in het najaar gestekt en zijn pas in de volgende zomer beworteld.
7.9. Enkele speciale stekmethoden
Oogstek is een vorm van stek, waarbij de twijg in kleine stukjes wordt ver

deeld, die ieder één knoop en dus gewoonlijk één knop bevatten. Deze
worden horizontaal in de grond gelegd en met enkele cm grond bedekt.
Het is een algemeen toegepaste vermeerderingswijze bij druif en andere
Vitis-soorten, voorts bij Aristolochia, Camellia, Rubus e.a.
Te East Malling is een dergelijke methode uitgewerkt voor allerlei
Rubus-soorten, b.v. logan-, boysen- en youngbessen. Men gebruikt hierbij

vegetatieve ditjarige scheuten. Knoppen van vruchtdragende scheuten
leveren slechts nieuwe generatieve scheuten op. Bij het steksnijden maakt
men een schuine insnijding onder de knop, en vervolgens vlak boven de
knop een neerwaartse snede die achter de knop om de eerste ontmoet. De
snede moet door de houtcylinder lopen en mag niet door het merg gaan.
De knop wordt in de grond gegraven, het blad blijft boven de grond. Dit
is een vorm van scheutstek, die als zodanig wordt behandeld. In de koude
bak neemt de beworteling 4 à 5 weken in beslag ; pas daarna wordt gelucht.
Het slagingspercentage is 40 à 50, soms 80%.
Wortehtek wordt toegepast bij framboos, blauwe regen en allerlei andere
houtige gewassen, die gemakkelijk wortelopslag vormen. Merkwaardig is

dat bij verschillende soorten de wortels gemakkelijk knoppen, doch moeilijk
wortels regenereren. Het moment van snijden speelt een belangrijke rol. Bij
frambozen is gebleken, dat het slagingspercentage bij wortelstek, gesneden
tussen oktober en maart, bijna 100% bedraagt, terwijl het bij stek gesneden
in juni en juli practisch nihil is. In november gesneden stek wortelde het
best buiten, in maart gesneden stek het best in de warme kas.
In het algemeen graaft men de stukjes wortel geheel in, doch het is bij
appelonderstammen gebleken, dat het beter is een gedeelte boven de grond
te laten.
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Van bladstekken kan men gebruik maken bij gewassen, waar het blad
knoppen en wortels kan regenereren. Bij de vetplant Bryophyïlum daigremontianum worden reeds van nature in lange dag aan elke bladrand complete
jonge plantjes gevormd, die op den duur afvallen. Bij Tolmiea menziesii
vormt zich aan de basis van ieder blad één jonge plant.

Gevallen, waarbij men bladstek kan toepassen, zijn overigens vrij zeld
zaam. Voorbeelden zijn Kalanchoë, Echeveria en sommige begonia's, o.a. die
van de 'Gloire de Lorraine'-groep. Men zet de afgesneden bladeren met de
stelen in het kweekbed. Ieder blad geeft in de regel één plantje(afb. 53, p. 192).
Bij Begonia rex graaft men eveneens de bladstelen in, en legt de bladschijf
plat op de grond. De dikke nerven worden hier en daar doorgesneden; op
deze plaatsen ontstaan adventieve knoppen, waar nieuwe planten uit groeien.
Men kan ook het blad in stukjes van enkele cm2 snijden; het regeneratie
vermogen is echter beperkt tot stukjes die een deel van een stevige blad
nerf bevatten. Ook bij Sansevieria snijdt men de bladeren in stukken al
vorens ze te stekken. Men moet er bij dit gewas op letten, dat het meest
geteelde ras, S. trifasciata laurentii, een chimaere is, die men niet door bladstek in stand kan houden (zie p. 70).
De rokken of schubben van bollen, die niet anders zijn dan bladeren of
bladscheden, gevuld met reservevoedsel, kunnen in bepaalde gevallen zeer
goed voor de vermeerdering dienst doen; men denke aan de lelie. Ook de
vermenigvuldiging van de hyacint is een toepassing van het regeneratie
vermogen van bolrokken. Wij zagen reeds, dat bij dit gewas van nature
slechts weinig okselknoppen tot nieuwe bollen uitgroeien. Dit geschiedt
bovendien alleen aan oude bollen. Men kan nu de ontwikkeling van deze
bijbollen door „snijden" stimuleren. Deze methode bestaat in het aan
brengen van drie kruissneden over de bolschijf, waarbij de eindknop wordt
vernietigd. Men doet dit enkele dagen na het rooien. De gesneden bollen
worden een week lang buiten in een vochtige omgeving ingekuild, en
daarna in de schuur gebracht bij omstreeks 25 ° en niet te vochtige lucht.
Eind oktober of begin november worden ze uitgeplant (afb. 54, p. 192).
Bij een andere methode, het „hollen", wordt de gehele bolschijf verwij
derd, meestal met een lepelvormig instrumentje. Hierbij verdwijnen zowel
de eindknop als de okselknoppen, terwijl het aan de bladbasis aanwezige
intercalaire meristeem wordt verwond. Uit het wondweefsel ontstaan nu
adventieve knoppen, die tot bolletjes uitgroeien. De moederbollen worden
voor ze worden gehold direct na het rooien gedurende 10 dagen bij 200
drooggestookt. Na de bewerking worden ze in een apart gedeelte van de
schuur, de holkamer, bewaard. Aanvankelijk wordt de holkamer niet ge-
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stookt, doch van eind augustus af wordt de temperatuur geleidelijk opge
voerd tot 25 ° en de vochtigheid tot 80%. Half november wordt geplant.
Allerlei behandelingen worden toegepast om rotting te voorkomen en
de bolvorming te stimuleren. De wondvlakte wordt bedekt met poedervormige kalk, kalkmergel, fijn zand e.d. Het is mogelijk, dat groeistof een
gunstige invloed heeft. De juiste behandelingswijze is experimenteel echter
nog niet vastgesteld.
Hollen levert 20 tot 60 klisters per bol, d.i. tweemaal zoveel als snijden.
Ze zijn echter kleiner en moeten een jaar langer worden voortgeteeld, eer
ze leverbaar zijn (afb. 54, pag. 192).
Amaryllis kan op soortgelijke wijze worden vermeerderd. Vroeger ge
schiedde dit uitsluitend door zaad, waardoor een bepaalde bloemkleur nooit
met zekerheid kon worden gereproduceerd.

8. HET ENTEN
.

8.1. Algemene gezichtspunten
Enten is het in innig contact brengen van plantendelen, zodat zij vergroeien.
Meestal draagt het ene deel, de onderstam, wortels, en behoort het andere
deel, het entrijs dat tot bovenstam uitgroeit, tot een ander ras. Aldus ont
staat de entplant, die „op vreemde wortel" staat. Dit laatste is het principiële
verschil met de tot nu toe besproken methoden van vegetatieve vermeerde
ring, waarbij de jonge plant op eigen wortel stond. De termen autovegetatieve en allovegetatieve vermeerdering duiden respectievelijk de vermeerde
ring op eigen en op vreemde wortel aan.
Men past enten toe:
(a) waar andere methoden falen, b.v. bij appelrassen die niet zaadvast zijn
en op geen enkele wijze tot wortelvorming zijn te brengen;
(b) om van de invloed van de onderstam gebrulde maken (zie p. 201)
(c) om snel een gedeelte van de plant door een arider te vervangen (het z.g.
omenten, zie p. 19®) ;
(d) om dé regeneratie te bespoedigen (ter heling van wonden ; aanenten van
nieuwe wortels) ;
,
(e) om een zelfmcompatibele of tweehuizige plant een tak te geven, die de
bloemen van de andere takken kan bestuiven;
(f) voor wetenschappelijke doeleinden (voorbeelden o.a. op p. 117);
(g) uit sport (ingewikkelde vormen; verschillende rassen op één boom).
Naast vele voordelen heeft het enten ook enige nadelen. Het eist vrij veel
vakkennis; er is speciaal gereedschap en vaak ook een kas bij nodig. Bij
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sommige gewassen bestaat „uitgestelde onverenigbaarheid", d.w.z. bovenstam en onderstam vergroeien aanvankelijk wel, doch later sterft onver
wacht een van beide af. Sommige onderstammen vormen hinderlijk wortel
opslag, dat zelfs de ent kan overwoekeren. Bij bepaalde combinaties vormt
de ent, tenminste wanneer de entplaats zich onder de grond bevindt, op den
duur eigen wortels, wat een nadeel is wanneer het juist om de invloed van
de onderstam te doen is.
Het enten wordt reeds duizenden jaren toegepast. Het aantal methoden
is dan ook legio; men zie Charles B ALTET: L'Art de greffer, waarvan N
drukken verschenen tussen 1869 en 1922 en dat bovendien in Nederlands,
Engels en Duits is vertaald. Alle varianten van het enten kunnen echter in
een eenvoudig schema worden ondergebracht.
Allereerst is er een groep van methoden, waar het en trijs tijdens het ont
staan van de verbinding nog op eigen wortel staat. Dit is het afzogen.
Meestal wordt het entrijs echter reeds direct van de moederplant afgesneden.
Naar de grootte van het en trijs onderscheidt men dan het enten in engere
zin, waarbij men een stukje van een al dan niet verhoute scheut gebruikt,
en het oculeren, waarbij de ent bestaat uit een stukje bast met slechts één
knop. In het laatste geval maakt men in de onderstam een schilwond, waar
bij een reepje bast wordt opgelicht of verwijderd. Bij de andere methoden
kan men al naar de manier van aansnijden van de onderstam onderscheiden:
enten met een schilwond (kroonenten), met een vlakke wond (copuleren)
en met een spleetwond (driehoeken en spieetenten).
Goed enten is een kwestie van routine. Essentieel is een vlijmscherp en
schoon mes. Men moet snel en netjes werken, en de wondvlakten zo weinig
mogelijk aanraken. Men drukt entrijs en onderstam stevig tegen elkaar;
cambium op cambium is een zeer goede regel.
Bij het enten in een vochtige atmosfeer, b.v. in de kas, en met materiaal
dat meteen gaat vergroeien, behoeft men entrijs en onderstam alleen stevig
vast te binden. Bij het enten buiten met materiaal, dat slechts langzaam ver
groeit, worden de wonden bovendien afgedekt met entwas, dat uitdroging
via de wondvlakte voorkomt. Entwas is in de handel verkrijgbaar; de tijd
dat de kweker het zelf maakte is voorbij.
8.2. Methoden van enten
Het afzogen levert moeilijkheden, omdat de onderstamplant vlak bij de
bovenstamplant moet staan, hetzij in de grond, hetzij in een pot. Men past
het dan ook alleen toe waar andere methoden falen, en dan nog alleen wan
neer men slechts een beperkt aantal planten nodig heeft (bepaalde sierrassen
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van beuk, berk, eik en haagbeuk) (afb. 55, p. 193). De kroon van de onder
stam kan direct worden afgesneden („inarching") ; soms is het echter beter
hem te behouden tot het entrijs vergroeid is („approach grafting").
Een modificatie van het afzogen is de flesenting, waarbij het entrijs niet
meer op eigen wortel staat, doch met het basale einde voorlopig in een
flesje met water wordt gezet. De mogelijkheid bestaat, dat men aan dit
water met gunstig effect bepaalde stoffen zou kunnen toevoegen, doch dit
terrein van onderzoek ligt nog braak.
Bij het kroonenten wordt in de bast van de onderstam een T-snede ge
maakt, waar de van onderen schuin afgesneden ent in wordt geschoven.
Men kan de kroon van de onderstam naar verkiezing direct afsnijden of nog
enige tijd behouden. De ent moet in rust zijn, doch de bast van de onder
stam moet reeds gemakkelijk los laten. Als vermeerderingsmethode wordt
kroonenten bij Sophora en ook wel bij rozen toegepast. Verder wordt het
gebruikt bij het overbruggen van wonden zoals dit b.v. wel wordt gedaan
bij bomen die door konijnenvraat geheel zijn geringd. Men brengt nu een
aantal entrijzen met de top in het gezonde weefsel boven de wond en met
de basis in het gezonde weefsel er onder. Zodra vergroeiing is opgetreden,
wordt de neerwaartse sapstroom hersteld en is het gevaar voor afsterven
van het wortelstelsel geweken.
Om de ent iets steviger in de onderstam te verankeren kan men het drie
hoeken of trianguleren toepassen. Hierbij wordt een driehoekige insnijding
in de onderstam gemaakt; het entrijs wordt overeenkomstig gesneden. Dit
vereist oefening. De verankering is niet zo stevig als bij de volgende metho
de, doch de wonden zijn minder groot, hetgeen met name bij kers en pruim
een voordeel is. Het driehoeken wordt dan ook veel gedaan. Bij het spieet
enten wordt de ent aan weerszijden aangesneden en in de overlangs gespleten

