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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf is grotendeels afhanklik van 

buitelandse bemarking vir die afset van sy produk. Die grootste 

afsetgebiede is Groot-Brittanje en die Vasteland van Wes-Europa 

waar gedurende die 1971/72-seisoen onderskeidelik 40,0 en 47,9% van 

ons druiwe bemark is. 

Suid-Afrikaanse druiwe bereik die Europese markte gedurende die 

winter en vroee lente en slegs aan die begin van die seisoen word 

kompetisie met druiwe wat uit Europa afkomstig is, ondervind. In

voere uit ander lande in die Suidelike Halfrond was tot dusver nie 

groot genoeg om ernstige mededinging te veroorsaak nie. Die 

grootste bedreiging is vanuit ons bedryf self, nl. die bemarking van 

swak gehalte druiwe wat die naam van die produk skade aandoen. Met 

die toenemende kompetisie vanuit die Suidelike Halfrond sal die ge

halte van Suid-Afrikaanse druiwe 'n deurslaggewende rol speel en sal 

dit verbeter moet word indien ons 'n leidende rol in die mark wil 

behou. 

Suid-Afrika se ligging in die Suidelike Halfrond is voordelig weens 

die omgekeerde seisoene, maar nadelig weens die groot afstand van die 

mark. Die Europese mark is nagenoeg 10 000 km ver gelee en die 

direkte skeepsreis daarheen duur van 11 tot 13 dae, 'n periode wat 

op sigself nie sulke hoe eise aan die houvermoe van die druiwe 

stel nie. Hierby moet egter die tyd van vervoer yan die plaas na 

die hawe, ... / 
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die hawe, die periode onder voorverkoeling en verkoeling voor ver

skeping, die tyd van vervoer vanaf die hawe in Europa na die markte 

en verder na die kleinhandelafsetpunte, getel word.· Dit duur dus 

drie tot vier weke vanaf die plaas, deur die hele vervoerketting, 

tot by die kleinhandelaar. 

Druiwe word gewoonlik binne een dag na oes voorverkoel. Gedurende 

hierdie tyd is dit by veldhitte wat normaalweg wissel tussen 21 en 

32°C. Voorverskepingsopberging en verskeping geskied by -O,S°C 

en by 90+ 5% relatiewe humiditeit. In die Europese afsetgebiede 

is-die temperature laag (ongeveer 10°C in Engeland) en vervoer ge-

skied nie onder verkoeling nie. Wanneer die druiwe by die klein-

handelaar uitgestal word, word dit weer aan hoer temperature bloot

gestel en nog steeds moet dit aantreklik en vars vertoon, m.a.w. 

dit moet ook 'n raklewe he. Die eise wat aan die houvermoe van 'n 

tafeldruifcultivar vir uitvoer gestel word, is dus baie hoog. 

Die houvermoe van 'n druif is die vermoe om na oes in 'n vars en 

gesonde toestand te bly. Faktore wat houvermoe beinvloed kan of 

inherent wees soos byvoorbeeld weerstand teen stingeluitdroging of 

weerstand teen verrotting, of uitwendig soos temperatuur, lugvog of 

hantering. Wanneer gepraat word van 'n cultivar se houvermoe moet 

dit gemeet word aan die hand van 'n ~pesifieke stel van uitwendige 

faktore en waar cultivars vergelyk word, moet die uitwendige fak-

tore dieselfde wees. Verskille tussen cultivars of tussen be-

sendings van dieselfde cultivar onder identiese ui~~endige faktore 

moet dan die gevolg wees van verskille in inhereLte houvermo~. 

Die doel ... / 
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Die doel van hierdie studie was om van die inherente faktore wat 'n 

invloed op houvermoe mag he, te ondersoek. 'n Grondige kennis 

van hierdie faktore sal van groot waarde wees by die evaluering van 

nuwe cultivars asook by die keuse van teelouers vir teelprogramme. 
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HOOFSTtTK 2 

HOUVERMOE VAN DIE DRUIWE VAN DRUIFCULTIVARS 

2o1 Literatuuroorsig 

Daar is groot verskille tussen druifcultivars wat inherente 

houvermo~ betrefo Die cultivars wat in Suid~Afrika as uit

voertafeldruiwe verbou word, beskik oor 'n matig tot goeie hou

vermo~ en eersgenoemde groep word slegs geduld omdat hulle 'n 

tekort 1n die bemarkingspatroon aanvulo 

Die drie belangrikste kriteria waaraan die houvermo~ van 'n 

cultivar onder koelopbergingstoestande gemeet word, is weer

stand teen verrotting, die mate van stingeluitdroging en die 

stewigheid van die korrelo Weerstand teen verrotting mag 

direk wees as gevolg van chemiese of strukturele weerstand 

teen die indringing van verrottingsorganismes of dit kan in

direk wees weens 'n stewiger dop wat meer hestand is teen me

ganiese besering, 'n sterker korrelsteelaanhegting wat die los

breek van korrels verminder, of 'n beter weerstand teen die 

fisiologiese bars van korrelso Enige besering van so 'n aard 

in die dop is 'n ideale plek vir die indringing van verrot

tingsorganismeso Uitdroging van die stingel en verlepping 

van die korrel is die gevolg van die verlies aan vogo 

Ginsburg (1965) het die opbergingsleeftyd van verskillende uit-

voertafeldruifcultivars vergelyk (Tabel 1)o Jie rypwordings-

tye van hierdie cultivars word ook in diese~fde tabel aangegeeo 

Tabel 1 o o o/ 
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TABEL 1. - Opbergingsleeftyd by -O,S°C en 90+ 5% relatiewe 
humiditeit (Ginsburg, 1965) en rypwordingsdatums 
van verskillende tafeldruifcultivars. 

Opbergings- Tyd van rypwording 
Cultivar leeftyd in die Paarl- en 

(weke) Hexvallei 

Queen of the Vineyard 3 1 tot 24 Januarie 

Waltham Cross 4 24 Januarie tot 
7 Maart 

Alphonse Lavallee 5 1 7 Januarie tot 
28 Februarie 

New Cross 6 21 Februarie tot 
1 1 April 

Almeria 8 21 Maart tot 9 Mei 

Barlinka 10 21 Februarie tot 
2 Mei 

Red Emperor 10 28 Februarie tot 
2 Mei 

5 

Van die cultivars wat in die Suid-Wes-Kaapland aangeplant is, 

het bogenoemdes die beste houvermoe in hulle onderskeie ryp-

wordingstye. Druifcultivars wat voor Queen of the Vineyard 

rypword, beskik nie een oor voldoende houvermoe om in Suid-

Afrika as uitvoertafeldruif gebruik te word nie. Die tabel 

toon dat daar oor die algemeen 'n toename in opbergingsleeftyd 

met later rypwording is. Die vraag ontstaan of hierdi~ ver-

skynsel bloot toevallig is en of later rypwording gepaard gaan 

met die octwikkeling van eienskapp~ wat aa~ die cultivar 'n 

beter houver:'loe gee. Die bestaan van sulke eienskappe word 

in die ... / 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



6 

in die komende hoofstukke be preek. 

2.2 Proefprosedure 

Vir opberging sowel as vir die ander ondersoeke is vier Vitis 

vinifera-druifcultivars gebruik. Pearl of Csaba, die enigste 

van die vier wat riie 'n uitvoertafeldruifcultivar is nie, maar 

tog in die verl~de aangeplant, is vir plaaslike bemarking, is 

ingesluit omdat dit reeds aan die einde van Desember rypword. 

Die drie uitvoertafeldruifcultivars Queen of the Vineyard, 

Waltham Cross en Barlinka is ekies weens hulle verskillende 

rypwordingstye. Omdat daar inne dieselfde cultivar verskille 

in inherente houvermoe mag we s weens verskillende produksie

toestande, was al die druiwe ir die ondersoek gebrui~ afkomstig 

van wingerde op die Bellevue-P,roefplaas, Paarl, waar hulle al

mal op 'n granietgrond op Jac~uez-onderstok gekweek word. Die 

druiwe wat in al die ondersoe~e gebruik is, is so uitgesoek dat 
I 

die suikergehalte sover moontlik binne die grense van 13 tot 

16 persent gewissel het. Wat verbouing betre~ het die vier 

cultivars dieselfde behandelin~ ontvang. 

Ten einde die houvermoe van hi~rdie cultivars te vergelyk, is 

ses kiss~s druiwe van elke cultivar volgens uitvoerstandaarde 

verpak. Elke kissie het ses ~akkies druiwe met elk een groot 

tros of twee kleiner trossies, bevat. Elke pakkie is toege-

draai in een vel papier en ver eenheid behandel. 

spore op druiwe wissel baie na gelang van die heersende 

klimaatstoestande en ... / 
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klimaatstoestande en veral later in die seisoen kan reen en 

dou in die nagte die natuurlike inokulum verhoog. Ten einde 

die weerstand van die druiwe an verskillende cultivars teerl 

verrotting te kon es die inokulum vir elke culti-

var en elke monster dieselfde wees. Daarom is in elke pakkie 

tydens verpakking een korrel et B. cinerea-verrotting geplaas. 

Die druiwe is vir drie weke b -0,5°C en 90+ 5% relatiewe humi

diteit en daarna vir een week by 10°C en dieselfde humiditeit 

opgeberg. Hierdie toestande word vir alle tafeldruifopberg-

ingsproewe by die NIVV gebrui en is 'n nabootsing van die 

wat tydens uitvoer voorkom. 

Na opberging is die aantal ge onde en verrotte korrels getel 

en die persentasie verrotting Die mate van stingel-

uitdroging en die stewigheid an die korrels is bepaal deur 

dit in verskillende grade in te deel en dan deur middel van 

'n punteskaal om te reken na 'n faktor. Vir die stingeluit-

droging is vyf grade en vir die stewigheid van die korrel is 

drie grade gebruik nl. 

Stingeluitdroging Graad Punte 

Groen, nie verlep 1 10 

Groen, verlep 2 8 

Oorwegend green met bruin 3 5 

Oorwegend bruin met green 4 3 

Bruin en verdroog 5 0 

Korrelstewigheid ... / 
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Korrelstewigheid Graad Punte 

Stewig 1 10 

Verlep 2 5 

Pap 3 0 

In gevalle waar meer as een tros per pakkie voorgekom het, of 

by bepaling van korrelstewigh id waar elke pakkie 'n groat 

aantal korrels bevat het, is n gemiddelde indruk gebruik om 

die pakkie in 'n graad te pla s. In elke kissie is die aan-
! 

tal pakkies in elke graad uitgedruk as 'n persentasie v~n die 

totale pakkies in die kissie. Hierdie persentasie is verme-

nigvuldig met die punte vir e ke graad en die graadtotale is 

dan bymekaar getel om 'n groo totaal vir elke kissie te ver-

kty. Verdeling van die groottotaal deur 10 het dan 'n 

stingelopbergings- en 'n korrJlopbergingsfaktor vir elke kis-

sie gelewer. In Tabel 2 word 'n voorbeeld van so 'n here-

kening om 'n stingelopbergingsfaktor te verkry, aangetoon. Op 

dieselfde wyse is 'n faktor vir korrelopberging bereken. 

TABEL 2. - Metode van berekeni g van stingelopbergingsfaktor. 

Graad Getal pakkies Persentasie van Punte Totaal (% 
in graad totale pakkies X Punte) 

1 2 33,3 10 330 
2 3 50,0 8 400 
3 1 16,7 5 83,5 
4 - - 3 -
5 

i 
0 - - i -

GROOTTOTAAL: 813,5 

FAKTOR (Groo~totaal)= 81 4 ( 1i) ) , 

'n Tweerigting ... / 
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'n Tweerigting variansie-analise met behulp van 'n arcsin 

~ - transformasie is gedoen vir die data van elke eienskap 

en die Newman-Keuls D-toets vir verskille tussen gemiddeldes 

is gebruik (Snedecor & Cochra 
. I 

1967). 

2.3 Resultate en bespreking 

Pearl of Csaba het hoogs betekenisvol meer verrotting as die 

ander cultivars getoon, maar ~ussen die ander cultivars was 

daar geen betekenisvolle verstille nie. Die toestand van 

Barlinka se stingels na opber ing was hoogs betekenisvol beter 

as die van die ander cultivarl, met geen betekenisvolle verskille 
I 

tussen die ander cultivars ni¢. Die korrels van Barlinka en 

Waltham Cross het hoogs betekenisvol beter opgeberg as die 

van Queen of the Vineyard en Jlearl of Csaba. Tussen Barlinka 

en Waltham Cross was die vers il betekenisvol, maar tussen 

Queen of the Vineyard en Pear of Csaba was daar geen betekenis

volle verskil nie. Tabelle J en 4 dui die besonderhede van 

die opbergingsresultate aan. 

TABEL 3. - Gemiddelde persentJsie verrotting en die 
gemiddelde faktor ~ir stingel- en korrel-
opberging by die dr uiwe van vier cultivars. 

Cultivar Ver~r~tting Stingel- Korrel-
faktor faktor 

Pearl of Csaba 318 ,o 39,8 36,1 
Queen of the Vineyard '5,6 34,2 4 3' 1 
Waltham Cr'Jss. b 0 30,0 9'5,8 ' 
Barlinka p,2 76,7 100,0 

TABEL 4 ... I 
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TABEL 4. - Gemiddeldes en D-waardes vir verrotting en gemid
delde faktor en D-waardes vir stingel- en korrel
opberging by die druiwe van vier cultivars (arcsin 
~ - transformasie). 

-Cultivar X X - 10,0 X - 12,9 X - 13,5 

Pearl of Csaba 37,9 27,9 X X 25,0 X X 24 4 X X 
' 

Queen of the 13,5 3,5 nb 0,6 nb 
Verrot-

ing Vineyard 
Barlinka 12,9 2,9 nb 

Waltham Cross 10,0 

STANDAARD- 7,38 AFWYKING 

D 15,8 D . 9,8 4;0,01 = 2,0,05 = 

Cultivar - - - 35,5 - 39,0 X X - 33,0 X - X -
Barlinka 61 '2 28,2 X X 25,7 X X 22,2 X X 

Pearl of Csaba 39,0 6,0 nb 3,5 nb 
Stingel-
faktor Queen of the 35,5 2,5 nb 

Vineyard 

Waltham Cross 33,0 

STANDAARD- 5,78 AFWYKING 

D . 13,5 D2·0 OS 7,81 4,0,01 = = ' ' 

Cultivar - - - 41 '0 - 81 '6 X X - 36,9 X - X -
Barlinka 90,0 53' 1 

X X 49,0 X X 8 4 X 
' 

Waltham Cross 81 '6 44,5 X X 40,6 X X 

Korrel- Queen of the 41 '0 4 '1 
nb 

faktor Vineyard 
Pearl of Csaba 36,9 

STANDAARD- 6,08 AFWYKING 

D . 4,0,01 = 1 3 '1 D . 2,0,01 = 10,4 

D2;o,os :::: 7,5 
X X Hoogs betekenisvol * Betekenisvol nb Nie betekenisvol 
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Pearl of Csaba het die swakste opgeberg, veral omdat dit baie 

onderhewig was aan verrotting. Die stingel- en korreltoest8nd 

was ook swak. Queen of the Vineyard was min aan verrotting 

onderhewig, maar die stingeltoestand en die stewigheid van 

die korrel was nie beter as die van Pearl of Csaba nie. Al

hoewel Waltham Cross se korrels ferm was na opberging, was die 

stingels baie swak. In die praktyk is Waltham Cross bekend 

vir die feit dat dit baie vatbaar is vir stingeluitdroging. 

Barlinka het verreweg die beste van die vier cultivars opge

berg. Die stingels was na opberging nog in 'n goeie toestand 

en die korrels stewig. 

Daar was dus 'n toename in houvermoe met later rypwording. 

Hierdie resultaat stem ooreen met wat in die praktyk ondervind 

word en met die wat deur Ginsburg (1965) gerapporteer is. 

Omdat die opbergingstoestande dieselfde was, is die verskille 

in houvermoe te wyte aan inherente faktore in die druif. 

Verklarings vir hierdie verskille moet gesoek word aan die 

hand van anatomiese en fisiologiese verskille tussen die druiwe 

van die cultivars. Ondersoeke na somrnige van die moontlike 

faktore wat houvermoe kan beinvloed, word in die volgende 

hoofstukke bespreek. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



1 2 

HOOFSTUK 3 

ANATOMlE VAN DIE DRUIFDOP 

3.1 Literatuuroorsig 

Die buitenste beskermende lae selle van die druifkorrel wat die 

kutikula (nie-selluler), epidermis, en die subepidermale lae 

tot by die dunwandige parenchiematiese selle insluit, staan 

in die algemene spreektaal bekend as die druifdop en dit sal 

vir die doel van hierdie verhandeling in.hierdie sin gebruik 

word. By die typ korrel kan die dop geredelik afgetrek word, 

en in voorlopige anatomiese studies is vasgestel dat die weef

sel in die buitenste een of twee lae van die dunwandige paren

chiemselle skeur. 

Dit is welbekend dat die dop van sommige cultivars beter ont

wikkel is as die van ander. Pearl of Csaba se dop is fyn of 

sag, terwyl Waltham Cross en Barlinka taai of stewige doppe 

het. Waar so 'n dop by die ryp korrel afgetrek word, kan die 

verskil in dopdikte by bogenoemde cultivars met die blote oog 

gesien word. 

Die anatomie van die druifdop is al deur verskeie navorsers 

ondersoek. Die bestaan van 'n kutikula op die oppervlak van 

die dop is reeds in 1910 deur Viala en Vermorel gerapporteer. 

De Villiers (1926) het by verskeie y. Vinifera~cultivars kuti-

kuladiktes van tussen 7 en 9 ~m gevind. Bonnet (volgens 

Viala & ... / 
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Viala & Vermorel, 1910) het vasgestel dat die kutikuladikte van 

V. vinifera wissel van 1,5 tot 3,8 ~men dat dit die dunste 

was van 11 Vitis spesies wat hy ondersoek het (Tabel 5). 

Beukman (1962) het by verskeie wyndruifcultivars kutikula

diktes van tussen 1,56 en 2,67 ~m verkry (Tabel 5). 

TABEL 5. Kutikuladiktes van verskillende Vitis-spesies 
(Bonnet, volgens Viala & Vermorel, 1910) en 
V. vinifera-cultivars (Beukman 1962). 

Spesie of Cultivar 

V. coriacea 

V. berlandieri 

V. aestivalis 

V. cinerea 

V. rubra 

V. labrusca 

V. monticola 

V. riparia 

V. arizonica 

V. rupestris 

V. vinifera 

V. vinifera/cvs: 

Riesling 

Folie blanche 

St.- Emi 1 ion 

Clairette blanche 

Ku tikuladikte (~m) 

9,9 

8,5 

8, 1 tot 8, 3 

8,0 

7,8 

6 tot 7,6 

6,6 tot 6,7 

6, 1 tot 6, 5 

5,7 

4,6 

1,5 tot 3,8 

2,67 

2,58 

2,12 

1 '56 

Onder die kutikula kom die epidermis voor. De Villiers (1926) 

het een laag epidermisselle waargenee~ terwyl Meynhardt (1956) 

een tot drie lae gevind het. Volgens Meynhardt is die epi

dermisselle klein ... / 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



14 

dermisselle klein en vierkantig of effens langwerpig in 'n 

tangensiale rigting. By die cultivars Muskaat Hamburgh, 

Diamond en Golden Muscat is die gemiddelde grootte van die 

selle 21 pm in 'n tangensiale rigting en 7 pm in 'n radiale 

rigting. (Rafei, 1941, volgens Beukman, 1962). Beukman 

(1962) het by vier wyndruifcultivars vasgestel dat die epider

misselle van 21,0 tot 25,5 pm in 'n tangensiale rigting en van 

2,9 tot 4,4 pm in 'n radiale rigting varieer. 

Tussen die epidermis en die parenchiemselle is die hipodermis. 

Meynhardt (1956) het by verskeie V. vinifera-cultivars tussen 

2 (Sultana) en 14 (Barlinka) hipodermale sellae gevind. Hier

die selle word radiaal geleidelik grater en meer onre!lmatig 

van vorm in 'n sentripetale rigting. De Villiers (1926) het 

gevind dat die dop van Barlinka dikker is as di~ van Prune de 

Cazouls of Wit Hanepoot. Hierdie gegewens, tesame met 

Meynhardt (1956) en Beukman (1962) se metings van dopdiktes, 

word aangegee in Tabel 6. 

Volgens De Villiers (1926) is die selwand van die dop sterk 

gelignifiseerd. In teenstelling hiermee kon Meynhardt (1956) 

geen lignien in die dopselle waarneem nie, en hy skryf 

De Villiers se bevinding toe aan die feit dat die kleurstof 

vir lignien ook die selinhoud kleur. 

De Villiers (1926) het die mate van ontwikkeling van die 

druifdop cp 'n volryp stadium as 'n belangrike faktor met be

trekking tot houvermo! beskou. Hy was van mening dat 'n sterk 

TABEL 6 ... / 
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TABEL 6. - Dopdiktes van verskillende V. vinifera-cultivars 
(1 De Villiers, 1926; 2 Meynhardt, 1956 & 
3 Beukman, 1962). 

Cultivar Dopdikte (11m) 

Barlinka 1 240 

Prune de Cazouls 1 176 

Wit Hanepoot 1 135 

Barlinka2 225 

Alphonse Lavallee 2 197 

Pearl of Csaba2 1 52 
. 2 

Queen of the Vineyard 105 

Waltham Cross 2 92 

Sultana2 33 

Folie Blanche3 117 

Clairette blanche3 102 
R. 1" 3 1es 1ng 98 

St.- Emilion3 77 

1 5 

ontwikkelde dop soos die van Barlinka die verlies aan vog deur 

die dop baie moet beperk en het vasgestel dat by bogenoemde drie 

cultivars daar 'n omgekeerde verband is tussen dopdikte en 

transpirasieverliese. 

'n Sterk ontwikkelde dop sal ook die korrel beskerm teen mega-

niese beserings en dus teen die indringing van verrottingsorga-

nismes. !· cinerea-verrotting dring veral maklik by beserings 

in die dop in_(Beukman, 1962). Die weerstand van die dop teen 

meganiese beserings word bepaal deur twee faktore nl. die dop-

dikte, en die dikte, en dus sterkte, van die se:wande. Eers-

genoemde kan ... / 
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genoemde kan deur meting vasgestel word, maar die individuele 

selwande is te dun vir metings onder die ligmikroskoop. Deur 

egter die hoeveelheid selwandmateriaal per eenheidsmassa te 

bepaal, kan 'n aanduiding van die selwanddikte verkry word. 