onderstam geklemd, waarbij men er voor zorgt, dat de cambia op elkaar
komen.
Driehoeken, spleet- en kroonenten worden toegepast, wanneer de onder
stam veel dikker is dan het entrijs, wat bij het enten op hoogstam regel is.
Zijn entrijs en onderstam even dik, dan past men copuleren toe. Hierbij
wordt de onderstam schuin afgesneden; de snijvlakken worden tegen elkaar
gelegd en stevig vastgebonden. Bij de z.g. Engelse enting wordt in de snij
vlakken een kleine tegensnede gemaakt. Entrijs en onderstam passen dan
zo stevig in elkaar, dat het binden zeer gemakkelijk of zelfs overbodig wordt.
Van het copuleren bestaan enkele veel gebruikte varianten, waarbij men
de schuine snede niet door de gehele onderstam laat lopen. Zo kan het raad
zaam zijn de kruin van de onderstam nog enige tijd te behouden. Men maakt
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dan een vrij lange snede, die bijna evenwijdig aan de bast verloopt, en
schuift hier het aan twee zijden aangesneden entrijs in (Coniferen), of wel
men snijdt het lipje weg en bindt het aan één zijde aangesneden entrijs tegen
de onderstamaan (afb. 56,p, 193). Dit „ter zijde zetten" wordt toegepast
bij Coniferen, rododendrons, seringen, Japanse esdoorns e.a. Is het niet no
dig het blad van de onderstam te behouden, terwijl copuleren bezwaarlijk is
omdat de onderstam dikker is dan het entrijs, of veel merg heeft, dan snijdt
men de onderstam gedeeltelijk recht, gedeeltelijk schuin af en zet het entrijs
tegen de schuine wond. Dit noemt men „plakken".
Het oculeren geschiedt met als entrijs een reepje bast met een knop. Soms
laat men er ook nog een „zieltje", d.w.z. een stukje hout in. Tot dit laatste
is men wel gedwongen, wanneer de bast niet goed loslaat, b.v. voor het nor
male groeiseizoen of in de zomer bij zeer droog weer. Onder die omstandig
heden moet ook in de onderstam een vlakke wond gemaakt worden. Meest
al wacht men echter tot de bast gemakkelijk kan worden opgelicht, wat het
voordeel heeft, dat de cambia van ent en onderstam tegen elkaar komen,
waardoor zeer gemakkelijk vergroeiing optreedt. In Nederland snijdt men
de onderstam met een T-snede aan, of wanneer de knop zeer groot of de
bast zeer dik is met een kruissnede. In Indonesië maakt men vaak een om
gekeerde U-snede, waarbij het oog in het „raampje" wordt geplaatst en
het lipje direct wordt weggenomen (Forkert-methode) of pas na de ver
groeiing (gewijzigde Forkert-methode). In de regentijd wordt wel een Usnede toegepast, waarbij het lipje dus van beneden naar boven wordt afge
peld en nat worden van het cambium wordt voorkomen.
In de meeste gevallen oculeert men in juli en augustus, soms nog in de
eerste week van september. De wond vergroeit snel. Men kan dit waar
nemen aan het stukje bladsteel, dat onder het oog is blijven staan. Vergroeit
het entrijs, dan wordt de bladsteel afgeworpen; anders verdroogt het en
blijft zitten. De knop blijft in rust tot het volgend voorjaar. De hier be
schreven methode wordt zeer veel toegepast bij rozen.
Veel zeldzamer is het oculeren „met schietend oog". Dit geschiedt in het
voorjaar, zodra de bast loslaat. De knop loopt nog in hetzelfde jaar uit en
vormt een scheutje, dat zijn groei voor de winter moet afsluiten (noten,
kastanjes, Catalpa). Een nog zeldzamer geval is de hulst, waarbij men het
blad aan het oog laat zitten. Deze oculeert men in juli; de knop loopt in
dezelfde zomer uit.
Tenslotte nog enkele bijzondere gevallen van enten. Allereerst moet de
dubbele enting worden genoemd, waarbij op het entrijs een tweede wordt

geënt, zodat men onder-, tussen- en bovenstam kan onderscheiden. Deze
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methode wordt voor twee doeleinden gebruikt. Ten eerste kan zij dienen
om incompatibiliteit op te heffen : tussen de ent en de hiermede onverenig
bare onderstam plaatst men een tussenstam, die met beide vergroeit. Een
voorbeeld zijn bepaalde pererassen, die slecht op kwee groeien en waarbij
men het ras 'Beurré Hardy' als tussenstam gebruikt. Een tweede toepassing
van dubbele enting ziet men in gevallen waar onder- noch bovenstam een
goede hoogstam kunnen vormen. Men maakt hier van een tussenstam ge
bruik, die snel een mooie rechte stam vormt (b.v. 'Dubbele Bellefleur' bij
appelbomen).
Wanneer men volwassen vruchtbomen bezit van een ongewenst ras, kan
men door omenten het vruchtdragende deel van de bomen door een beter
ras vervangen. Deze methode gaat uiteraard veel sneller dan het rooien van
de bomen en het inplanten van nieuwe. Men kan de gesteltakken vlak bij
de stam afzagen. Men krijgt dan grote wonden, waar men verschillende
entrijzen op zet, waarvan er echter na wondheling maar één mag blijven
staan, daar ze anders elkaar van de onderstam drukken. Snoeit men de gesteltakken weinig in, dan wordt per wond maar één ent gezet, doch het totaal
aantal entrijzen is veel groter. Deze methode, waarbij men dus het gestel
van het oude ras behoudt, levert sneller een vruchtdragende boom (afb. 57,
p. 193). De Engelsen spreken hier van ,,frame-working", terwijl zij de
eerste methode, waarbij het nieuwe ras ook het gestel moet vormen, „topworking" noemen.
Bij het enten van kruidachtige planten is het voornaamste punt het voor
komen van verwelken. Het moet dus onder glas of plastic hoezen geschie
den. Het wordt op praktijkschaal toegepast bij de enting van komkommers
op Curcurbita ficifolia, die resistent is tegen de slaapziekte. Ook in de vasteplantenteelt kent men enkele voorbeelden, b.v. de dubbelbloemige Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy', die op de enkele vorm wordt geënt. Bij
kruiden past men als regel spleetenting toe.
8.3. Anatomie van het enten
Wat betreft het tot stand komen van de vergroeiing vertoont ieder gewas
zijn speciale fysiologische en anatomische bijzonderheden. Enkele ver
schijnselen zijn echter vrij algemeen; wij zullen hier in het kort iets over
zeggen, waarbij wij ons baseren op KRENKE.
Het blijkt dat bij het vergroeiingsproces vier stadia kunnen worden on
derscheiden :
(1) de vorming van een afsluitende laag, of liever van twee dergelijke lagen
tussen de wondvlakten;
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(2) de vorming van een tussenweefsel, dat uitgaat van de wondvlakten en
de ruimte hiertussen opvult;
(3) het verdwijnen van de afsluitende laag door mechanische verbreking
en door resorptie;
(4) het tot stand komen van een verbinding van de vaten van onder- en
bovenstam.
In coupes van de entplaats ziet men de afsluitende lagen als een donkere
scherp begrensde zone tussen de weefsels van onderstam en entrijs. Zij ont
staan doordat de inhoud van de verwonde cellen naar buiten treedt, en
onder invloed van de lucht en het metaal van het mes stolt en indroogt.
Door oxydatie ontstaat een bruine kleur.
Het tussenweefsel bestaat uit callus, dat uit de onbeschadigde cellen onder
de wondvlakten ontstaat. Het is aanvankelijk parenchymatisch en onge
differentieerd, dus een primair callus. Alvorens de calli van beide wonden
kunnen vergroeien, moet eerst de afsluitende laag verdwijnen. Dit ge
schiedt in de eerste plaats doordat het callus de laag uiteendrukt, zodat er
„vensters" in ontstaan, en voorts doordat de afgestorven cellen worden
geresorbeerd. Beide processen vinden vooral in de buurt van vaatbundels
plaats. Naarmate de resorptie van de afsluitende lagen sterker is, slaagt de
vergroeiing beter. Bij gedeeltelijke resorptie verkurken de cellen rondom
de resterende stukjes.
De verbinding tussen de vaten van entrijs en onderstam komt op twee
manieren tot stand. Bij de verbinding door anastomosen ontstaat tussen de
vaatbundels van beide componenten een secundair meristematisch weef
sel, dat uitgaat van een der beide entpartners of van beide. Dit meristeem
groeit door een venster in de afsluitende laag en differentieert zich in vaten,
die de verbinding tot stand brengen. De tweede mogelijkheid is dat in het
tussenweefsel een cambium ontstaat, waarbij de differentiatie weer van ent
rijs, van onderstam of van beide kan uitgaan. Dit cambium vormt op de
gewone wijze xyleem- en floëemcellen, die de gehele ruimte tussen entrijs
en onderstam kunnen opvullen en aansluiten bij de vaten van beide com
ponenten. De parenchymatische cellen van het primaire callus zijn op den
duur moeilijk meer te onderscheiden van het houtparenchym van onder
en bovenstam. Alleen de mergstralen ontbreken.
Uit het anatomisch onderzoek blijkt het niet noodzakelijk te zijn, dat
cambium op cambium komt, zeker niet bij kruidachtige gewassen. De
definitieve vergroeiing gaat immers vaak uit van een secundair cambium in
het tussenweefsel. Toch is het veilig zoveel mogelijk aan genoemde entregel
vast te houden, daar het cambium het regeneratieweefsel bij uitstek blijft.
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Het is voorts niet strikt nodig, dat de beide wondvlakten elkaar volkomen
raken. Misschien is het zelfs een voordeel, wanneer kleine luchtruimten
overblijven, omdat hierdoor de noodzakelijke ademhaling wordt bevor
derd.
8.4. De wederzijdse beïnvloeding van boven- en onderstam
Het is een ervaringsfeit, dat boven- en onderstam een wederzijdse invloed op
elkaar uitoefenen. Ent men één type bovenstam op verschillende onderstam
men, dan kan men zeer verschillende planten krijgen en soortgelijke ver
schillen, maar nu ondergronds, treden op bij één type onderstam, wanneer
er verschillende bovenstammen op worden geënt.
Een voorbeeld van het eerste is Cucurbita ficifolia, geënt op eigen wortel
en op meloen. Op eigen wortel is de ontwikkeling gelijk aan die van de
zaailing; op meloen worden de planten minder krachtig, de scheuten zijn
korter, de bladen kleiner en de bloei treedt omstreeks een maand eerder op.
Een voorbeeld van de invloed van de bovenstam ziet men, wanneer men
meloen op Cucurbita ficifolia ent. Aanvankelijk slaagt de vergroeiing, doch
na ongeveer een maand sterft de onderstam af. Wij maken hier tevens ken
nis met een van de merkwaardige gevallen waar een bepaalde entcombina
tie slaagt, doch de omgekeerde niet.
Terloops zij er op gewezen, dat het enten op eigen wortel, hoewel in
praktijk zeer zeldzaam, in het onderzoek vaak wordt toegepast. Men vindt
hiervoor in de literatuur de term autoplastische transplantatie gebruikt; be
horen de entpartners tot verschillende rassen of soorten, dan spreekt men
van heteroplastische transplantatie.
De aard van de stoffelijke beïnvloeding is vooral bestudeerd door
WINKLER. Het

bleek, dat reeds in de opneming van water en in de verdam
ping belangrijke verschillen kunnen optreden tussen auto-en heteroplastische

entingen. Tengevolge van deze wijzigingen in de watertoevoer kunnen
allerlei morfologische kenmerken van de bovenstam veranderen: grootte
van de plant, vertakkingswijze, bloeirijkdom, beharing, bladgrootte en
zelfs bladvorm.
Hand in hand met de watertoevoer verandert ook de hoeveelheid voedingszouten. Een typisch gevolg hiervan zijn veranderingen in de afmeting
van de plant: bij veel water en zouten kan de plant reuzegroei gaan ver
tonen, in het tegengestelde geval dwerggroei. Een voorbeeld van het eerste
ziet men bij druiven, die op de (druifluisresistente) Vitis riparia zijn geënt.
Dwerggroei ziet men bij appels op M
op Prunus mahaleb.

IX,

bij peren op kwee, en bij kersen
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Men kan zich afvragen of behalve de hoeveelheid ook de verhouding van
de opgenomen bodemzouten verschilt, m.a.w. of de bovenstam door een
ongelijksoortige onderstam van zouten wordt voorzien, die de eigen wor
tels niet of niet in die mate zouden hebben opgenomen. Dit is reeds a priori
niet onwaarschijnlijk, omdat het selectief vermogen van de wortels van soort
tot soort sterk verschilt, terwijl afgesneden stengels dit vermogen niet be
zitten. Zo neemt de boon met zijn wortels geen NaCl op, met een stengelwond echter wel. De bovengestelde vraag kan dan ook bevestigend worden
beantwoord: inderdaad kunnen zowel de aard als de verhouding van de
asbestanddelen op ongelijksoortige onderstammen verschillend zijn.
Omtrent de hoeveelheid organische stof, die na enting wordt gevormd,
geven proeven met knolvormende gewassen instructieve gegevens. Ent men
tomaat op aardappel, dan zal de bovenstam op den duur meer blad vormen
dan een aardappelplant. De knolopbrengst kan dan ook hoger zijn. Maakt
men echter de omgekeerde enting, dan wordt slechts een klein gedeelte van
de door de bovenstam gevormde koolhydraten afgevoerd, omdat de tomaat
geen knollen vormt (volgens sommigen zelfs geen zetmeel). Men ziet dan
ook aan de bovenstam bovengrondse knollen optreden. Dit voorbeeld de
monstreert, dat in gevallen waar de koolhydraatconsumptie van de onder
stam lager is dan die van de eigen wortel, het koolhydraatgehalte van de
bovenstam kan toenemen. Zo zijn bij peer gevallen bekend waar het suiker
gehalte van de vrucht op kwee hoger is dan op zaailing.
Een verwant probleem is welke organische stoffen een entplaats kunnen
passeren. Over het algemeen neemt men aan, dat het transport van mono- en
disacchariden geen moeilijkheden ontmoet. Anders staat het echter met
specifieke organische stoffen, die slechts door één der entpartners worden
geproduceerd en door de andere niet. Zo bleek dat inuline de entplaats
niet passeert, evenmin als glucosiden, smaak-, kleur- en geurstoffen, al kan
de productie van de laatste wel indirect worden beïnvloed. Een uitzondering
op deze regel vormen sommige alkaloiden. Zo bevat een op tabak geënte
tomaat nicotine, op tomaat geënte tabak echter niet! Blijkbaar wordt dit
alkaloid in de wortels gevormd en ook via een entplaats naar het boven
grondse deel van de plant vervoerd.
Groeihormonen passeren zonder twijfel de entplaats, terwijl men alge
meen van mening is, dat ook de overdracht van bloeihormoon is aange
toond (p. 117). Ook virus gaat over; reeds lang kent men bepaalde vormen
van bontbladigheid, die met enten worden overgebracht (Abutilon thompsonii). Dit kan onverwachte ziektebeelden tevoorschijn roepen wanneer
één der entpartners een „carrier" van het virus is, d.w.z. besmet is zonder
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symptomen te vertonen. Een voorbeeld bij appel is het rubberhout-virus,
dat in doucinonderstam geen effect heeft, doch b.v. in het ras 'Lord Lambourne' een opvallend ziektebeeld veroorzaakt.
Tot nu toe heeft men in praktijk de meeste aandacht besteed aan de in
vloed van de onderstam op omvang en bloeibaarheid van de boven stam.
Al naar de invloed op de groei van de bovenstam spreekt men van sterke en
zwakke onderstammen en bijna zonder uitzondering gaat hiermede respec
tievelijk een laat en een vroeg intredende bloeirijkdom gepaard. Ter ver
klaring van deze samenhang komt ons de theorie van KLEBS (p. 105) te hulp.
Een zwakke onderstam levert immers betrekkelijk weinig minerale zouten,
en verbruikt weinig assimilaten, zodat de verhouding van organische stoffen
en voedingszouten in de bovenstam spoedig een hoge waarde bereikt en
bloei optreedt. Een sterke onderstam geeft daarentegen een overmaat aan
zouten, welke tot vegetatieve groei leidt. Op den duur ontstaat hierdoor
echter veel blad en dus ook een grote hoeveelheid assimilaten, zodat ook
deze plant bloeirijp wordt. Is dit moment aangebroken, dan levert de boom
een veel grotere opbrengst dan die op zwakke onderstam, omdat zijn om
vang veel groter is.
Vooral bij de appel heeft men van de invloed van de verschillende onder
stammen zeer veel studie gemaakt. Men heeft hier het systeem van „blij
vers" en „wijkers" ontwikkeld. De blijvers staan op krachtige onderstam;
het worden op den duur omvangrijke bomen met een late, doch grote
vruchtbaarheid. De wijkers staan op zwakke onderstam tussen de blijvers
en geven snel een redelijke opbrengst; zij blijven klein, nemen dus niet veel
ruimte in, doch moeten op den duur worden verwijderd, wanneer de blij
vers alle ruimte opeisen.
Van de invloed op de levensduur heeft men illustratieve voorbeelden ge
vonden bij enting van éénjarige planten op meerjarige en omgekeerd. Een
éénjarige bovenstam blijft op een overblijvende onderstam enkele jaren in
leven, terwijl ook de omgekeerde combinatie het enige jaren kan uithou
den. De invloed blijkt dus wederzijds te zijn.
Van belang is ook de invloed van de onderstam op de periodiciteit van
de bovenstam. Zo kan de bloeidatum worden beïnvloed, de rijpingsdatum,
de lengte van de groeiperiode en het tijdstip waarop de winterrust intreedt.
In verband met dit laatste kan de enting van invloed zijn op de resis
tentie tegen koude en andere ongunstige klimaatsfactoren. Dit geldt ook
voor de resistentie tegen parasieten. Deze invloed rijkt echter voorzo
ver bekend nooit verder dan de genetisch bepaalde grenzen van de modificeerbaarheid. Ook bij de verschillen in blad- en vruchtvorm worden de
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grenzen van de variabiliteit van niet-geënte planten nooit overschreden.
Het inzicht in de oorzaken van de onderstaminvloed is aanmerkelijk
verdiept door het anatomische onderzoek, dat te East Malling is verricht.
Hierbij bleek, dat er een frappante correlatie bestond tussen de verhouding
van bast en hout in de onderstam en de invloed op de bovenstam. Bij de
onderzochte appelonderstammen bleek het aandeel van de bast te variëren
van 40 tot 73%. Hoe minder bast, dus hoe meer hout, des te krachtiger de
onderstam; hoe meer bast, hoe zwakker.
Een tweede kenmerk van betekenis bleek het percentage levende elemen
ten in het hout: mergstralen en parenchym, t.o.v. de dode elementen: houtvaten en vezels. Vooral het percentage mergstralen bleek van belang. Dit
varieerde van 22 tot 47%. Hoe meer mergstralen, des te zwakker de groei,
en omgekeerd.
In het algemeen gaan een hoog percentage bast en veel levende houtele
menten samen, en dus ook een laag bast-percentage en weinig levend hout
weefsel. De invloed van deze onderstammen op de bovenstam induceert
zwakke groei en vroege vruchtbaarheid respectievelijk sterke groei en late
vruchtbaarheid. Er bleken ook enkele onderstammen te bestaan, o.a. M VII,
die veel bast, doch weinig levend weefsel in het hout bezitten. Dergelijke
onderstammen veroorzaken een betrekkelijk krachtige groei, doch tevens
een vrij vroege vruchtbaarheid.
Het verband van deze anatomische verschijnselen met de fysiologische
kan men als volgt zien. Zwakke onderstammen hebben veel bast en veel
mergstralen. Zij kunnen dus veel koolhydraten opslaan, die de vorming
van bloemknoppen ten goede komen. In de relatief weinige houtvaten
vindt een gering transport van water en bodemzouten plaats; dit bete
kent weinig vegetatieve groei. Voor sterke onderstammen geldt het om
gekeerde.
Naarmate er meer over de invloed van de onderstam bekend wordt, wil
men ook een bepaald type zo goed mogelijk reproduceren. Bij vrucht
bomen maken dan ook de zaailingonderstammen, waar hoogstens een ruwe
selectie op wordt toegepast en die dan ook meestal sterk variëren, meer en
meer plaats voor klonen.
De onderstamselectie geschiedt in drie trappen :
(1) het bestuderen van de kenmerken van de op een gegeven ogenblik in
gebruik zijnde onderstammen en het maken van een keuze hieruit;
(2) vegetatieve vermeerdering van de geselecteerde onderstammen;
(3) doelbewuste veredeling, wanneer de bestaande onderstammen nog niet
aan alle eisen voldoen.
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Bij vruchtbomen, met name bij appels, bevindt men zich in de derde fase ;
bij de meeste siergewassen is men zelfs nog niet aan het eerste stadium toe.
Appelonderstammen mogen als voorbeeld dienen. Naast de zaai
lingen kende men hier sinds lang onderstammen, die langs vegetatieve weg
werden vermeerderd. Deze werden als „Doucin" en „Paradijs" aangeduid
en als zwak beschouwd. Er waren verscheidene typen van en er bestond een
grote naamsverwarring. Om hier verbetering in te brengen, hebben HATTON
in Engeland en SPRENGER in Wageningen een classificatie verricht. Een aan
tal typen is aangehouden, nauwkeurig beschreven en van cijfers voorzien.
Het zijn (East) M(alling) I t/m XVI en W(ageningen) XVII en XVIII.
Daarna is men de invloed op de bovenstam zeer nauwkeurig gaan bestu
deren.
Dit is een onderzoek van vele jaren, omdat de invloed op het ene ras ver
schillend kan zijn van die op het andere, terwijl verder grondsoort e.d. een
rol spelen. Men is dan ook nog niet uitgestudeerd, al is van verscheidene
typen de invloed op de meest gebruikte rassen reeds goed bekend. Merk
waardig is, dat lang niet alle typen zwak bleken : M XVI, XIII en XII zijn
sterk, XI, X en I minder sterk, V, II en IV zwak en VII, IX en VIII zeer zwak.
Met de bestaande typen is het laatste woord over de appelonderstammen
nog niet gesproken; er zijn voor bepaalde doeleinden betere denkbaar. Er
heeft dan ook thans een veredeling plaats, waarbij men o.a. zoekt naar een
hoogstamonderstam voor 'Schone van Boskoop', en naar bruikbare onder
stammen, die resistent zijn tegen bloedluis (zoals het ras 'Northern Spy').
Ook bij andere vruchtsoorten is dergelijk werk aan de gang. Bij peren
heeft men in de zwakke kwee-onderstammen een aantal typen geclassifi
ceerd. Onverenigbaarheid speelt hier een belangrijke rol. Te East Malling
werkt men aan de selectie van vegetatief te vermeerderen kersenonderstam
men. Ze worden aangeduid door de letter F en enkele cijfers. Vooral de
F 12/1, die resistent is tegen bacteriekanker, trekt de aandacht. Gecompli
ceerde vraagstukken doen zich voor bij pruimen en perziken, waar een
grote variatie in onderstammen bestaat. Ook van druiven en citrus is reeds
veel bekend.
8.5. Chimaeren
In hoofdstuk V maakten wij reeds kennis met planten, die tot in de vegetatiepunten toe uit weefsels van verschillende genetische samenstelling be
staan. Het is gebleken, dat deze chimaeren behalve door mutaties van cellen
in het groeipunt ook na enting kunnen ontstaan. WINKLER heeft aange
toond, dat knoppen, die zich uit het callus op de entplaats ontwikkelen,
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kunnen zijn samengesteld uit weefsels van beide entpartners. Aldus ontstaan
sectoriale chimaeren, waarbij een sector van de scheut tot een andere soort