!· cinerea-verrotting kan die druifdop ook direk deur die ku

tikula binnedring, alhoewel dit baie moeiliker plaasvind as b~ 

beserings in die doppe. Die dikte en stewigheid van die ku-

tikula en stewigheid van die dop is hier van belang. Brown 

en Harvey (1927) het 'n sogenaamde meganiese teorie opgestel 

om die binnedringing van dle swamdraad deur die intakte kuti-

kula te verklaar. Hiervolgens heg die swamdraad aan die ku-

tikula (Fig. 1a). 'n Uitgroeisel met 'n dun punt ontstaan 

(Fig. 1b) en dit oefen druk op 'n klein deel van die kutikula 

A 

a 

Fig. 1.- Skematiese voorstelling van die meganisme van 
indringing van 'n swamdraad deur die kutikula 
(Brown & Harvey, 19271 

uit ... / 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



17 

uit. Net so 'n groot teendruk word nou deur die kutikula en 

die onderliggende weefsel uitgeoefen. Dit kan voorgestel 

word deur die volgende vergelyking. 

P F = T + P H 

waar P F = Druk uitgeoefen deur swamdraad 

P H = Hidrostatiese druk van onderliggende sel (ongeveer 

dieselfde as die osmotiese waarde) 

T = Komplekse funksie afhanklik van die spanning op 

die epidermis) die mate van verwringing van die 

area xy, en die oppervlakte van die area xy 

Volgens die teorie sal die kutikula breek wanneer P F > Tt + P H 

waar T1 = Die spanning waarby die kutikula breek. 

T1 hang dus af van die sterkte van die kutikula en die buiten-

ste wand van die epidermissel. Die dikte van die kutikula 

sal weer 'n invloed he op die sterkte daarvan, en die kutiku

ladiktes is dus bepaal om 'n moontlike verband met weerstand 

teen ~· cinerea-verrotting te ondersoek. Die dikte van die kuti

kula mag verder ook 'n rol speel in die weerstand teen mega

niese beserings. 

In 'n ondersoek na faktore wat die houvermo~ by druiwe bein

vloed, het Korobkina en Stesnjagina (1968) hoogs betekenis

volle negatiewe korrelasies tussen die dikte van die kutikulere 

laag en korrelverrotting gedurende vervoer (r = -0,92) en 

tussen die hipodermale laag en verrotting (r = -0,94) verkry. 

Die dikte van die dop is ook een van die faktore wat 'n rol 

speel in die weerstand teen die fisiologiese bars van korrels, 

'n verskynsel ... / 
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'n verskynsel wat ook aanleiding gee tot verhoogde verrotting 

van korrels (cf. 5.1). 

Die 'anatomiese ondersoek is gedoen om vas te stel watter rol 

die kutikuladikte, dopdikte en stewigheid van die dop speel 

met betrekking tot houvermoe van druiwe. 

3.2 Proefprosedure 

In die anatomiese studie van die doppe van die vier cultivars 

in die ondersoek, is die kutikula- en dopdikte en die aantal 

selle in die dop in radiale lengtesnit bepaal. Die dopdikte 

en die hoeveelheid selmateriaal is gekorreleer met die hoeveel

heid verrotting in die opbergingsproewe verkry. 

By die aanvanklike permanente preparate wat deur middel van die 

paraffienwas-metode gemaak is, het die weefsel gedurende sny 

van die materiaal maklik geskeur en akkurate metings sou dus 

nie gemaak kon word nie. Verdere ondersoeke het getoon dat 

deur verstewiging van die korrelgedeeltes met 'n 1% selloidien

oplossing gevolg deur impregnering met paraffienwas, goeie 

preparate gemaak kon word. Impregnering moes egter oor 'n 

periode van minstens drie weke geskied om te verhoed dat die 

weefsel inmekaar gepers word. 

bruik was, was soos volg: 

Die volledige metode wat ge-

Van elke cultivar is ses monsters uit die wingerd geneem en 

apart gepreserveer in 'n formalien-alkohol-asynsuur-mengsel 

(Johansen, 1940). Uit elke monster is na preservering 10 

korrels uitgesoek, ... / 
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korrels uitgesoek, gewas in 50% etanol, en klein blokkies soos 

aangedui in Fig. 2 is daaruit gesny. Elke korrel se blokkies 

VOOAAANSIG IY-AANIIG 

Fig. 2. - Skematiese voorstelling van die pos1s1es in die 
korrel waaruit blokkies weefsel geneem is vir 
snee. 

is in 'n kaasdoeksakkie toegemaak en verder in stadiums gedehi-

dreer en geinfiltreer (Tabel 7). 

Die materiaal is ingebed in 56°C smeltpunt Tissuemat. Radia-

le lengtesnee van 16 ~m dik is met behulp van die skuifmikro-

toom gemaak. 'n Snit van elk van die vier blokkies per kor-

rel is op een voorwerpglasie geplaas en vyf voorwerpglasies 

per korrel is gemaak. Haupt se kleefmiddel en 2% formalien as 

vloeimiddel is gebruik. Met hierdie metode kon selfs snee 

deur die korrelsteel en bodeel van die korrel tegelykertyd ge-

TABEL 7 .•. / 
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TABEL 7. -Reeks van stadiums vir dehidrering en infiltre
ring van korrelgedeeltes· 

70% etanol 

85% etanol 

95% etanol 

100% etanol 

100% etanol 

Reagens 

50% absolute etanol : 50% eter 

1% selloidien in 50% etanol : 50% eter 

Spoel in 50% etanol : 50% eter 

50% chloroform : 2S% etanol : 2S% eter 

100% chloroform 

7S% chloroform 

SO% chloroform 

2S% chloroform 

100% xi1een 
< _,;_, 100% xileen 

2S% xileen 

SO% xileen 

7S% xileen 

Stadige byvoeging van Tissuemat+ 
by 600C 

100% Tissuemat by 60°C 

100% Tissuemat by 60°C 

(+Fischer Scientific Co.) 

Tyd 

6 uur 
6 II 

6 II 

6 II 

6 II 

1 2 II 

1 week 

1 minuut 

12 uur 
1 2 II 

24 II 

24 " 
24 II 

24 II 

24 II 

3 weke 

24 uur 

24 " 

20 

maak word sonder dat die korrelsteel uitskeur. Van elke kor-

rel is een voorwerpglasie uitgesoek vir kleuring met sudan IV 

en een vir kleuring met safranien en kleurvastegroen. 

Die kutikula is met sudan IV gekleur (Tabel 8) en die snee 

is gemonteer in gliserienjellie (Johansen, 19~J). Vir die 

.safranien- ... I 
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safranien- en kleurvastegroen-kleuring van die dop is die voor-

werpglasie met snee net soos vir sudan IV deur die xileen-

etanol-reeks geneem tot by 70% etanol en daarna verder soos in 

Tabel 9 aangedui. Die snee is permanent gemaak met kanadabal-

sem. 

TABEL 8. - Kleuringsreeks vir sudan IV. 

Rea gens Tyd 

xileen 5 minute 

xileen 5 " 
50% xileen 50% absolute etanol 5 " 
100% etanol 5 II 

95% etanol 5 II 

70% etanol 5 II 

Versadigde oplossing van sudan IV 
in 70% etanol 30 " 
SO% etanol 20 sekondes 

gliserien 1 0 minute 
gliserien 30 minute - 1 2 uur 

In die ondersoek is die kutikuladikte, dopdikte, en die aantal 

sellae in die dop bepaal op elk van die 6 posisies aangedui in 

Fig. 2. Afgesien van die buitenste 3 tot 5 sellae, le die 

selle nie in perfekte lae in die dop nie. Die aantal selle op 

'n reguit lyn tussen die kutikula en die dunw~ndige parenchiem-

selle is dus getel. Die gemiddelde seldeursnit is bereken van 

die aantal selle en dopdikte. Dieselfde sne! is ook ondersoek 

TABEL 9 ... / 
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TABEL 9. - Kleuringsreeks vir safranien en kleurvastegroen 

Reagens 

1% safranien in SO% etanol 

SO% etanol 

9S% etanol 

100% etanol 

1% kleurvastegroen in naeltjiesolie 

SO% naeltjiesolie : SO% xileen 

100% xileen 

100% xileen 

Tyd 

20 minute 

1 0 sekondes 

1 0 " 
1 0 " 
20 " 
10 " 
s minute 

s minute en 
langer 

22 

vir die voorkoms van huidmondjies. 'n Verdere 30 snee per 

cultivar is met floroglusinol en soutsuur gekleur (Revector

mengsel) en ondersoek vir die voorkoms van lignien in die dop. 

Die hoeveelheid selwandmateriaal is bepaal deur gebruik te maak 

van die beginsel dat selw.andmateriaal soos pektien, sellulose 

en hemiselluloses nie oplosbaar is in 70 tot 100% etanol, of 

asetoon nie, terwyl die res van die selinhoud soos water, op-

geloste suikers, organiese sure en opgeloste soute deur her-

haalde uitloging met 70% etanol verwyder kan word. Die 

metode van Kertesz (19S1),soos gewysig deur Belli-Donini en 

Stornaiuolo (1970), is aangepas vir druiwemateriaal (cf. S.2). 

Die hoeveelheid alkohol-onoplosbare residu (A 0 R) per eenheid 

vars massa van die dop is bepaal en gebruik as 'n aanduiding 

van die hoeveelheid selwandmateriaal. 

Tweerigting variansie- .. / 
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Tweerigting variansie-analises js gedoen op die data en die 

Newrnan-Keuls D-toets vir verskille tussen gerniddeldes is ge

bruik (Snedecor en Cochran, 1967). Korrelasie-koeffisiente 

tussen dopdikte en verrotting en tussen A 0 R en verrotting is 

bereken. 

3.3 Resultate en Bespreking 

Die anatomic van die dop van die vier cultivars is basies die

selfde soos die beskrywing van De Villiers, Meynhardt, en 

Beukrnan. Die kutikula is 'n aaneengeslote lagie sonder sel

lul@re struktuur op die oppervlakte van die dop (Fig. 3). 

Die gerniddelde dikte by die vier cultivars is 2,9 ~rn. Dit is 

dus dunner as die 7 tot 9 ~rn wat deur De Villiers gevind is, 

maar stern goed ooreen met die waardes deur Bonnet en Beukrnan 

verkry. 

Die gemiddelde waardes vir die kutikuladiktes vir elke cultivar 

word aangegee in Tabel 10. Daar was geen betekenisvolle ver-

skil tussen cultivars nie en kutikuladikte het dus nie 'n rol 

gespeel in die weerstand teen !· cinerea-verrotting nie. Net 

onder die kutikula is 'n laag hoekige epidermisselle (Fig. 4) 

wat rneestal tangensiaal verleng is. Verder in die sentripetale 

rigting is nul tot drie lae hoekige selle wat tangensiaal breer 

as die epiderrnisselle is. Orndat hierdie selle baie dieselfde 

struktuur as die epidermisselle het, het Meynhardt hulle ook as 

epiderrnisselle beskou, maar hulle rnoet eerder beskou word as 

oorgangsvorrne tussen die epidermis en die twee tot vier lae 

TABEL 10 .•. / 
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TABEL 10. - Gemiddelde kutikuladikte, dopdikte, aantal 
selle op 'n reguit lyn tussen die kutikula 
en die parenchiemselle, seldeursnit en 
A 0 R in die dop by vier druifcultivars. 