behoort, of periclinale chimaeren waarbij het weefsel van de ene soort dat
van de andere omhult zoals een handschoen de hand. Er zijn nog andere
vormen van chimaeren bekend.
Het oudste beschreven voorbeeld van een door enting ontstane chimaere
was een citrusboom, die in 1644 in een tuin te Florence werd opgemerkt.
Deze vertoonde zowel in blad als vruchten de kenmerken van verschillende
citrussoorten, en droeg b.v. zowel sinaasappels en citroenen als vruchten, die
de kenmerken van beide hadden. Naar men zei was deze boom ontstaan
na een poging om drie soorten van Citrus op elkaar te enten. Dergelijke
mengproducten, zoals er bij Citrus meer beschreven zijn, noemde men bizarria's.
Een ander klassiek geval is A D A M ' S goudenregen, -|- Laburnocytisus adamii.
Deze ontstond uit een adventieve knop op de entplaats van goudenregen,
Laburnum anagyroides en paarse brem, Cytisus purpurea, die als bovenstam

fungeerde. Het is een vleeskleurige „regen" met korte trossen. De plant
vormt zeer gemakkelijk goudenregenscheuten; de brem komt zelden te
voorschijn. Dergelijke door enting verkregen chimaeren noemt men ent
bastaarden; zij worden aangeduid door een
voor de wetenschappelijke
naam. Met „echte" bastaarden hebben zij niets te maken.
Ten slotte noemen we twee entbastaarden van de mispel, Mespilus ger
manica, en de meidoorn, Crataegus oxyacantha. Ze ontstonden beide in 1895

aan dezelfde boom in een tuin bij Metz. Bij -|- Crataegomespilus dardari wordt
mispelweefsel door één laag meidoorncellen bedekt ; bij + C.asnieresii zijn
twee lagen, waardoor de meidoornkenmerken duidelijker zijn. Beide vor
men vertonen vaak mispeltakken en een enkele maal ook meidoorntakken ;
bovendien vindt men in zeldzame gevallen een scheut van + C.asnieresii
op -f- C. dardari. Terloops zij opgemerkt, dat er ook een geslachtelijke hy
bride tussen mispel en meidoorn bestaat, X C.grandiflora.
Uit de bouw van chimaeren volgt, dat zij niet uit zaad kunnen worden
gereproduceerd. De geslachtscellen ontstaan uit de subepidermale laag en
hebben dus slechts de genetische aanleg van één der ouders. Uit zaden van
+ Laburnocytisus ontstaat altijd goudenregen, uit -)- Crataegomespilus dardari

altijd een mispel.
8.6. Entingsincompatibiliteit (onverenigbaarheid)
Het is een oude regel, dat men moet enten op zaailingen van dezelfde boom
waarvan het entrijs werd gesneden. Hiermede wordt uitgedrukt, dat boven-
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en onderstam zo nauw mogelijk verwant moeten zijn. Inderdaad is dit een
algemene regel, doch nodig is het geenszins. Zo heeft men met succes
kool op tabak geënt, terwijl men ook ettelijke combinaties van Solanaceae
met Compositae heeft kunnen maken. Bij houtige gewassen zijn zulke bi
zarre combinaties nog niet geslaagd, wel verbindingen van twee geslachten,
zoals sering en meidoorn, brem en goudenregen, en vele andere. Aan de
andere kant mislukken soms entcombinaties van systematisch nauw ver
wante planten. Zo groeit de peer, die men met succes op meidoorn, lijsterbes,
mispel, kwee en Aronia kan enten, vrijwel niet op appel.
Het meest opvallend zijn gevallen waar een bepaalde combinatie wel
slaagt, doch de omgekeerde niet. Zo kan men alle kersen enten op Prunus
mahaleb, maar deze soort groeit zelf op geen enkele andere. Frappant is ook
Cucurbita ficifolia, die als onderstam van meloen zeer snel afsterft (tenzij men

hem enig eigen blad laat behouden), terwijl hij als ent op meloen zeer goed
groeit.
Planten, die volledig incompatibel zijn, vergroeien niet. Er zijn echter
gevallen waar de vergroeiing aanvankelijk wel slaagt, terwijl toch later
onverenigbaarheid blijkt te bestaan. Dit volgt dan uit het gemakkelijk en
daardoor vaak ontijdig afbreken van de ent bij de entplaats, te wijten aan
een onvolledige vergroeiing, zoals het anatomisch onderzoek duidelijk
aantoont. Veelal blijkt, dat in het verbindingsweefsel onvoldoende differen
tiatie is opgetreden, zodat in extreme gevallen het gehele verbindingsvlak
met parenchym is bedekt, waar weinig of geen vaten in voorkomen.
Andere symptomen van onverenigbaarheid kunnen zijn: voortijdig af
sterven, ongezond uiterlijk, dwerggroei en opzwellingen aan de entplaats.
In slechts twee gevallen is de oorzaak van entingsincompatibiliteit be
kend. Bij Citrus dragen sommige onderstammen een virus op de bovenstam over. Deze onderstammen zijn tolerant voor dit virus, doch sommige
bovenstammen zijn er zeer gevoelig voor en sterven spoedig af, wanneer
zij er mede besmet worden.
Van geheel andere aard is de oorzaak van de onverenigbaarheid van
als onderstam en meloen als bovenstam. Zojuist werd

Cucurbita ficifolia

reeds vermeld, dat eigen blad aan de onderstam een goede entcombinatie
oplevert. DE STIGTER heeft nu onlangs aangetoond, dat in dit blad een speci
fieke stof wordt gevormd, die voor een normaal functioneren van de
zeefvaten nodig is. Bij afwezigheid van onderstamblad, en dus bij ontbreken
van deze specifieke stof, klappen de zeefvaten dicht, waardoor het stoftransport wordt gestoord en de onderstam, en dientengevolge ook de boven
stam, afsterft.
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In het algemeen gesproken zijn echter de oorzaken van entingsincompatibiliteit onbekend. Vermoedelijk moet elk geval op zichzelf worden be
keken. Men heeft wel beweerd, dat planten die men onderling kan kruisen
ook geënt kunnen worden. Uit onze voorbeelden blijkt reeds, dat dit niet
juist is. De entingsincompatibiliteit volgt niet de systematische verwant
schap, die naar generatieve kenmerken wordt beoordeeld, maar een zekere
„vegetatieve verwantschap", die vooralsnog niet nader is te definiëren. Men
heeft het gezocht in overeenkomst tussen de eiwitten en deze met serologi
sche methoden bestudeerd. Er zijn met dit onderzoek enige sprekende resul
taten verkregen, doch in andere gevallen is de langs deze weg vastgestelde
verwantschap niet in overeenstemming met de verenigbaarheid bij enten.
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AFB. 58. Terugkruising in tomaten. I = bestomaat, 7 = 'Tuckqueen', 4 - FJ, 2 en 3 respec
tievelijk TK2 en TKX met bestomaat, 5 en 6 respectievelijk TKX en TK2 met 'Tuckqueen'. Gemiddelde vruchtgewichten van links naar rechts 2, 3, 4, 8, 21, 46 en 78 gram

(p. 214).

AFB. 59. Terugkruising in tomaten. 1 = langwerpige tomaat, $ = 'Ailsa Craig', 2 = FLF 3 en 4
resp. TKj en TK2 met 'Ailsa Craig'. Reeds in TK2 is dezelfde vruchtvorm en -grootte
bereikt als in 'Ailsa Craig' (p. 214).

AFB. 60-63. Heterosis voor winterhardheid in spruitkool. Restanten van telkens 16 planten na
de strenge winter i953-'54. K = ras 'Kolom': 1 plant in leven; S = ras 'Spiraal': ge
heel dood; K X S = Fx 'Kolom' X 'Spiraal': 7 planten in leven; IXK X IXS = Fj van
eenmaal ingeteelde planten van 'Kolom' en 'Spiraal': 13 planten in leven (p. 216).

HOOFDSTUK XIV

VEREDELING

I. HET BEGRIP VEREDELING

In het voorgaande is er verschillende malen op gewezen welk een belang
voor de plantenteelt gelegen is in de erfelijke eigenschappen van het „ras"
respectievelijk in de specifieke raskenmerken. Op p. 30 werd de Alicanteziekte van de druif genoemd, veroorzaakt door gevoeligheid voor water
overlast van het betreffende ras. Op p. 40 werd gewezen op de waarde van
rassenkeuze in verband met nachtvorstschade. Herinnerd zij voorts aan I.3
(pp. 12-13), waar aangegeven werd hoe het finale type - waar het in de
plantenteelt om gaat - ontstaat uit de samenwerking van idiotype en milieu,
terwijl doelbewuste wijziging van het idiotype als „veredeling" geldt. Ter
loops zij opgemerkt, dat het onjuist is het enten als veredeling aan te duiden,
omdat hierdoor het idiotype niet wordt gewijzigd. Wel verdient het aan
beveling de term „kweken" te reserveren als synoniem voor veredeling,
terwijl „telen" dan de regeling van het milieu weergeeft. Vaak wordt ver
edeling ook aangegeven als „selectie". Wij zullen thans ingaan op de tech
niek van de echte veredeling, dus de vraag beantwoorden langs welke we
gen het idiotype kan worden gewijzigd.
De plantenteelt heeft voortdurend behoefte aan nieuwe rassen, die uit be
paalde oogpunten beter zijn dan de bestaande. Er bestaat een intensieve
wisselwerking tussen ras en milieu. Wijziging in teeltmethoden, dus wijzi
ging van het milieu, vraagt vaak om nieuwe rassen, die voor de betreffende
teeltmethode beter geschikt zijn dan de bestaande. Ook het omgekeerde is
waar. Nieuwe rassen en nieuwe teeltmethoden helpen in nauwe samenwer
king de productie vooruit. Dit geldt voor elke tak van tuinbouw, hoewel
de eisen, welke aan nieuwe rassen gesteld worden, in de fruit- en groente
teelt meestal geheel anders liggen dan in de sierteelten, waar veel vaker iets
nieuws al direct ook iets beters is.
Hoewel veredeling verschillende basiswetenschappen toepast, is zij toch
voor alles toegepaste genetica. Wij stellen in het volgende de grondprincipes
van de genetica, speciaal van het mendelisme, bekend. Plantenveredeling
is bezig zich te ontwikkelen tot een vrij duidelijk afgegrensde tak van toe
passende wetenschap met een eigen systeem. Het past in het kader van dit
boek slechts de hoofdpunten aan te geven. Deze kunnen als volgt worden
aangeduid. Begonnen wordt met het uitgangsmateriaal (rassenkeuze). Ver
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volgens wordt zo nodig de erfelijke variabiliteit van het uitgangsmateriaal
vergroot door mutatie en kruising. In de aldus verkregen populatie worden
gewenste planten geselecteerd, waarna deze in hun erfelijke kenmerken
reproduceerbaar worden gemaakt; aldus wordt van de selectie een nieuw
ras gemaakt.

2. RASSENKEUZE VOOR DE TEELT EN ALS UITGANGSPUNT VOOR DE
VEREDELING

De meest elementaire vorm van veredeling bestaat uit het maken van een
keuze uit de bestaande rassen. Het is in dit verband van belang na te gaan
welke eisen aan een ras worden gesteld.
Voor ieder cultuurgewas geldt, dat een ras aan minimale eisen van pro
ductiviteit moet voldoen, en liefst daar zo ver mogelijk boven moet uit
steken. Nu is het opbrengstvermogen een uitermate gecompliceerde eigen
schap en vaak verdient het aanbeveling door een opbrengstanalyse nader
inzicht te verkrijgen. Een dergelijke analyse kan zijn:
(a) Morfologisch, waarbij de opbrengst in morfologische factoren wordt
uiteengelegd. Zo geldt voor de tomaat: opbrengst = aantal trossen X
gemiddeld aantal vruchten per tros X gemiddeld gewicht van één
vrucht.
(b) Fysiologisch, waarbij wordt nagegaan hoe de intensiteit van de levens
processen in hun onderlinge verhouding verloopt. Een gemakkelijke
maat voor het fysiologisch productievermogen als geheel is gelegen in
de totale hoeveelheid geproduceerde droge stof.
(c) Genetisch, waarbij getracht wordt de erfelijke factoren te leren kennen,
die het productievermogen samenstellen.
Door een opbrengstanalyse worden de afzonderlijke factoren als goed of
als minder goed gesignaleerd en wordt de basis gelegd voor een opbrengst
synthese in een nieuw ras.
Bij de meeste tuinbouwgewassen is de kwaliteit een eigenschap, die ten
minste even belangrijk is als de opbrengst en vaak in betekenis ver boven
de opbrengst uitgaat. Kwaliteit is wederom een uitermate gecompliceerde
eigenschap, die ten dele objectief kan worden gewaardeerd,-b.v. wanneer
het gaat om het gehalte aan vitamine C in tomaten -, doch vaak alleen sub
jectief- vorm, kleur, smaak, reuk. Het onaangename karakter van de sub
jectieve kwaliteitsfactoren is bovendien, dat zij aan snelle wisseling onder
hevig zijn en soms in het geheel niet gefundeerd zijn. Zo beschouwt het stadspubliek groene komkommers wel eens als onrijp. Toch moet de tuinbouw
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ook met deze eisen rekening houden. Het publiek is moeilijk op te voeden.
Men zou vroegheid als een kwaliteitsfactor kunnen beschouwen, doch het
belang van deze eigenschap maakt het wenselijk hem afzonderlijk te noe
men. Reeds op p. 13 werd op het belang van vroegheid gewezen als typi
sche trek van vele tuinbouwteelten. De mogelijkheid van vroegtijdige ont
wikkeling ligt in het ras verankerd.
Een volgende groep van eigenschappen van het ras betreft de aanpassing
aan bepaalde teeltwijzen. Voor de buitenteelt van tomaten worden andere
rassen gebruikt dan voor de kasteelt. Voor het forceren van bepaalde gewas
sen zijn lang niet alle rassen even geschikt. Het ontdekken van een nieuwe
teeltwijze heeft vaak een omwenteling in het rassensortiment tot gevolg.
Wij bespraken op p. 204 reeds de selectie van onderstammen. Het is hierbij
van grote betekenis, dat de nieuwe onderstammen gemakkelijk vegetatief
vermeerderd kunnen worden. Deze eis kan in het algemeen geformuleerd
worden als : mogelijkheid tot een bepaalde vermeerderingswij ze.
Onze opsomming wordt beëindigd met een eigenschap, die zeker niet
de minste betekenis heeft, doch zich over alle voorafgaande uitstrekt. De
rassen moeten namelijk al hun goede eigenschappen van jaar op jaar ver
tonen en niet het ene jaar aanzienlijk beter zijn dan het andere. Vaak wordt
deze eigenschap aangeduid als oogstzekerheid, doch de kwaliteitszekerheid,
de vroegheidszekerheid enz. zijn van even groot belang. Een bevredigende
aanduiding is : de zekerheid van het ras, of kortweg : de raszekerheid. Deze
zekerheid hangt af van de mate, waarin ongunstige weersinvloeden, ziekten
en plagen worden weerstaan en komt neer op resistentie.
Wanneer het bestaande rassensortiment geen voldoende keuze biedt, kan
tot rassenimport worden overgegaan. Nieuwe rassen kunnen geïmporteerd
worden uit andere cultuurgebieden, doch men kan ook gaan zoeken in de
natuurlijke verspreidingsgebieden. Vooral door het werk van N. I. VAVILOV
is gebleken welk een enorme rijkdom aan rassen er voorkomt in het wild.
Veelal zijn deze rassen voor directe opname in de teelt ongeschikt, doch zij
bevatten vaak uiterst waardevolle afzonderlijke kenmerken, zoals ziekte
resistentie, welke hen als uitgangspunt voor een veredelingsprogramma
zeer welkom maken.
Men komt uiteraard tot een verantwoorde rassenkeuze door een onder
linge vergelijking van alle bestaande rassen. Dit kan op proefvelden ge
schieden, doch door de grote veelheid der rassen en door de invloed van
bodem- en klimaatsfactoren is dat uitermate moeizaam werk, vooral wan
neer het om kleine verschillen gaat. De algemene ervaring, in de praktijk
opgedaan, kan voorlopig niet worden gemist.
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Wanneer onder het totale bestaande materiaal geen volledig bevredigend
ras voorkomt, is het de taak van de veredeling nieuwe rassen te maken. De
eerste stap hiertoe is vergroting der variabiliteit door mutatie (punt 3) of
door kruising (punt 4).
3.

VERGROTING DER VARIABILITEIT DOOR MUTATIE

De veredeling maakt gebruik van spontane en van kunstmatige mutaties.
Van de eerste is de oorzaak onbekend; mogelijkerwijze ontstaan zij door
één der werkingen, die ook kunstmatige mutatie teweegbrengen, doch dan
buiten toedoen van de mens. Hun optreden kan uiteraard niet worden beinvloed. Op tal van wijzen kunnen echter tegenwoordig kunstmatig mu
taties worden verwerkt. Betrekkelijk weinig ingrijpende mutaties, die slechts
een enkel geen of een kleine groep genen betreffen, worden voornamelijk
met ioniserende stralen of met mutagene stoffen, zoals mosterdgas, verwekt.
Veelbelovend zijn radioactieve stoffen, zoals bijvoorbeeld cobalt-6o.
Wij leerden op p. 191 reeds de callusregeneratie kennen als middel om
Polyploidie, dus een verdubbeling of verveelvoudiging van het chromo
somengarnituur, te verwekken. Veel effectiever zijn enkele chemische
stoffen, in het bijzonder colchicine. De werking van de laatste berust op het
achterwege doen blijven van de spoelfiguur bij een kerndeling; aangezien
de chromosoomdeling wèl plaats heeft, ontstaat één cel met verdubbeld
chromosoomaantal en indien deze cel zich gaat delen, kan een geheel ver
dubbeld weefsel ontstaan. Dan is ook reproductie mogelijk.
De meeste mutanten zijn minderwaardig, doch er zijn er ook reeds tal
rijke bekend met waardevolle kenmerken. Hun grote betekenis ligt niet in
een directe toepassing in de teelt, doch als uitgangsmateriaal voor verede
ling, hetzij door selectie, hetzij als kruisingsouder. Speciaal de directe waarde
van chromosoomverdubbeling door colchicine is overschat. Daarbij komt
dat het autotetraploide karakter der colchicinemutaties een selectie uiter
mate moeilijk maakt. Speciale betekenis kunnen zij echter hebben, wanneer
vegetatieve vermeerdering mogelijk is, of wanneer wij te doen hebben met
steriele kruisingsproducten van ouders met ongelijke aantallen chromoso
men, die na verdubbeling volkomen fertiel worden. Een voorbeeld vormt
Primula kewensis, ontstaan uit kruising van P.floribunda met P.verticillata.
4.