Kutiku- Dop- Aantal Seldeur- A 0 R ~/g 
Cultivar ladikte dikte selle snit vars 

(llm) (llm) (llm) mass a) 

Pearl of Csaba 2,92 173 9,2 18,8 0,0399 

Queen of the 
Vineyard 2,92 233 10,8 21 '6 0,0551 

Waltham Cross 2,85 273 10,3 26,5 0,0841 

Barlinka 2,90 272 11 '4 23,8 0,0707 

STANDAARD- 0,033 32,2 0,50 1 '66 0,0034 AFWYKING 

24 

tangensiaal-verlengde selle wat net onder bulle 1@. Hierdie 

selle is in duidelike lae gerangskik. Verder in die sentripe-

tale rigting is die selle egter breer en die meeste is nog 

hoekig, maar die laagstruktuur is nie meer waarneembaar nie. 

Die oorgang tussen dop-en parenchiemselle is dikwels moeilik om 

te bepaal. In sommige gevalle is daar 'n skerp oorgang tussen 

die hoekige dopselle en die onreelmatig-geronde parenchiemsel

le, maar in ander gevalle, veral aan die stylent van die kor

rel, is die oorgang nie so duidelik nie. 

Verskillende navorsers sal dus op dieselfde materiaal verskille 

in dopdikte kan kry bloot weens verskille in interpretasie van 

waar die dcp eindig. Wanneer onder 'n swak vergroting gekyk 

is ... I 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



25 

is (Fig. 5), kon die punt van oorgang tog met 'n redelike mate 

van akkuraatheid vasgestel word. 

Gelignifiseerde selwande kom voor in die korrelsteel, in die 

primere en sekondere vaatbundels en by die basis van die styl

oorblyfsel. Die selwande in die druifdop bevat egter geen 

lignien nie. Dieselfde kleurreaksie van die selinhoud met 

die kleurstof soos deur Meynhardt waargeneem, is gevind. Die 

resultate van die verskillende bepalings op die dop word aange

gee in Tabel 10 en die verskille tussen die gemiddeldes en D

waardes in Tabel 11. 

Die mate van ontwikkeling van die dop kan gemeet word aan die 

hoeveelheid selwandmateriaal en die dopdikte wat op sy beurt 

bepaal word deur die aantal selle en die grootte van die selle. 

Eersgenoemde drie dra by tot die stewigheid van die dop, maar 

groot selle aileen mag 'n nadeel wees tensy daarvoor vergoed 

word deur die ander komponente. Waltham Cross en Barlinka 

toon dus 'n sterker dop-ontwikkeling as Queen of the Vineyard, 

terwyl Pearl of Csaba die swakste ontwikkelde dop het. 

So 'n sterk ontwikkelde dop soos die van Waltham Cross en 

Barlinka meet 'n invloed op die houvermoe van die cultivar he. 

Dit sal beter hestand wees teen beserings en gevolglik teen 

verrotting gedurende vervoer en opberging. Negatiewe korre-

lasies tussen dopdikte en verrotting gedurende koelopberging 

(r = 0,93) en tussen selwandmateriaal en verrotting (r = -0,82) 

is dan ook aangetoon. 

TABEL 11 ... / 
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TABEL 11. - Gemiddeldes en D-waardes vir dopdikte, aantal 
selle op 'n reguit lyn tussen die kutikula en 
die parenchiemselle, seldeursnit en A 0 R in 
die dop by die korrels van vier druifcultivars. 

- - -

26 

Cultivar X X - 173 X - 233 X - 272 

Waltham Cross 273 100 X X 40 X X 1 nb 

Barlinka 272 99 X X 39 X X 

Queen of the 233 60 X X 

Vineyard 
Dop- Pearl of Csaba 173 
dikte 

D . D Dz;o,o5 4,0,05 = 33,6 3;0,05 = 30,2 = 24,7 

D 43,2 D 39,8 D 34,3 4;0,01 = 3;0,01 = 2;0,01 = 

-Cultivar X X - 9,22 X - 10,30 X - 10,80 

Barlinka 11 '45 2,23 X X 
1 '1 5 

X X 0 65 X 
' 

Queen of the 10,80 1 '58 
X X 0 50 nb 

' Vineyard 

Waltham Cross 10,30 1 '08 
X X 

Aantal Pearl of Csaba 9,22 
selle D D 4;0,05 = 0,85 2;0,05 = 0,63 

D . 1 '1 0 
D 0,87 4,0,01 = 2;0,01 = 

Cultivar - 18,72 - 21 '53 - 23,84 X X - X - X -
Waltham Cross 26 '53 7,81 X Jt: 5,00 X X 2 69 X 

' 
Barlinka 23,84 5' 12 

X X 2,31 X 

Queen of the 21 '53 2,81 X 

Vineyard 
Sel- Pearl of Csaba 1 8 '7 2 deur-
snit D . 2,74 D 2,06 4,0,05 = 2;0,05 = 

D . 4,0,01 = 3,59 D . 2,0,01 = 2,85 
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TABEL 11 • - (Vervolg) . 

- -Cultivar X X - 0,0391 X - 0' 0551 X - 0,0707 

Waltham Cross 0,0841 0,0442 X X 0,0290 X X 0 0134 X X 
' 

Barlinka 0,0707 0,0308 X X 
0 '0 156 

X X 

Queen of the 0,0551 0,0152 X ~ 

A 0 R Vineyard 

Pearl of Csaba 0,0399 

D . 4,0,01 = 0,0075 

x x Hoogs betekenisvol ~ Betekenisvol nb Nie betekenisvol 

Die mate van dopontwikkeling kan met vrug by 'n groter aantal 

cultivars ondersoek word. Indien 'n goeie korrelasie tussen 

dopdikte en houvermo! gevind word, sal die dopdikte gebruik 

kan word by die evaluering van nuwe cultivars om sodoende cul

tivars met 'n potensieel-swak houvermoe vroegtydig uit te 

skakel. Anatomiese ondersoeke van die dop is tydrowend, maar 

moontlik kan die gebruik van 'n mikrometer tyd bespaar. Die-

selfde metode sal ook gebruik kan word by die keuse van teel-

ouers vir kruisings. 

Die toename in die mate van dopontwikkeling met later rypwording 

kan grotendeels toegeskryf word aan die langer periode tussen 

blom en rypwording by die later cultivars, met gevolglik meer 

tyd vir ontwikkeling van die dop en veral vir die neerlegging 

van Stlwandmateriaal ... / 
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van selwandmateriaal. 

Die ronde stippeltjies wat taamlik reelmatig versprei op die dop 

voorkom en vera! merkbaar is by Waltham Cross, is nie tipiese 

lentiselle waarin die selle los van mekaar met groot intersel

lulere ruimtes voorkom nie. Fig. 6 toon dat dit bestaan uit 

'n aantal lae gekutiniseerde selle wat in die boonste sellae 

van die dop ontwikkel. Weens die struktuur van hierdie stip

peltjies moet waterverlies deur hulle baie klein wees. Die 

rede vir die voorkoms van die stippels is nie duidelik nie, 

maar een moontlike verklaring is dat hulle ontwikkel op 'n plek 

waar 'n huidmondjie in die jong stadium van die korrel voorgekom 

het. Op die ryp korrels kon geen huidmondjies gevind word nie. 

Fig. 7 toon die tipiese lentiselle wat op die korrelsteel voor

kom. Die korrelsteel is ook bedek met 'n kutikula van onge

veer dieselfde dikte as die op die dop, en dit word slegs onder

breek by die lentiselle. 

Groot idioblaste kom verspreid voor in die dop, maar is meestal 

gekonsentreer naby die styloorblyfsels waar die primere en 

sekondere vaatbundels bymekaarkom (Fig. 8). Omdat hulle 

baie groter is as die omringende selle mag hulle voorkoms 'n 

rol speel by die onderhewigheid aan fisiologiese bars van kor

rels. Op sulke plekke sal die dop swakker wees, en veral die 

tipiese ringvormige bar~eby die stylent mag hul ontstaan so he. 
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Pig. 3. - 'n Gedeelte van die druifdop van Queen of the Vine
yard, soos_gesien in 'n radiale lengtesnee gekleur 
met sudan TV, wat die kutikula (K) as 'n rooi
gekleurde lagie op die epidermisselle (E) toon 
(660x-vergroting). 

E 

Fig. 4. - Radiale lengtesnee deur die druifdop van 'n Waltham 
Cross-korrel, gekleur met safranien en kleurvaste
groen (264x-vergroting) toon die hoekige epidermis
selle (E) en die tangensiaal-verlengde hipodermisselle 
(TH) wat geleidelik breer en minder hoekig word in 'n 
sentripetale rigting (H). 
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A 

Fig. 5. - Dieselfde snee as in Fig. 4, dog onder 41x-vergroting, 
toon die druifdop (D) en die onderliggende parenchiem
selle (P). Die binneste grens van die dop word aan
getoon deur die lyn AB. 

s 
K 

Fig. 6. - 'n Tipiese stippel (S} op die dop van 'n korrel van 
Queen of the Vineyard, soos gesien in 'n radiale 
lengtesnee gekleur met sudan TV (264x-vergroting). 
K : Kutikula. 
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Fig. 7. - Radiale lengtesnee deur 'n lentisel (L) op die 
korrelsteel van Barlinka gekleur met sudan IV 
(104x-vergroting). K : Kutikula; I : Idioolast. 

Fig. 8. • Twee idioblaste (I} naby die styloorblyfsels (S) 
van 'n Waltham Cross-korrel, soos gesien in 'n 
radiale lengtesnee gekleur met safranien en kleur
vastegroen (104x-vergroting). 
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HOOFSTUK 4 

WAAS VAN DRUIFKORRELS EN TRANSPIRASIE 

4.1 Literatuuroorsig 

By die bemarking van tafeldruiwe is 'n vars voorkoms net so 'n 

belangrike aspek as afwesigheid van verrotting. Die korrels 

moet ferm wees en die stingels moet minstens nog groen vertoon. 

Verlepping van korrels en uitdroog van stingels is die gevolg 

van vogverlies deur die kutikula van die korrel en deur die 

huidmondjies, lentiselle en die kutikula van die korrelsteel 

en trosstingel. Die druifdop self bevat geen huidmondjies 

nie (Eames & MacDaniels, 194 7). 

De Villiers (1926) was van mening dat 'n dik, sterk ontwikkelde 

dop met gelignifiseerde selle transpirasieverliese vanaf die 

korrel teenwerk en dus uitdroging verminder (cf. 3.1). Latere 

navorsers het egter vasgestel dat die waas die belangrikste be

perkende faktor in die verlies aan vog vanaf die korrel is 

(Martin & Stott, 1957; Chambers & Possingham, 1963; Radler 

1965 b). 