VERGROTING DER VARIABILITEIT DOOR KRUISING

4.1. Combinatiekruising
Stellen wij dominante genen voor door hoofdletters, hun recessieve allelo-
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morfen door corresponderende griekse letters (hetgeen de uitspraak verge
makkelijkt, in tegenstelling tot kleine romeinse letters), dan is het grond
principe van de combinatiekruising, dat uit b.v. AAßß X AABB in de F2
als nieuwe combinaties AABB en aaßß optreden. Het is dus door kruising
mogelijk om erfelijke kenmerken, die over twee ouderrassen verdeeld zijn,
in een nieuw genotype te combineren. In werkelijkheid zijn verreweg de
meeste kruisingen zeer veel ingewikkelder dan ons eenvoudige voorbeeld.
Verschillen de ouders in 10 paren genen, dan zijn 210 = 1024 homozygote
combinaties mogelijk, waarvan 1022 nieuw zijn. Zeer zelden is genetisch
nauwkeurig bekend wat er bij een kruising gebeurt, doch wij werken in
principe volgens de verwachting van de mendelregels.
Er zijn enkele onderdelen van een kruisingsprogramma, die een nadere
bespreking behoeven. Allereerst behoeft het geen betoog, dat een goede
ouderkeuze van essentiële betekenis is. Gezocht moet worden naar twee
rassen, over welke een gewenste combinatie van kenmerken verdeeld is. Bij
opbrengst kan gestreefd worden naar een synthese van oogstfactoren, die
bij een opbrengstanalyse over verschillende ouderrassen verspreid werden
aangetroffen.
De bedoeling is dan al deze kenmerken in één nieuw ras te verenigen. Zo
kan getracht worden een hoog producerend kwaliteitsras te winnen uit
kruising van een hoog producerend ras van minder goede kwaliteit met
een laag producerend ras van goede kwaliteit. Nogmaals : in praktijk is een
dergelijke kruising vele malen ingewikkelder dan een eenvoudig mendelgeval.
Voor de kruisingstechniek is het noodzakelijk de bloembiologie van het
gewas goed te,kennen. Bij ongelijktijdige bloei der ouderrassen moet inge
grepen worden om tot gelijktijdige bloei te komen (p. 123) of moet van het
vroegst bloeiende ras stuifmeel worden bewaard (p. 143). De kruising be
staat zo nodig uit het castreren van bloemen van het aanstaande moederras,
waarna bestoven wordt met stuifmeel van het aanstaande vaderras, terwijl
vreemde bestuiving wordt voorkomen door isolatie. Herinnerd zij aan bij
zonderheden, die in X, p. 133 e.V., werden besproken.
De grote variabiliteit wordt natuurlijk pas in de F2 bereikt. De verdere
gang van zaken komt in punten 5 en 6 ter sprake. Thans zij er op gewezen,
dat het gehele verloop van een veredelingsprogramma verscheidene genera
ties kan omvatten. Het is dus voor de veredeling van uitermate grote be
tekenis, wanneer de duur van één generatie wordt bekort. Dit klemt spe
ciaal, wanneer wij werken met gewassen, die van nature een lange generatieduur hebben, zoals er in de tuinbouw talloze voorkomen, b.v. houtige ge
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wassen en bloembollen. Speciaal in VIII, b.v. opp. 121 enp. 123, werd reeds
besproken hoe door verschillende moderne teeltmaatregelen de generatieduur aanzienlijk bekort kan worden. Dit is van dusdanige betekenis, dat
de mogelijkheid van toepassing van rationele veredelingsmethoden in ver
schillende gewassen er mede staat of valt.

4.2. De methode der herhaalde terugkruisingen
Het komt vaak voor, dat een bepaald ras voor bepaalde doeleinden in de
meeste zijner eigenschappen bijzonder geschikt is, doch in één - of in enkele kenmerken faalt, b.v. een boneras, dat vatbaar is voor mozaïekziekte. Vaak
is dan wel een ander ras beschikbaar, dat het ontbrekende kenmerk bezit,
doch dat nu juist in zijn overige kenmerken minder gewenst is (importras,
wild ras). Gewone combinatiekruising zou zeer gecompliceerd worden,
doch de methode der herhaalde terugkruisingen vormt nu een werkwijze
om het doel snel te bereiken. Getracht wordt in het eerst bedoelde ras het
gewenste kenmerk te kruisen (inkruising) of wel het ongewenste kenmerk
te verdringen (verdringingskruising). De gang van zaken is, schematisch,
als volgt.
Noemen wij het oorspronkelijke ras „R", het ras met het gewenste ken
merk „K" en het betreffende kenmerk „k", dan wordt begonnen met de
kruising RxK, waarna de Fj^ wordt teruggekruist met R. In de nakome
lingschap dezer eerste terugkruising, TKL, worden vervolgens planten ge
zocht, die het kenmerk k vertonen, zonder op andere kenmerken te letten.
Deze planten worden wederom met R teruggekruist, hetgeen de TK2 op
levert. Kiezen van planten met k en terugkruising met R worden nu her
haald tot men een ras heeft, dat nagenoeg gelijk is geworden aan R, doch
waarin de ongewenste eigenschap is vervangen door k. Vergeleken met een
combinatiekruising gaat dit vaak verrassend snel.
Het maakt natuurlijk verschil of het in te kruisen kenmerk recessie/ of domi
nant is, omdat het zich in het eerste geval niet en in het tweede geval wèl

direct in een TK vertoont. Voorts wordt de werkwijze beïnvloed door de
aard der bestuiving : zelf- of kruisbestuiving, en in het laatste geval nog weer
al naar het kenmerk k zich vóór de bloei of pas na de bloei manifesteert.
Door bepaalde kunstgrepen kan echter in alle gevallen worden voortgewerkt
zonder generaties en dus tijd te verhezen. Wij kunnen hierop niet ingaan,
komen er echter in 6.3, speciaal op p. 223, nog op terug.
In afb. 58 en 59, p. 208 wordt geïllustreerd hoe men reeds na één krui
sing en twee terugkruisingen het oorspronkelijke ras kan hebben benaderd.
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4.3. Heterosiskruisingen
Wij maakten op p. 140 reeds kennis met de verschijnselen van inteeltdegeneratie en heterosis. Doelbewuste heterosiskruisingen beginnen in de veredeling
een dusdanige rol te spelen (mais, ui, binnenkort wellicht bij vele tuinbouwgewassen), dat wij er thans nog nader op dienen in te gaan. Ter voorkoming
van misverstand diene, dat heterosiskruisingen niet de tendentie hebben de
variabiliteit te vergroten. Heterosisrassen zijn integendeel zeer uniform. Toch
kunnen zij het beste gerangschikt worden in deze paragraaf. De talloze
hypothesen ter verklaring van het verschijnsel der heterosis zullen wij onbe
sproken laten. Een volkomen bevredigende en voldoend bewezen verkla
ring is er (nog) niet. Het is overigens twijfelachtig of wel alle gevallen van
heterosis dezelfde oorzaak hebben. Wel is het thans op zijn plaats na te gaan
welke factoren het succes van heterosiskruisingen beïnvloeden.
Vooropgesteld zij dan, dat in principe dit succes afhangt van de ouders.
Deze zijn bij kruisbevruchters ingeteelde stammen en bij zelfbevruchters
bestaande rassen. Door proefkruisingen moet dan worden uitgemaakt welke
ouders na kruising in voldoende mate heterosis doen ontstaan. Is dit bekend,
dan moet worden nagegaan of productie van heterosiszaad in het groot
lonend is. Hierbij zij aangetekend, dat de directe nakomelingschap van
heterosis-F/s, dus de F2's der heterosiskruising, direct achteruitgaan, zodat
voor de teelt telkens van nieuw Fj-zaad moet worden uitgegaan.
Bij vegetatief vermeerderbare gewassen en bij meermalen vruchtdragende
gewassen kunnen de ouders in stand worden gehouden, zodat het repro
duceren der kruising uit dat oogpunt gemakkelijk is. Anders moet het
constant reproduceren der ouders geen moeilijkheden opleveren. Voorts
moet de kruisingstechniek niet te moeilijk zijn, moet de castratie gemakke
lijk gaan (éénslachtigen, zoals mais en spinazie), evenals de bestuiving
(kunstbij, zie p. 143), moet het aantal zaden per kruising, dus per vrucht,
groot zijn (tomaat, tabak), moet per oppervlakte-eenheid betrekkelijk wei
nig zaaizaad nodig zijn. Een groot voordeel bestaat er, wanneer het product
der heterosiskruising vegetatief kan worden vermeerderd, zoals b.v. voor
soortsbastaarden van populier geldt.
De kruising op grote schaal wordt in hoge mate vergemakkelijkt, wan
neer één der ouders een gemakkelijk te reproduceren vorm van mannelijke
steriliteit bezit (verg. p. 149). Dit is van dusdanige betekenis, dat veelal
heterosis en mannelijke steriliteit in één adem worden genoemd. Ook zelfincompatibiliteit (p. 140) kan van belang zijn, wanneer de betreffende ouders
kruisingscompatibel zijn (kool).
Er zij nog op gewezen, dat heterosis niet uitsluitend direct op de opbrengst
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behoeft te werken. Afb.

60-63,

p- 209 illustreren hoe bij spruitkool winter

hardheid als heterosis-effect is opgetreden.
5. SELECTIE

Het uitgangspunt voor veredeling is een mengsel van genetisch verschillende
planten, dat dus door mutatie of door kruising kan worden verkregen. Ook
praktijkrassen van kruisbevruchters en wilde rassen van kruis- en zelfbevruchters zijn als regel dusdanig heterogeen, dat zij als uitgangsmateriaal
kunnen worden gebruikt. In dit mengsel wordt nu geselecteerd, hetgeen
in wezen niet anders is dan het kiezen van planten, die beantwoorden aan
het kwekersideaal, zoals dit bij het maken van een veredelingsprogramma
is opgesteld. Wordt in kruisingsnakomelingschappen geselecteerd, dan
wordt gelet op de kenmerken, waarvoor de ouders zijn gekozen, doch
thans moeten deze kenmerken in één plant verenigd voorkomen.
Het woord „selectie" wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In
enge zin is het de daad van het selecteren, doch ook duidt men de geselec
teerde plant als selectie aan. Dusdanig belangrijk is de eigenlijke selectie,
dat ook wel het gehele veredelingsprocédé als selectie wordt aangegeven,
thans als selectie in ruime zin. Het gebruik van het beschouwde woord in
zijn verschillende betekenissen leidt zelden tot misverstand.
De meest eenvoudige wijze van selectie is een visuele (op het oog) be
oordeling der planten in het mengsel. Op deze wijze zijn talloze waarde
volle selecties verkregen. De practische ervaring van de kweker, die door
jarenlang verkeer met zijn planten geleerd heeft veel bijzonderheden te
onderkennen, speelt hierbij een grote rol. Wanneer echter uiterst kleine
verschillen opgemerkt moeten worden - zoals een productieverschil van
enkele grammen - of wanneer geselecteerd moet worden op niet uiterlijk
waarneembare kenmerken - zoals gehalten aan bepaalde stoffen -, schiet
de beoordeling op het oog te kort en moeten exacte bepalingsmethoden te
hulp worden genomen : tellen, meten, wegen. Ook in het laatste geval kan
de visuele beoordeling echter niet worden gemist. Er moet bij elke selectie
aan worden gedacht, dat uiteindelijk ook de gehele plant in zijn waarde
voor de teelt moet worden beschouwd.
6. HET REPRODUCEERBAAR MAKEN VAN SELECTIES
6 .1.