Was kom by die druifdop voor bo-op die kutikula as 'n oppervlak

waslagie wat in die onbeskadigde toestand as die waas bekend 

staan, en binne-in die kutikula. Die oppervlakwaslaag is baie 

dun en uiters klein hoeveelhede was is aanwesig. Die hoeveel

heid oppervlakwas van Thompson's Seedless en Brucets Sport ('n 

mutant van ... I 
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mutant van eersgenoemde) verkry deur indompeling in chloro-

form (3 x 10 sek.) (Radler, 1965 c); asook vir Sultana, Zante 

Korente, Muscat Gordo Blanco en Waltham Cross, deur indompeling 

in chloroform (4 x 10 sek.) (Dudman & Grncarevic, 1962), 11ord 

aangetoon in Tabel 12. 

TABEL 1 2. - Oppervlakwas op die korrels van Thompson's Seedless, 
Bruce's Sport (Radler, 1965 c) en Sultana, Zante 
Korente, Muscat Gordo Blanco, en Waltham Cross 
(Dudman & Grncarevic, 1962). 

Cultivar Oppervlakwas (llg/ cm 2
) 

Thompson's Seedless 100 

Bruce's Sport 100 

Sultana 140 

Zante Korente 1 1 1 

Muscat Gordo Blanco 178 

Waltham Cross 107 

Die kutikulere was kom voor binne-in die kutikula waar dit ver-

meng is met kutien en dit kan slegs verwyder word deur langdu

rige ekstraksie met chloroform in 'n Soxhlet-apparaat 

(Martin, 1960). Dit bied dus 'n metode om die twee groepe te 

skei. 

Die was kan ook volgens chemiese eienskappe in twee fraksies 

geskei word. Harde was, wat hoofsaaklik cleanoliensuur bevat, 

is oplosbaar ... / 
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is oplosbaar in chloroform, maar onoplosbaar in petroleum-eter. 

Sagte was, wat bestaan uit langketting-alkohole, - koolwater

stowwe en· -organiese sure en klein hoeveelhede.esters en 

aldehiede, is oplosbaar in chloroform eh petroleum-·eter 

(Radler, 1965 a)~ 

Martin en Stott (1957) het aangetoon dat die tempo van droging 

van Sultanadruiwe beheer word deur die diffusie van water deur 

die waslaag en dat dit verhoog kan word deur van die was te 

verwyder met oplosmiddels of deur die chemiese samestelling te 

wysig met versepende olie-emulsies. Radler (1965 a) het die 

relatiewe drogingstempo van Sultanadruiwe in 'n lugstroom by 

50°C na verskillende behandelings vergelyk met die kontrole 

waarvan die waas onbeskadig was. Ekstraering van die waslaag 

met dampe vanaf kokende petroleum-eter (kookpunt 40-60°C) waar

deur hoofsaaklik die sagte was-fraksie verwyder is, het 'n 

4,6-voudige toename in die drogingstempo teenoor die kontrole 

veroorsaak. Verwydering van al die oppervlakwas met warm chlo

roform het 'n verdere klein verhoging gegee, en deur die dop 

af te skil is die drogingstempo nag verder verhoog (Tabel 13). 

Die oppervlakwaslaag, en veral die sagte was-fraksie is dus 

volgens hierdie gegewens die belangrikste beperkende faktor 

in verlies aan vag vanaf die korrel. Dit is egter belangrik 

om daarop te let dat hierdie resultate verkry is in 'n droog

tonnel by ~0°C, dus toestande waaraan uitvoerdruiwe nooit bloot

gestel word nie. 

TABEL 13 ... / 
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TABEL 13. - Relatiewe drogingstempo van Sultanakorrels by 50°C 
(Radler, 1965 b). 

Behandeling 

Kontrole 

Oppervlakwas geekstraeer 
met petroleum eter dampe 

Oppervlakwas verwyder met 
warm chloroform 

Dop afgeskil 

Relatiewe Drogingstempo 

1 

4,6 

5,7 

8,3 

Die belang van die sagte was-fraksie is verder beklemtoon toe 

Grncarevic en Radler (1967) getoon het dat die verdamping van 

water deur plastiese membrane grootliks verminder kan word 

deur hulle te bedek met sagte was afkomstig van Sultanadruif-

doppe. Die harde was-fraksie het geen invloed op die ver-

damping van water gehad nie. Hierdie vermoe van die waslaag 

om waterverlies te beperk, berus op die chemiese samestelling 

en struktuur daarvan. Die waslaag van die druif is sterk 

hidrofoob (Dudman & Grncarevic, 1962; Chambers & Possingham, 

1963). Tydens waterverlies deur die epidermis beweeg water 

vanaf die epidermisselle deur die kutikula deur 'n proses van 

vloeistofdiffusie tot by die oppervlak van die kutikula. Al-

hoewel die kutikula ook was bevat, geskied beweging van water 

deur die kutienfraksie daarvan. Verdere vloeistofdiffusie 

word op die oppervlak van die kutikula stopgesit deur die 

hidrofcbe eienskappe ... / 
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hidrofobe eienskappe van die oppervlakwaslaag. Hierdie was-

laag is in die vorm van dun plaatjies van ongeveer 0,1 ~m 

wyd met subligmikroskopiese kapillere ruimtes tussenin. Geen 

druppels of films water. kan in hierdie ruimtes vorm nie, en 

water moet dus nou in die dampvorm daardeur diffundeer. Die 

lengte van hierdie ruimtes is onbekend, maar omdat die was

plaatjies byna horisontaal met die dop le en mekaar oorvleuel, 

is dit waarskynlik 'n paar maal die dikte van die waslaag wat 

'n geskatte dikte van 'n paar ~m het. Die ruimtes net bo die 

vogtige kutikula is versadig met waterdamg terwyl die buiten~ 

ste atmosfeer 'n baie laer relatiewe humiditeit mag he. 

Wateidamp beweeg dus langs 'n gradient tussen die hoe dampdruk 

binne die druifkorrel na 'n laer dampdruk van die atmosfeer. 

Die kapillere spasies is klaarblyklik lank genoeg om die ver

lies aan water langs hierdie gradient effektief teen te werk 

(Chambers & Possingham, 1963). 

Nadat die druiftros geoes is, is dit afgesny van die watervoor

raad van die stok en kan daar slegs 'n verlies aan water van

uit die korrels en stingels plaasvind. Hoe stadiger hierdie 

verlies is, hoe langer sal die druif in 'n vars toestand bly. 

Pentz (volgens Ryall & Harvey, 1959) het gevind dat verlepping 

van die korrel nie merkbaar is by 1,2% vogverlies nie, maar 

opvallend is by 5 tot 6%. 

Verlaging van die temperatuur soos wat tydens koelopberging 

plaasvind, verlaag die dampdrukverskil tussen die atmosfeer en 

die binnekant •.. / 
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die binnekant van die kapillere ruimtes (Tabel 14) met 'n ge-

volglike afname in die transpirasiesnelheid. Uit die tabel 

is dit ook duidelik dat 'n verhoging van die relatiewe humidi-

teit van die atmosfeer dieselfde invloed het. So 'n verho-

ging vind ook plaas wanneer die lug in 'n geslote koelkamer 

afgekoel word, mits daar nie te veel vog uit die lug onttrek 

word deur kondensasie op die koelslange nie. 

TABEL 14. - Verband tussen temperatuur, relatiewe humiditeit 
en die dampdruk van water en die dampdrukverskil 
by 760 mm Hg (Lutz & Hardenburg, 1968). 

Relatiewe Dampdruk Dampdruk-
Temperatuur humiditeit verskil 

(%) (mm Hg) (mm Hg) 

0°C 
. 

1 00 4,S8 0 

90 4,12 0,46 

70 3,21 1 , 3 7 

so 2,29 2,29 

21,1°c 100 18,76 0 

90 16,88 1 '8 8 
70 1 3 '1 3 S,63 
so 9,38 9,38 

Die relatiewe humiditeit gedurende koelopberging meet egter 

nie hoer as 9S% wees nie. By versadigde lugvogtoestande is 

daar 'n baie grater gevaar van swamverrotting (Ryall & 

Harvey, 19S9). 

In die praktyk word dit gevind dat sommige cultivars onder 

dieselfde toestande ... / 
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dieselfde toestande meer gevoclig is vir stingeluitdroging en 

verlepping van die korrel as andcr. In die opbergingstudie 

is sulke verskille tussen cultivars aangetoon (cf. 2.3). Om 

hierdie verskille te verklaar, is die transpirasieverliese 

vanaf die korrels en stingels by die vier cultivars bepaal. 

In die geval van die korrels is die bepalings gedoen met on

beskadigde waas sowel as met ander monsters waarvan die waas 

verwyder is met chloroform. Die hoeveelhede waas verwyder 

van die korrels van die verskillende cultivars met die 

chloroform-behandeling, is vergelyk en die samestelling van 

die was is ondersoek. 

4.2 Ondersoekprosedure 

Van elke cultivar is ses monsters druiwe deur die hele blok 

wingerd geoes. Drie herhalings van tien korrels elk per 

monster is vir beide die bepalings met en sander oppervlakwas 

gebruik. Slegs gesonde korrels met so min moontlik beskadi

ging van die waas is uitgesoek en die korrelsteel is afgesny 

sodat net die korrelsteelverdikking aan die korrel bly sit het. 

Vir die stingeltranspirasie is 18 enkel trosse uit die blok 

wingerd van elke cultivar geneem. 

By die behandeling waar die oppervlakwas verwyder moes word, 

is dit op hierdie stadium gedoen deur die korrels in 'n 

draadmandjie te plaas en drie maal vir 10 sekondes onder chlo

roform by kamertemperatuur te dompel. Die drie herhalings 

per monster se was is saamgevoeg deur slegs een hoeveelheid 

chloroform te ... / 
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chloroform te gebruik. Die chlorofoim het egter nie al die 

waas by Waltham Cross en Barlinka verwyder nie. Die korrels 

waarvan al die waas verwyder is, het blink vertoon, maar by 

hierdie cultivars het op dele van sommige korrels 'n dun, vaal 

lagie waas oorgebly. 

Die korrelsteelverdikkings is verseel deur dit versigtig in 

gesmelte paraffienwas te druk; by die behandeling waar die 

waas verwyder is, eers nadat dit gedoen is. Al die bepalings 

van die transpirasieverliese is gedoen in 'n Percival-kweekkas. 

Die temperatuur is op 27°C en die relatiewe humiditeit op 50% 

konstant gehou, en al die waaiers is aangeskakel om 'n sterk 

lugbeweging te verkry. 'n Spesiale draadrakkie waarop die 

korrels so geplaas kon word dat hulle vry van mekaar is sodat 

lugbeweging vryelik kon plaasvind, is gebruik (Fig. 9). Die 

rakkie is ook so antwerp dat dit in 'n chemiese weegskaal opge

hang kan word. 

Die rakkie met korrels is akkuraat geweeg, onmiddellik in die 

kweekkas vir ongeveer 900 en 450 minute onderskeidelik vir die 

korrels met en sonder waas geplaas, en daarna weer geweeg om 

die massaverlies te bepaal. Die tyd waarin die korrels in 

die kweekkas was, is genoteer in minute. Die korrelsteeltjies 

is hierna met 'n lem glad teen die korrel afgesny en die lengte 

en breedte van die korrel met 'n akkurate meetpasser bepaal. 

Meting van die korrels na bepaling van die transpirasieverlies 

sal 'n geringe fout in die bepaling veroorsaa~ omdat die kor-

rel reeds ... / 
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Fig. 9. - Draadrakkie gebruik vir korreltranspirasie-metings. 

rel reeds vog verloor het en dus effens gekrimp het. Weens 

praktiese redes kon dit egter nie voor die tyd gedoen word 

nie. 