Doel en werkwijzen
Een selectie is dus feitelijk één plant of een aantal uiterlijk ongeveer gelijk
waardige planten, die als zodanig beantwoorden aan het doel van ons ver-
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edelingsprogramma. Dit laatste is echter met het selecteren nog niet gereed,
want de selecties moeten met volledig behoud van hun waardevolle eigenschappen
vermeerderbaar worden gemaakt. Pas indien een dergelijke mogelijkheid
van reproductie, liefst op grote schaal, bereikt is, kunnen wij van een ras
spreken. De vraag, die thans ter beantwoording staat, is dus op welke wij
zen men van een selectie tot een ras komt.
Bij gewassen, welke voor teeltdoeleinden vegetatief vermeerderd wor
den, is deze kwestie al uitermate eenvoudig. Kenmerkend voor vegetatieve
vermeerdering is immers dat de kloonplanten genetisch volkomen gelijk
zijn aan de moederplant. Door een selectie vegetatief te vermeerderen krij
gen wij dus direct een ras. De tuinbouw kent talloze voorbeelden van der
gelijke, op betrekkelijk gemakkelijke wijze te veredelen gewassen (bloem
bollen, vruchtbomen, aardbeien).
Moeilijker ligt de situatie bij de generatief vermeerderde gewassen. Het
algemene principe is thans een generatieve toetsing. Dit is het nagaan van de
mate van homozygotie onzer selecties. Reproduceerbaarheid impliceert
immers genetische homozygotie. In de praktijk is volledige homozygotie
vaak moeilijk te bereiken, doch er moet worden gestreefd naar een zo groot
mogelijke mate van homozygotie, speciaal van de kenmerken, waar het
in het betreffende geval om gaat. De genetica leert, dat de mate van homo
zygotie slechts kan worden beoordeeld aan de nakomehngschap. Is deze
in het algemeen gesproken uniform, dan is de moederplant (de selectie)
homozygoot. Is de nakomehngschap in mindere of meerdere mate hetero
geen, dan is de selectie min of meer heterozygoot. Bij verschillende planten
zijn echter de uitvoering der generatieve toetsing en de verdere behandeling
van het materiaal soms zeer verschillend.
Allereerst moeten de gewassen worden genoemd, die meermalen vrucht
en zaad voortbrengen. Wanneer zij, volgens één der straks te bespreken
wijzen, generatief zijn getoetst en wanneer dan bekend is geworden welke
moederplanten uit het oogpunt der reproduceerbaarheid goed zijn, kan bij
herhaling van deze moederplanten zaad voor teeltdoeleinden worden ge
wonnen. Deze situatie komt in beginsel bij verschillende boomgewassen
voor, b.v. bij de Limburgse boskriek, die als zaailingonderstam voor kersen
wordt gebruikt en waarbij telken jare zaad wordt gewonnen van zeer be
paalde bomen in het wild, die getoond hebben een goede nakomehngschap
te geven. Andere gevallen zijn b.v. Anthurium, Cyclamen, asperges, schorse
neren.
Van zeer essentiële betekenis is het vervolgens of wij met zelfbevruchters
dan wel met kruisbevruchters te maken hebben. Bezien wij eerst de zelfbe-
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vruchters, zoals erwten, tomaten, sla. De erfelijkheidsleer heeft uitgewezen,
dat in deze gewassen het percentage homozygoten vrij snel stijgt, wanneer
een populatie zonder selectie gedurende enige generaties wordt vermeerderd.
Dit is dus het gemengd uitzaaien van het zelfbestoven zaad van alle planten
of van een representatief aantal planten. De snelheid van de toename der
homozygotie in opvolgende generaties hangt af van het aantal mendelende
genenparen, doch omstreeks de F6 ener kruising is meestal de overgrote
meerderheid der planten homozygoot. Zij zijn echter onderling zeer ver
schillend in de combinatie van kenmerken. Wanneer nu met de selectie
wordt gewacht tot men een F6 heeft verkregen, is de kans zeer groot op het
selecteren van homozygoten. Dit blijkt uit de generatieve toetsing, welke in
dit geval eenvoudig is. Men oogst van een aantal selecties individueel zaad,
zaait dit afzonderlijk - dus niet gemengd - uit en beoordeelt de nakomeling
schappen der geselecteerde moederplanten. Dergelijke nakomelingschappen
van afzonderlijke planten heten in het algemeen stammen, in het bijzonder
bij zelfbevruchters lijnen en bij kruisbevruchters families. Door onderlinge
vergelijking van onze lijnen wordt nagegaan welke voldoende uniform,
dus voldoende homozygoot zijn. Door vermeerdering dezer „zuivere"
lijnen is direct een ras verkregen. De aard der zelfbevruchters brengt immers
mede, dat niet door vreemd stuifmeel een ongewenste bestuiving heeft
plaats gehad. In praktijk zal men uiteraard eerder dan in een F6 met selectie
beginnen. Het verdient echter aanbeveling slechts duidelijk ongewenste
planten te verwijderen, om met de uiteindelijke, positieve selectie te wach
ten tot omstreeks de F6.
Bij kruisbevruchters ligt de situatie principieel anders. Zoals de genetica
leert, verandert immers bij volledige kruisbevruchters de samenstelling
ener populatie niet en is dus de F3 gelijk aan de F2 met betrekking tot het
percentage homo- en heterozygoten. Het heeft dus geen zin met de selectie
langer te wachten dan tot de F2, doch zowel de generatieve toetsing als de
omvorming van selectie tot ras zijn door de aard der kruisbevruchting vele
malen moeilijker dan bij zelfbevruchters. Wij zullen de veredeling van
kruisbevruchters in punt 6.3 bespreken, met punt 6.2 als een inleiding.
6.2. Massavermeerdering en stamvermeerdering van selecties
De oudste vermeerderingswijze van selecties is de massale. Het zaad van
alle geselecteerde planten wordt hierbij samengevoegd en als massa uitge
zaaid. Als meer verfijnde methode heeft zich de individuele vermeerdering
ontwikkeld. Het zaad van de geselecteerde planten wordt thans apart ge
houden en apart uitgezaaid als stammen, welke, zoals boven reeds werd
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gezegd, bij zelfbevruchters nader worden aangeduid als lijnen (moeder en
vader dezelfde, bekende plant), bij kruisbevruchters als families (moeder
bekend, meestal verschillende vaders, welke meestal onbekend zijn).
Voor deze beide vermeerderingswijzen worden de termen massaselectie en
stamselectie gebruikt. Deze termen zijn echter niet aanbevelenswaardig, om

dat zij abusievelijk de indruk wekken als zou de selectie als zodanig massaal
respectievelijk individueel geschieden. In beide gevallen geschiedt de eigen
lijke selectie echter op volkomen dezelfde wijze, namelijk individueel. Het
essentiële verschilpunt ligt in de vermeerderings wijze en daarom zullen de
termen massavermeerdering en stamvermeerdering worden ingevoerd.
Wij zullen thans nagaan welke van beide methoden de voorkeur ver
dient - vanouds een punt voor veel discussie - en wij zullen dit in details
doen, omdat het onderhavige geval een fraai voorbeeld vormt van toepas
sing der mendelregels bij het oplossen van veredelingsproblemen. Volstaan
kan worden met een zo eenvoudig mogelijke voorstelling van zaken, omdat
de aldus verkregen uitkomsten in het algemeen ook bij ingewikkelde ge
vallen gelden.
Stel dan, dat wij gaan selecteren in een populatie, die slechts bestaat uit
AA + Aa. -j- o.a. Allereerst nemen wij als doel het selecteren en reprodu
ceerbaar maken van de recessief, dus van aa. Bij zelfbevruchters zijn deze
direct als zodanig herkenbaar en alle geselecteerde planten zijn aan elkaar
identiek. Dit geldt ook voor kruisbevruchters, die vóór de bloei kunnen
worden beoordeeld, zoals b.v. kool. In dit geval kunnen immers alle onge

wenste typen, dus AA en Aa vóór de bloei worden weggeselecteerd en
nemen uitsluitend de gewenste aa's aan de zaadvorming deel. Bij kruisbe
vruchters, die na de bloei volledig kunnen worden gewaardeerd, zoals b.v.
bonen, is de vraag hoe de nakomelingschap der planten, die uiterlijk aa
zijn, is samengesteld. Steeds zijn deze bestoven door hetzelfde stuifmeelmengsel, dat voor de populatie AA
Aa. -(- aa dus A + a is. En steeds is
de nakomelingschap dan a (A -|- a) -> Ac/. + aa. Vermenging van het zaad
van verschillende aa's verandert niets aan deze samenstelling.
Wij concluderen uit het voorgaande, dat bij selectie op een recessief ken
merk massavermeerdering en stamvermeerdering hetzelfde resultaat op
leveren. Principieel anders ligt daarentegen de situatie bij selectie op een
dominant kenmerk. Wij wensen hierbij liefst zoveel mogelijk AA's te
krijgen en wij willen de ongewenste aa's zo snel mogelijk kwijt raken,
evenals Aa., omdat hieruit aa kan afsplitsen. Wij zullen nu voor verschillen
de gevallen nagaan hoe de nakomelingschappen van AA en van Aa. zijn.
De uitkomst geeft het effect van stamvermeerdering, terwijl door optelling
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het effect van massavermeerdering wordt verkregen. Teneinde deze optel
ling te mogen toepassen, moeten de aantallen nakomelingen van beide
componenten gelijk worden gemaakt.
Bij zelfbevruchters hebben wij dan :
AA -> 4 AA
Ax ->

AA -(- 2 Ax -f- xx

AA + Ax -> 5 AA + 2 Ax + oca

Op grond van de nakomelingen herkennen wij bij stamvermeerdering dus
direct de gewenste AA's en deze komen bovendien voor ioo% voor, zodat
het doel volledig is bereikt. Bij massavermeerdering behouden wij in de
nakomelingschap de ongewenste Ax en xx, doch de verhouding van AA
tot de ongewenste typen, die in de oorspronkelijke populatie 25% was, is
gestegen tot 62,5% ; er is dus wel vooruitgang, doch niet absoluut, zoals bij
stamvermeerdering.
Bij kruisbevruchters, die vóór de bloei kunnen worden beoordeeld,
wordt xx tijdig uit de populatie weggeselecteerd. Wij houden dan AA +
Ax over en het stuifmeelmengsel is 3 A + a. Dan ontstaan :
AA ->

2 A (3 A

x)

-»-6 AA

Ax -> (A -\- x) (3 A + a)
(AA -f- Ax)

(3 A -f a) (3 A -f- x)

2 Ax

3 AA + 4 Ax + xx
-*9 AA + 6 Ax + <*x

Bij stamvermeerdering wordt de ongewenste Ax door het uitmendelen
van xx in zijn nakomelingschap herkend. De nakomelingschap van AA
levert nog niet voor 100% AA, doch de verhouding is thans van 25% tot
75% gestegen. Bij massavermeerdering behalen wij slechts 56,3%.
Bij kruisbestuivers, die pas na de bloei kunnen worden beoordeeld, is het
stuifmeelmengsel in de oorspronkelijke populatie A + a. Dit levert:
Ax ->(A + a) (.4 -(- a)

->
->

2 AA -f- 2 Ax
AA + 2 Ax + xx

(AA -|- Ax) -»• (3 A + a) (A + a)