Die gemiddelde lengte (afstand tussen korrelsteelaanhegting en 

styloorblyfsel} en breedte van die 10 korrels per herhaling is 

bereken. Die vorm van die druifkorrel met 'n groter lengte as 

breedte is as benaderd dieselfde as die van 'n prolaat sferoied 

en die met 'n groter breedte as lengte as benaderd di~ van 'n 

oblaat sferoied beskou. Die oppervlakwas en volumes van hier-

die sferoiede is bereken met behulp van die volgende formules 

(Turrell, 1946). 

Oppervlakte prolaat sferoied = 2nb 2 + 2nab sin -l. e 
e 

Oppervlakte oblaat sferoied b 2 · 1 + e = 2na 2 + n- log ..,...
1
--

e e - e 

Volume prolaat ... / 
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Volume prolaat sferoied 

Volume oblaat sferoied 

waar a = I van die langste as van die sferoled 

b = I van die kortste as van die sferoied 

Die gemiddelde oppervlaktes en volumes is met 10 vermenigvul-

dig om die totaal vir die 10 korrels per herhaling te verkry. 

Die transpirasiesnelheid is bereken in mg/cm 2 /uur en mg/cm 3 /uur 

vir die korrels met waas, en slegs in mg/cm 2 /uur vir die 

sander waas. 

Die transpirasieverliese van die trosstingels is net soos vir 

die korrels bepaal. Al die korrels op die tros is versigtig 

by die korrelsteelaanhegting afgesny, en die wonde wat so ant-

staan het, asook waar die trossteel afgesny is, is verseel met 

paraffienwas. Draadhakies van 'n bekende massa is gebruik om 

die stingels in die skaal en die kweekkas op te hang. Die 

verlies aan massa na ongeveer 240 minute in die kweekkas is 

bepaal en die vogverlies bereken in mg/g vars massa/uur. 

Die was-chloroformoplossing wat soos vroeer bespree~ verkry is, 

is tot een-derde van die volume ingedamp en deur 'n fyn fil

treerpapier gefiltreer en gewas om onsuiwerhede te verwyder. 

Die filtraat is in 'n 50 ml beker van bekende massa opgevang, 

en na afdamping van die chloroform in 'n vakuum-dessikator en 

verdere droging in 'n oond by 70°C, is dit afg~koel en die 

massa bepaal. Die hoeveelheid was per oppervlakte is uitge-

druk in ... / 
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druk in mg/cm 2
• 

Die was wat gebruik is vir skeiding in harde en sagte was

fraksies is apart verkry deur ongeveer 3 000 korrels per culti

var in chloroform te dompel (3 x 10 sek.). Die oplossing is 

gefiltreer, drooggedamp en verpoeier in 'n vysel. Vir elke 

cultivar is ses monsters van ongeveer 0,3 g elk in harde en 

sagte was-fraksies soos volg geskei: Elke monster is vier 

maal agtereenvolgens met ·10 ml hoeveelhede petroleum-eter 

(kookpunt 40 - 60°C) in 'n Erlenmeyerfles met 'n terugvloei

koeler in 'n waterbad opgekook. Die petroleum-eter-ekstrak 

is deur 'n baie fyn filtreerpapier (Schleicher & Schull 602 eh) 

gefiltreer, gewas en die filtraat in 'n 100 ml glasbeker van 

bekende massa opgevang. Na indamping, droging by 70°C en af-

koeling, is die massa weer bepaal. Die persentasie sagte was 

in die totale was is hiervan bereken. 

Tweerigting variansie-analises is gedoen op die data verkry vir 

die transpirasiesnelheid van die korrels en die hoeveelheid 

oppervlakwas en die Newman-Keuls D-toets vir verskille tussen 

gemiddeldes is gebruik (Snedecor & Cochran, 1967). Vir die 

transpirasiesnelheid van die korrels is die gemiddeldes van 

die drie herhalings per monster geneem en vierkantsworteltrans-

formasies is p,ebruik. 'n Eenrigting klassifikasie-analise van 

variansie is gebruik vir die stingeltranspirasie en die 

standaard-afwyking van die gemiddelde persentasies sagte was is 

bereken (Snedecor & Cochran, 1967). 

4.3 Resultate en ... / 
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4.3 Resultate en Bespreking 

Die gemiddelde transpirasiesnelhede vir elke cultivar met die 

onbeskadigde waas en met die waas verwyder, word aangegee 1n 

Tabel 15. Die verskille tussen die gemiddeldes en die 

TABEL 15. - Gemiddelde oppervlakte tot volume verhouding 
en transpirasiesnelheid by korrels met onbe
skadigde waas en met die waas verwyder van 
vier druifcultivars. 

Waas onbeskadig Waas 
verwyder 

Cultivar Opp. . Transpira- Transpi-. rasie-Volume- siesnelheid snelheid verhou-
ding mg/cm 2

/ mg/cm 9 / mg/cm 2
/ 

uur uur uur 

Pearl of Csaba 3,42 0,587 2,010 5,350 

Queen of the 2,90 0,473 1 '3 71 5,618 
Vineyard 

Waltham Cross 2,58 0,372 0,960 3,736 

Barlinka 2,53 0,272 0,690 3,350 

D-waardes in Tabel 16 toon hoogs betekenisvolle verskille tus-

sen al die cultivars waar die waas onbeskadig gebly het. Om

dat die waas nie ewe goed by al die cultivars verwyder is nie, 

is die cultivars na verwydering van die waas nie statisties 

met mekaar vergelyk nie. Verwydering van die waas het egter 

'n hoogs betekenisvolle toename in transpirasiesnelheid ver-

oorsaak (Tabel 17). Pearl of Csaba het 'n hoogs beteke-

nisvolle ho~r transpirasieverlies van die stingels getoon as 

die ander ... / 
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die ander drie cultivars wat onderling nie verskil het nie 

(Tabel 18). 

TABEL 16. - Gemiddeldes, verskille tussen gemiddeldes en die 
D-waardes vir transpirasiesnelheid by korrels 
met onbeskadigde waas van vier druifcultivars ( v- -transformasie). 

Cultivar X X - 0,521 

Pearl of Csaba 0,766 0,245 ~ ~ 

Queen of the 0,687 0' 166 ~ ~ 

Vineyard 

Waltham Cross 0,609 0,088 ~ ~ 

Barlinka 0,521 

STANDAARD- 0,022 AFWYKING 

D4;0,01 = 0,046 

~ ~ Roogs betekenisvol 

-
X - 0,609 

0,157 ~ ~ 

0,078 ~ ~ 

-X - 0,687 

0,079 X X 

TABEL 17. - Gemiddeldes, verskil tussen gemiddeldes en die 
D-waardes vir korrels met onbeskadigde waas en 
korrels met die waas verwyder van vier druif
cultivars ( ~ -transformasie). 

Behandeling 

Waas verwyder 
Onbeskadigde waas 

STANDAARD-AFWYKING 

D4;0,01 = 0,159 

x x Hoogs betekenisvol 

X 

2,110 
0,645 

0,074 

-
X - 0,645 
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TABEL 18. - Gemiddeldes, verskille tussen gemiddeldes en die 
D-waardes vir transpirasiesnelheid by die tros
stingels van vier druifcultivars. 

Cultivar 

Pearl of Csaba 

Queen of the 
Vineyard 

Barlinka 

Waltham Cross 

STANDAARD
AFWYKING 

D4;0,01 = 11,15 

x mg/g 
vars 

mass a/ 
uur 

39,71 

21 '79 

20,39 

18,58 

5,203 

-
X - 18,28 

X X 
21 '13 

nb 3,21 

nb 
1 '81 

D2;0,05 = 6,39 

-X - 20,39 

19,32 X X 

nb 
1 '40 

-x-21,79 

x x Hoogs betekenisvol nb Nie betekenisvol 

Dit is duidelik dat die oppervlakwaslaag (waas) 'n uiters be-

langrike rol speel in die beperking van transpirasieverliese 

vanaf die korrel. Verwydering van die waas het 'n 9- tot 

12-voudige verhoging in die transpirasiesnelheid teweeg ge-

bring. Hierdie verhoging is meer as die verkry deur Radler 

by Sultana, maar die verskil in toestande, veral temperatuur, 

waaronder die bepaling gedoen is, moet in gedagte gehou word 

wanneer die syfers vergelyk word. Namate die cultivars se 

houvermoe toeneem, was daar 'n verlaging in die transpirasie-

verliese vanaf die korrel. 

Die snelheid ... / 
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Die snelheid van transpirasie per eenheidsoppervlakte is egter 

nie al faktor wat van belang is by die verlepping van 'n korrel 

nie. Die verhouding van verdampende oppervlakte tot volume 

van die korrel is eweneens belangrik. Hoe grater die opper-

vlakte/volume-verhouding, hoe gouer sal 'n korrel die kritiese 

5 tot 6% vog verloor om verlep te raak. Dit word duidelik ge

toon deur die grater verskille tussen cultivars wanneer die 

transpirasiesnelheid met onbeskadigde waas per volume-eenheid 

uitgedruk word (Tabel 15). Die grater verskille meet toege

skryf word aan die verskillende korrelgroottes en dus ver

skillende oppervlakte/volume-verhoudings by die cultivars. 

Groot korrels is dus, uit die oogpunt van transpirasieverliese 

gesien, wenslik vir 'n tafeldruifcultivar. 

Die massa van 'n druifkorrel (g) is benaderd gelyk aan die 

volume daarvan (ml) en die transpirasieverlies per volume (ml) 

benaderd gelyk aan die in massa (g). Wanneer die klein fout 

deur so 'n benadering buite rekening gelaat word, kan die 

transpirasieverliese by die stingel en die korrel vergelyk 

word. Die stingel het 'n baie grater oppervlakte/volume-ver-

houding as die korrel en die transpirasieverlies per massa

eenheid is 16 tot 30 maal so hoog by die stingel as by die 

korrel. Die stingel aileen sal dus baie makliker uitdroog. 

Die stingel en korrel 1s egter verbind met vaatweefsel en 

daar vind waarskynlik 'n herdistribusie van vog tussen die kor-

rel en stingel plaas. 'n Aanvulling van vog sal dan die 

stingel lang~r laat green bly, maar ten koste van die korrel 

self. I 
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self. In die praktyk word dit gevind dat 'n vaster tros 

langer 'n green stingel behou as 'n lesser tros van dieselfde 

oorsprong. Die vaste tros het 'n grater korrelvolume- tot 

stingelvolumeverhouding en die stipgel het dus 'n grater re

serwe van vog om uit te put. In 'n vaste tros is die stingel 

boonop baie beter beskut teen lugbeweging en dus teen uitdro

ging. Die mate waartoe herdistribusie plaasvind, mag ook 'n 

inherente eienskap van die cultivar wees. 

Die transpirasiemetings is egter uitgevoer met die stingel ai

leen en herdistribusie of beskutting kon geen rol speel nie. 

Die grater transpirasieverlies by Pearl of Csaba meet grootliks 

toegeskryf word aan die feit dat dit 'n baie fyn en dun 

stingel het en dus 'n grater soortlike oppervlakte het as die 

ander cultivars met hul dikker stingels. Afgesien van soort-

like oppervlakte kan verskillende transpirasiesnelhede per een

heidsoppervlakte tussen die cultivars ook 'n rol speel. Ver

skille ten opsigte van stingeluitdroging tussen cultivars by 

die intakte tros meet dus toegeskryf word aan 'n kombinasie 

van hierdie vyf faktore. 

Die hoeveelhede was verwyder van die korrels (Tabel 19) stem 

baie geed ooreen met die verkry deur ander navorsers. Die 

verskille tussen die hoeveelhede was verwyder was betekenis

vol of hoogs betekenisvol. Die feit dat nie al die opper

vlakwas by Waltham Cross en Barlinka verwyder kon word nie, 

veroorsaak dat geen gevolgtrekkings aangaande die invloed van 

die hoeveelheid oppervlakwas op die korrel en die transpirasie-

snelheid gemaak ... / 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



45 

TJ\BEL 19. - Gemiddelde hoeveelheid oppervlakwas, verskille 
ttlssen die ge~iddeldes, ·en die D-waardes by die 
korrels van vier druifcultivars. 

Cultivar - (llg/cm 2
) 

- 96,4 - 112,2 - 126,7 X X - X - X -
Queen of the 133,8 37,4 X X 21 , 6 X X 7 , 1 X 
Vineyard 

Pearl of Csaba 126,7 30,3 X X 14,5 X X 

Barlinka 11 2 '2 15,8 X X 

Waltham Cross 96,4 

STANDAARD- 4,88 AFWYKING 

D4;0,01 10,5 D 8,3 D 6,0 = 2;0,01 = 2;0,05 = 

x x Hoogs betekenisvol x Betekenisvol 

snelheid gemaak kan word nie. Die verskille in die hoeveel-

hede waas verwyder met dieselfde behandeling, mag te wyte aan 

die struktuur van die waas of aan die chemiese samestelling 

daarvan wees. Dit is egter duidelik dat, indien al die waas 

by Waltham Cross en Barlinka verwyder kon word, die transpira-

siesnelheid (Tabel 15) nog meer sou toegeneem het en dit is 

moontlik dat dieselfde waardes as vir Pearl of Csaba en Queen 

of the Vineyard bereik kon gewees het. 

Die persentasie sagte was het, behalwe tussen Pearl of Csaba en 

Queen of the Vineyard, waar daar geen betekenisvolle verskil 

was nie, afgeneem namate die transpirasiesnelheid afgeneem en 

die rypwordingsdatum ... / 
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die rypwordingsdatum toegeneem het (Tabel 20). Hierdie 

TABEL 20. - Gemiddelde persentasie sagte was in die oppervlak
was van korrels en standaard-afl•ryking van die ge
middeldes bv vier druifcultivars. 

Cultivar 

Pearl of Csaba 

Queen of the Vineyard 

Waltham Cross 

Barlinka 

STANDAARD-AFWYKING 

Gemiddelde 

58,05 

57,90 

47,93 

40,63 

1 '1 84 

bevinding toon dat die rol van die sagte was-fraksie aileen 

in die beperking van die transpirasie vanaf die korrel hier 

nie so 'n belangrike rol speel as wat deur ander navorsers ge-

vind is nie. 
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HOOFSTUK 5 

PEKTIESE VERBINDINGS 

5.1 Literatuuroorsig 

Die pektiese verbindings is 'n groep polisakkariede wat almal 

'n groat persentasie galakturoonsuur in lang kettings bevat 

(Kertesz, 1951). Saam met hierdie poligalakturonied kom ander 

5- koolsto~en 6- koolstof-suikers in dieselfde ketting voor 

(Bonner & Varner, 1965). Die pektiese verbindings kan vol-

gens die mate van metilering, binding met metaal-ione soos 

Ca++ en Mg ++, en polimerisasie in verskillende groepe inge-

deel word (Kertesz, 1951). 

Protopektien is die water-onoplosbare pektiese verbinding wat 

deur beperkte hidrolise na pektiniensuur en pektiensuur en hul 

saute afgebreek word. 

Pektiniensuur is 'n kolloidale poligalakturonied wat meer as 

net die minimum hoeveelheid metiel-ester-groepe bevat. ~fits 

dit nie te veel metielgroepe bevat nie, kan dit bind met 

sekere metaal-ione om pektinate te vorm. 

Pektiensuur is 'n kolloidale poligalakturonied wat byna geen 

metielgroepe bevat nie. Dit verbind met sekere metaal-ione 

om pektate te vorm. 

Pektiese verbindings kom by plantselle hoofsaaklik in die mid

dellamella en ... / 
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dellamella en in kleiner hoeveelhede in die prim!re selwand 

voor (Albersheim & Killias, 1963). In die primere selwand 

word die beweging en reorientering van die sellulose-fibrille 

beperk deur ioniese en kovalente kruisbindings deur die pek

tiese verbindings sowel as.deur ander polisakkariede (Bonner & 

Varner, 1965). Hierdie stowwe is ook verantwoordelik vir 

binding tussen die primere selwande van aangrensende selle. 

Die meeste studies oor pektiese verbindings by druiwe is uitge

voer met druiwesap en sulke gegewens is nie verteenwoordigend 

van die hele korrel nie. Slegs enkele verwysings van onder

soeke na pektiese verbindings in die hele korrel is beskikbaar. 

Marsh & Pitman (volgens Kertesz, 1951) het met die Wichman

metode gevind dat die oplosbare pektiese verbindings in Tokay

en Zinfandeldruiwe afgeneem het van 0,28 tot 0,14% en yan 0,14 

tot 0,09% onderskeidelik gedurende rypwording. In teenstel

ling hiermee het dit toegeneem van 0,11 tot 0,13% by Alicante. 

'n Afname in onoplosbare en 'n toename in oplosbare pektiese 

verbindings is deur Hopkins & Gourley (1930) met behulp van 

die metode van Carre gevind. 

ouderd. 

Hierdie metodes is egter ver-

Deur gebruik van die metode van Gee, McComb & McCready (1958) 

vir die bereiding van die alkohol-onoplosbare residu (A 0 R) 

en die bepaling van die totale pektiese verbindings en anhidrou

roonsuur, het Carter (1968) 'n afname in die persentasie pek

tiese verbindings in die korrel vanaf die einde van Augustus 

(0,755) tot die begin van November (0,275) toe die druiwe ryp 

was, verkry. . .. I 
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was, verkry. Gedurende oestyd was daar baie min verandering. 

Die pektiese verbindings in die A 0 R het van 22 tot 17% in 

eersgenoemde periode afgeneem. Uit hierdie gegewens is dit 

nie duidelik of die persentasie-afnames slegs die gevolg was 

van 'n toename in die korrelgrootte en hoeveelheid ander sel

wandmateriale, en of daar 'n afbreking van protopektien plaas

gevind het nie. So 'n afbreking van protopektien na die pek

tiese sure en tot 'n mindere mate na hulle saute, sal 'n ver

swakking in die struktuur van die selwand en tussen selwande 

teweegbring. Die ondersoek is gedoen om twee redes: 

1. Om vas te stel of die afbreking van protopektien 'n rol 

speel by die fisiologiese bars van druiwe op die volryp

stadium. Pearl of Csaba is uiters gevoelig vir fisio

logiese bars. Queen of the Vineyard is ook gevoeiig, 

maar minder as eersgenoemde, terwyl Waltham Cross en 

Barlinka nie in 'n noemenswaardige mate aan die probleem 

ly nie. Meynhardt (1956) het verskei~ bydraende oorsake 

gevind, maar die invloed van pektiese verbindings is, 

saver bekend, nog nie ondersoek nie. Orffer (ongepubli

seerd) het by wyndruiwe 'n verband tussen fisiologiese 

bars van korrels op die wingerdstok en die bars van 

korrels wat afgeknip is en in die laboratorium onder 

water gehou is, gevind. Die gebruik van so .'n 

toets is ook by die vier cultivars in die ondersoek 

nagegaan. Indien die in Yitro-metode se resultate 

ooreenstem met die wat in die praktyk op die wingerd-

stok verkry ... / 
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stok verkry word, sal dit gehruik kan word as 'n vinnige 

toets vir die VRtbaarheid van die cultivar vir fisiolo

giese bars. 

2. Om 'n moontlike verband tussen die hoeveelheid pektiese 

materiaal, die mate van afbreking daarvan en vatbaarheid 

vir B. cinerea-infeksie vas te stel. Du Plessis (1936) 

het tot die gevolgtrekking gekom dat die samestelling van 

die selwand van meer belang is by die bepaling van 'n 

cultivar se weerstand teen B. cinerea-infeksie ~s die sel-

inhoud. Die swamdraad groei in die druifkorrel deurdat 

dit ensieme afskei wat die selwand oplos en die dood van 

die sel as gevolg het, maar indien die selwande nie afge

breek word nie, bly die inhoud lewend (Brown 1915). Brown 

(1915) het voorgestel dat die toksiese stof wat die sel 

dood ~f dieselfde is as die wat die selwand oplos, of dat 

dit slegs in werking kan tree nadat die selwand opgelos 

is. 

Dit is dus duidelik dat die samestelling van die selwand 

van fundamentele belang is by infeksie deur ~· cinerea 

en dat verskille in samestelling verskille in vatbaar

heid vir B. cinerea-infeksie kan veroorsaak. 

5.2 Proefprosedure 

Die metode van Gee et a~ (1958) is gebruik vir die bereiding 

van die A 0 R. Van elke cultivar is ses monsters van 20 g 

doppe wat ... / 
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doppe wat verkry is deur dit van die ryp korrel a£ te trek, 

geneem. Die materiaal is gedood deur dit in 60 ml kokende 

96% etanol te dompel en vir 10 minute te kook. Dit ·is afge-

0 koel en vir nie meer as 'n week nie by -30 C bewaar. 

Na verwydering uit die vrieskas is die alkohol van die doppe 

gedekanteer, 100 ml vars 70% etanol bygevoeg, die mengsel in 'n 

"Waring Blender" gehomogeniseer vir vyf mir1ute en laat staan 

vir 24 uur vir die oplos van die alkohol-oplosbare stowwe. 

Vir die maal- en wasproses is die metode van Gee et al gewysig 

deur nie soutsuur by die etanol te voeg nie. Dit is gedoen om 

moontlike hidrolise van die protopektien uit te skakel. Na 

hierdie periode is die alkohol uit die mengsel afgetrek op 'n 

Buchner-filter met fyn filterglas en die residu gewas met 100 ml 

hoeveelhede 70% etanol (2 maal), SO ml 96% etanol en 100 ml 

asetoon~ Die residu is toegelaat om lugdroog te word, die 

mssa bepaal, en die hoeveelheid A 0 R uitgedruk as g A 0 R per 

g doppe (cf. 3.3). 'n Wiley-meul is gebruik om die residu 

deur 'n 0,4 mm sif te maal. 