->•

3 AA + 4 Ax + xx

AA ->

2 A (A -f- a)

Onze conclusie luidt, evenals het voorgaande geval, gunstig voor stam
vermeerdering, hoewel de verhoudingen anders liggen.
Het is interessant het effect van stam- en massavermeerdering bij de ver
schillende plantengroepen te vergelijken door het aangeven van de verhou
ding der gewenste AA tot de ongewenste Ax+ xx in de volgende generatie.
Het volgende staatje geeft deze vergelijking :
zelfbevruchters

stam

16: o

massa 10:

kruisbevruchters, vóór de bloei,
kruisbevruchters, na de bloei,

stam
stam

12: 4
8: 8

massa
massa

6

9: 7
6: 10
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Als slotconclusie geldt, dat massa- en stamvermeerdering bij selectie op een
recessief kenmerk gelijkwaardig zijn, terwijl bij selectie op een dominant
kenmerk steeds stamvermeerdering een gunstiger resultaat geeft dan massa
vermeerdering. In de praktijk zal het meestal onbekend zijn of onze selectiekenmerken dominant dan wel recessief zijn. Als regel werken wij echter
met vele erfelijke kenmerken tegelijkertijd en sommige hiervan zullen do
minant, andere recessief zijn. Het is dan steeds aanbevelenswaardig stam
vermeerdering toe te passen.
6.3. De veredeling van kruisbevruchters
Wij moeten volstaan met het aangeven van enkele algemene richtlijnen,
omdat het onderwerp in kwestie veel te uitgebreid is om thans in bijzonder
heden te worden behandeld. In het voorgaande werd dan reeds besproken,
dat reeds in de F2 ener kruising met de selectie dient te worden begonnen,
terwijl stamvermeerdering de voorkeur verdient boven massavermeerde
ring. Het kernpunt der moeilijkheden bij de veredeling van kruisbevruch
ters ligt dan verder in het wezen der kruisbestuiving. Allereerst moet steeds
worden gewaakt tegen ongewilde bestuiving met stuifmeel van andere
planten van hetzelfde gewas, die echter niet tot het veredelingsmateriaal be
horen. En verder moet ook binnen dit veredelingsmateriaal gestreefd wor
den naar een selectie van de vaderplanten. Kortom, er moet worden ge
werkt op een regulering der bestuiving. Maatregelen terzake zijn in eerste
instantie ruimtelijke isolatie (vergelijk teeltafbakening, p. 141) en tijdelijke
isolatie, welke neerkomt op verschuiving van het tijdstip der bloei van het
veredelingsmateriaal (volgens methoden, die in hoofdstuk VIII zijn be
schreven), zodat deze bloei niet samenvalt met die van andere planten van
hetzelfde gewas. Wanneer beoordeling vóór de bloei mogelijk is, kan vrij

effectief een negatieve selectie van vaderplanten plaats vinden.
Veel verder gaat de methode der paarsgewijze kruisingen, waarbij voor
lopig geselecteerde planten twee aan twee worden gekruist en dus met één
vaderplant per kruising wordt gewerkt. De moeilijkheid is dan echter hoe
met deze kruisingen verder moet worden gewerkt, te meer omdat een sterke
inteeltverzwakking verwacht mag worden. Meer geperfectionneerd, doch
practisch moeilijk op behoorlijke schaal uit te voeren, is de methode der
diallele kruisingen, waarbij een aantal voorlopig geselecteerde planten, zeg
A, B, C, ..., in alle mogelijke combinaties twee aan twee, dus A X B, A X
C, ..., B

X

C, ..., worden gekruist. Het verst in deze richting gaat de ge

dwongen zelfbevruchting. Dit is op verschillende wijzen mogelijk (zie p. 140).

Al deze methoden zijn in principe proefkruisingen, welke niet anders tot
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doel hebben dan wat eerder werd aangegeven als een generatieve toetsing.
Zelfbevruchting kan echter ook tot doel hebben te geraken tot heterosiskruisingen. Wij herinneren aan het in 4.3 terzake besprokene en laten deze
methodiek als een aparte veredelingsrichting thans buiten beschouwing. Als
geheel aparte richting herinneren wij voorts aan de mogelijkheid, die op
p. 147 werd besproken, om haploiden door chromosoomverdubbeling tot
homozygote diploiden te maken.
Hoewel de boven genoemde werkwijzen zeker bij verschillende gewas
sen gunstige resultaten hebben opgeleverd, blijft de veredeling van kruisbevruchters een zeer moeizaam werk. Van recente datum is intussen een
samenstel van werkwijzen, die door hun theoretische fundering als veel
belovend mogen worden beschouwd, wellicht speciaal voor tuinbouwgewassen. In het kort komt deze nieuwe methodiek op het volgende neer.
Uitgegaan wordt van het principe der generatieve toetsing door proefkruisingen. Hebben wij een populatie van de samenstelling AA + Av. -f- aa,
dan liggen de grootste moeilijkheden in het onderkennen van AA en /4a,
wanneer de selectie zich richt op het dominante kenmerk. AA is dan ge
wenst, Ax ongewenst, omdat deze aa afsplitst.
Een methode van proefkruising ligt dan in het kruisen van een aantal plan
ten, waarvan nog onbekend is of zij AA dan wel Ax zijn, met de recessief
aa. Immers, AA levert dan uitsluitend Ax, dus een homogene stam, Ax
daarentegen levert Ax
aa, dus een heterogene stam. Doch de moeilijk
heid is dat zelden over planten van de gewenste samenstelling xx wordt
beschikt. Hetzelfde doel kan echter worden bereikt door de methode der
massale proeßtruisingen. Wij winnen eenvoudig zaad van een aantal planten

uit de populatie, die onderling vrij zijn bestoven en die vervolgens als goed
zijn geselecteerd. Het stuifmeelmengsel van de populatie is A + a, wanneer
geen selectie voor de bloei mogelijk is, en 3 A + x, wanneer dit wel het geval
is. Veronderstellen wij het eerste. (Het tweede is in principe gelijk.) De ge
selecteerde planten AA of Ax leveren dan in hun nakomehngschap :
AA —•>
2 A (A -{- a) -> 2 AA -{— 2 Ax
Aa, ->• [A
x) (A + a) -> AA -j- 2 Ax + aa
In het eerste geval resulteert een homogene stam, in het tweede door af

splitsing van xx een heterogene. Wij weten dus welke moederplant van de
gewenste samenstelling AA was.
De massale proefkruisingen vormen echter een eerste stap, want de vraag
rijst nu direct, hoe verder gehandeld moet worden. Bij meermalen vrucht
dragende gewassen is deze vraag gemakkelijk te beantwoorden, want wij
grijpen dan terug op de oorspronkelijke moederplanten, die bij de genera

VEREDELING VAN KRUISBEVRUCHTERS

223

tieve toetsing door massale proefkruisingen als goed zijn herkend en ver
meerderen deze door onderlinge bestuiving. Bij éénmaal vrucht dragende
gewassen doet zich nu een mogelijkheid voor hetzelfde te bereiken door
inschakeling van vegetatieve bestendiging, liever van vegetatieve vermeer
dering. Dit punt werd in het voorgaande reeds enige malen genoemd (pp.
ioi, 123). Thans wordt er nog op gewezen, dat bij zeer vele generatief ver
meerderde gewassen het toepassen van vegetatieve vermeerdering als onder
deel van een veredelingsprogramma zeer goed mogelijk is. Van belang is
dan allereerst een goede methode voor vegetatieve vermeerdering, doch er
zijn slechts weinig gewassen, die zich op geen enkele wijze vegetatief laten
vermeerderen. In het onderhavige geval is vegetatieve vermeerdering uit
een drietal overwegingen van belang:
(a) Het is nuttig, wanneer de geselecteerde planten in de vorm van klonen
aan een vegetatieve toetsing kunnen worden onderworpen. Dit betekent, dat
in plaats van één plant 10 of 20 of 100 genetisch identieke kloonplanten
worden beoordeeld, waardoor standplaatsverschillen kunnen worden her
kend. Intussen tonen kloonplanten zelden hun volledige selectiekenmerken
op normale wijze op het gewenste tijdstip. Veel belangrijker zijn dan ook
de beide volgende punten.
(b) Voor een doeltreffende uitvoering der massale proefkruisingen moet
zoveel mogelijk elke plant worden bestoven door vertegenwoordigers van
het totale stuifmeelmengsel. Kruisbestuivende planten worden door hun
naaste buurplanten in veel sterkere mate bestoven dan door verder weg
staande planten. Het nuttig effect van de massale proefkruisingen wordt dan
ook bevorderd, wanneer van alle planten uit de populatie klonen worden
gemaakt, die bij het uitplanten intensief worden gemengd.
(c) Wanneer over klonen wordt beschikt, kan na de generatieve toetsing
worden teruggegrepen op andere planten van de als goed bevonden klonen
voor verdere vermeerdering. Wij hebben in de klonen als het ware bepaalde
idiotypen gefixeerd.
In aansluiting aan het op p. 214 besprokene inzake de metho de der herhaalde
terugkruisingen, wijzen wij thans nog op het volgende. Waneer het in te
kruisen kenmerk recessief is en dus de terugkruising van het type Aa X AA,
wordt het resultaat AA + Aa, waarvan wij met Aa willen verder werken,
omdat het uiteindelijk doel aoc is. Herkenning geschiedt wederom door
generatieve toetsing, doch om geen tijd te verhezen worden tegelijkertijd
met andere bloemen van dezelfde planten, die generatief getoetst worden,
nieuwe terugkruisingen gemaakt. Na de generatieve toetsing wordt dan
slechts verder gewerkt met de inmiddels als goed herkende terugkruisingen.
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De generatieve toetsing geschiedt bij zelfbevruchters door lijnenselectie, bij
kruisbevruchters door massale proefkruisingen. Uiteindelijk moeten wij
om aa te winnen een aantal als Atx getoetste planten onderling kruisen.
Levert de terugkruising Aa,
aa op en is het doel uiteindelijk tot AA
te komen, dan moeten de Ax's onderling worden gekruist en is de verdere
gang van zaken analoog aan een veredelingsprogramma voor kruisbe
vruchters, zoals dit zojuist werd besproken.
Er dient op te worden gewezen, dat in het voorgaande opzettelijk een zo
eenvoudig mogelijke voorstelling van zaken is gegeven. In werkelijkheid
liggen de verhoudingen echter veel en veel ingewikkelder. Er wordt dan
niet volgens eenvoudige schema's, maar naar analogie met deze gewerkt.
7 . HET HANDHAVEN DER RASSEN

Wanneer als eind van een veredelingsprogramma nieuwe rassen zijn ge
wonnen, die aan het doel beantwoorden, blijft het tot de taak der veredeling
behoren er voor te zorgen, dat deze rassen als zodanig, dus met volledig
behoud van hun typische raskenmerken, worden gehandhaafd. Verontreini
ging kan optreden door spontane mutatie, door ongewenste bestuiving en
door vermenging.
Spontane mutatie kan in ieder gewas optreden en wij kunnen ons er
slechts tegen wapenen door het plantmateriaal, dat voor vermeerdering
wordt gebruikt, voortdurend te blijven observeren. Aantasting door virus
ziekten kan feitelijk met spontane mutatie op één lijn worden gesteld.
Ongewenste bestuiving speelt uiteraard bij vegetatief vermeerderde plan
ten geen rol. Bij strikte zelfbevruchters geldt hetzelfde, doch volkomen
zelfbevruchters zijn er weinige. Toch is het handhaven van rassen van over
wegend zelfbevruchters betrekkelijk gemakkelijk te doen door afwijkende
planten voortdurend te verwijderen, dus door negatieve selectie. Bij kruis
bevruchters is de situatie echter anders; thans vereist het handhaven van
rassen een stel maatregelen, welke eigenlijk neerkomen op die van een ge
woon veredelingsprogramma. Zaadteelt van rassen van kruisbevruchters
beantwoordt in wezen aan een veredelingsprogramma.
Vermenging is een gevolg van onnauwkeurig werken bij de zaadoogst
of bij de verdere behandeling van het zaad. Wij noemen dit punt, omdat
het een zeer reëel gevaar inhoudt voor het zuiver houden onzer rassen, ook
mutatis mutandis voor vegetatief vermeerderde gewassen.
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