Ongeveer 0,3 g van elke monster residu is gebruik vir die be

paling van die pektiese fraksies volgens die metode van Belli-

Donini en Stornaiuolo (1969). Dit is in 'n sentrifugeerbuis 

agtereenvolgens twee maal met 35 ml hoeveelhede van elk van ge-

deioniseerde water en ammonium-oksalaat (0,5%) by kamertempera-

tuur, en soutsuur (O,OSM)by 85°C, geekstraeer. By die water 

en die ammonium-oksalaat is die sentrifugeerbuis vir twee uur 

in 'n ... I 
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in 'n skudapparaat geskud en daarna vir 20 minute gesentrifu

geer by 10 000 G. Die totale tyd vir elke ekstraksie was dus 

2 uur 20 minute. Vir die soutsuur-ekstraksie was geen sentri

fugering nodig nie, en die ekstraksietyd in die waterbad was 

elke keer 2 uur 20 minute. Die ekstraeermiddel is op 'n 

klein Buchner-filter met Whatman no. 3-filtreerpapier afgesuig 

en die residu is daarna weer teruggespoel in die sentrifugeer-

buis met die volgende hoeveelheid ekstraeermiddel. Die fil-

traat van elke van die drie ekstraeermiddels is apart opgevang 

en gefiltreer en gewas deur 'n dubbele laag fyn filtreerpapier. 

Die pektiese verbindings in hierdie filtraat is neergeslaan deur 

etanol en soutsuur by te voeg totdat die uiteindelike konsen-

trasie onderskeidelik 55% en 0,05 M was. Die mengsel is oor-

nag in 'n koelkamer gelaat om die pektiese verbindings te laat 

uitsak en deur sentrifugering by 5 000 G en dekantering is die 

pektiese gel-konsentraat verkry. Dit is gewas met 50 ml hoe

veelhede 70% etanol, 70% etanol en eter (1 : 1), en eter, en 

elke keer gesentrifugeer en gedekanteer. Die gel is met eter 

oorgespoel in 'n 50 ml beker van bekende massa, die eter afge

damp in 'n vakuum-dessikator en, na droging vir 24 uur by 70°C, 

afgekoel en die massa pektiese materiaal bepaal. 

te is uitgedruk as g pektienfraksie per g A 0 R. 

Die resulta

'n Tweerig-

ting variansie-analise is gedoen op die totale pektiese ver

bindings en die Newman-Keuls D-toets vir verskille tussen ge

middeldes is gebruik (Snedecor & Cochran, 1967). 

Die fraksies ... / 
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Die fraksies so verkry, is nie duidelik afgebakende groepe ver-

bindings nie. Daar is 'n spektrum van verbindings wat wissel 

van laag na hoog gepolimeriseerd, van 'n lae inhoud aan metiel

esters na 'n hoe inhoud, en van geen binding met metaal-ione 

tot 'n hoe mate van binding. Die hoeveelheid in elke fraksie 

verkr~-~ord beinvloed deur die metode van ekstraksie. So bv. 

berus die ekstraksie met water op 'n oplossingsreaksie, maar 

ewewigsverskuiwings kan ook 'n rol speel. Met langdurige 

ekstraksie met water sal selfs die protopektien hidroliseer 

en dit sal dan bygereken word by die wateroplosbare fraksie. 

Die gegewens verkry met bogenoemde metode sal dus net vergelyk 

kan word met ander wat volgens dieselfde metode verkry is. 

Volgens ~cCready & McComb (1952) is die hoe metoksi-verbindings 

wateroplosbaar (pektiniensuur) terwyl die ammonium-oksalaat 

pektiensuur, pektaat en pektinaat sal ekstraeer. Die proto-

pektien word aileen deur soutsuurekstraksie verkry. 

Vir die in vitro-ondersoeke na die bars van korrels is van elke 

cultivar 18 monsters van 50 korrels elk gebruik. Slegs kor-

rels met geen beskadiging van die :dop nie, en met 'n suikerge

halte van tussen 13 en 16% is uitgesoek vir die doel. Die 

korrels is versigtig afgeknip met 'n kort stukkie korrelsteel 

en in flesse met gedeioniseerde water by 20°C geplaas. Die 

hoeveelheid gebarste korrels na 24, 48, 72 en 168 uur is getel 

en verwyder. Elke dag is vars water bygevoeg. Die gemid-

delde persentasie gebarste korrels vir elke periode is bereken. 

5.3 Resultate ... / 
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5.3 Resultate en Bespreking 

Die totale pektiese verbindings in die A 0 R neem toe met later 

rypwording (Tabelle 21, 22) en dus ook met beter houvermoe van 

TABEL 21. - Gemiddelde hoeveelhede wateroplosbare, ammonium
oksalaat-oplosbare en soutsuur-oplosbare pektiese 
fraksies in die doppe van vier druifcultivars. 

Cultivar 

Die persentasie wat elke fraksie van die totale 
pektiese verbindings uitmaak~ word aangedui tussen ~ 
hakies. 

Pektiese verbindings (g/g A 0 R en %) 

Soutsuur- Ammonium- Waterop-Totaal oksalaat-oplosbaar oplosbaar losbaar 

Pearl of Csaba 0,143 0,107 0,0276 0,0083 
(74,9) (19,3) (5,8) 

Queen of the 0,170 0,127 0,0257 0,0169 
Vineyard (74,8) (15,2) (10,0) 
Waltham Cross 0,214 0,159 0,0367 0,0183 

(74,4) (17,1) (8,50) 
Barlinka 0,246 0,205 0,0306 0,0103 

(83,4) (12,4) ( 4 '2) 

die druiwe van die cultivar (cf. 2.3). Pektiese verbindings 

maak dus 'n al hoe grater deel van die selwand uit namate die 

korrels se ontwikkelingstyd langer word en by Barlinka bedra 

dit een-kwart van die selwand. Die hoeveelheid A 0 R in die 

dop neem, met die uitsondering van Barlinka, ook toe met later 

rypwording (cf. 3.3) ... / 
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rypwording (cf. 3.3) en die toename in pektiese verbindings 

per vars massa van die dop is dus nog groter. 

Die meeste pektiese verbindings is in die protopektien-vorm 

en dit het tussen 74,4% by Waltham Cross en 83,4% by Barlinka 

bedra. Die ammonium-oksalaat-fraksie is die tweede grootste 

en dit het tussen 12,4% (Barlinka) en 19,3% (Pearl of Csaba) 

gewissel. Die wateroplosbare fraksie is die kleinste en het 

slegs tussen 4,2% by Barlinka en 10,0% by Queen of the Vineyard 

bedra (Tabel 21). Daar was geen verband tussen die persen-

tasie wateroplosbare of arnmonium-oksalaat-oplosbare pektiese 

verbindings en die gevoeligheid vir fisiologiese bars van 

korrels nie. Die hoeveelheid pektiese verbindings in die 

selwand neem egter toe (Tabel 22) met 'n afname in die vat

baarheid vir fisiologiese bars. 

TABEL 22. - Gemiddelde hoeveelheid totale pektiese ver
bindings, verskille tussen die gemiddeldes 
en die D~waardes by vier druifcultivars. 

- - - -Cultivars X X - 0,143 X - 0,170 X - 0,214 

Barlinka 0,246 0,103 X X 0,076 X X 0,032 X X 

Waltham Cross 0,214 0,071 X X 0,044 X X 

Queen of the 0,170 0,027 X 

Vineyard 
Pearl of Csaba 0,143 

STANDAARD- 0,0162 AFWYKING 

D . 
0~027 

D . 0,024 D2·0 OS 0,020 4,0,05 = 3,0,05 = = ' ' 
D . 4,0,01 = O,C35 D . 3,0,01 = 0,032 D2;o,o1 = 0,028 

X X Hoogs betekenisvol x Betekenisvol 
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Op die rypheidstadium waarop die druiwe geoes was (13-16% 

suiker1 het daar dus nog min afbreking van die protopektien 

plaasgevind, selfs by 'n cultivar met sagte korrels soos Pearl 

of Csaba. Die sagte korrels in hierdie geval is dus eerder 

te wyte aan 'n kleiner hoeveelheid selwandmateriaal as aan die 

afbreking van pektiese stowwe irt die selwand. Die moontlik

heid van 'n vinniger afbreking van die pektiese verbindings 

met verdere rypwording is egter nie uitgesluit nie. Die 

groat hoeveelheid pektiese verbindings in die dop moet onge

twyfeld 'n belangrike strukturele rol speel, en omdat die 

meeste hiervan in die vorm van protopektien is, sal dit 'n 

positiewe bydrae tot die sterkte van die dop maak. Dit is 

nie duidelik of die afname in vatbaarheid vir fisiologiese 

bars met 'n toename in die pektiese verbindings te wyte is aan 

'n sterker dopstruktuur as gevolg van sterker binding deur die 

meer pektiese verbindings, en of dit eerder moet toegeskryf 

word aan die groteT hoeveelheid selwandmateriaal in die geheel 

wat daarmee saamgaan nie. Die hoeveelheid pektiese ver

bindings mag ook 'n rol speel in die elastisiteit van die sel

wande. 

Die klein aantal cultivars en slegs die een rypheidsgraad wat 

gebruik is~maak dit nie moontlik om te veralgemeen nie. Onder

soeke na die pektiese verbindings in die selwand by meer cul

tivars en meer rypheidstadiurns is nodig voordat meer defini

tiewe gevolgtrekkings gemaak kan word. 

'n Duidelike ... / 
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'n Duidelike verband kon nic vcrkry word tussen die bars van 

korrels in die in ~itro-ondersoeke en die gevoeligheid vir 

fisiologiese bars in die praktyk nie (Fig. 10). Pearl of 

Csaba wat in die wingerd die gevoeligste is vir fisiologiese 

bars, het hier ook die meeste gebars. Dit het meer gebars as 

Waltham Cross en Barlinka, wat ooreenkom met die waarnemings 

in die praktyk. Queen of the Vineyard was egter 'n uitsonder-

ing. Dit het minder gebars as Barlinka en in die eerste 72 

uur ook minder as Waltham Cross. Na 168 uur het dit egter 

effens meer bars getoon as Waltham Cross. 
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Fig. 10. - Bars van druiwekorrels na verskillende periodes 
onder water. 
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In die ondersoek is daar egter opgemerk dat die aard van die 

bars by die cultivars verskil. By Pearl of Csaba en Queen of 

the Vineyard trek die barste wyd oop, sodat die tipiese ''lag

barste" voorkom. By Barlinka is die barste nie so wyd nie, 

terwyl by Waltham Cross meestal slegs fyn 0arsies in die dop 

voorkom - die bars strek gewoonlik nie tot in die parenchiem

selle nie. In sulke studies sal die wydte van die bars deeg

lik in aanmerking geneem moet word en slegs die tipiese "lag

barste" behoort getel te word in toekomstige ondersoeke van 

hierdie aard. 
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HOOFSTUK 6 

RESPIRASIE 

6.1 Literatuuroorsig 

Die druif is 'n nie-klimakteriese vrug en dit word nie ryper 

na oes nie. Die selle in die korrels is egter nag lewend en 

respirasie vind nag plaas. Tydens respirasie word die suikers. 

in die vrug gebruik en hitte word vrygestel. Die drie be-

langrikste faktore wat die respirasietempo na oes beinvloe~ is 

temperatuur, cultivar en rypheidsgraad van die korrel; in 

afnemende volgorde. 

Verlaging in temperatuur soos tydens koelopbergin~ verlaag die 

respirasietempo. De Villiers (1926) het 'n respirasiekurwe 

tussen 0 en 30°C vir Wit Hanepootdruiwe opgestel· (Fig. 11). 

Respirasie by 30°C was 11,7 maal so hoog as by 0°C en dieter-

miese respirasieko~ffisi~nt was 0,0376. Vir Rosaki en Rooi 

Muskadel was die respirasieko~ffisi~nte 0,0370 en 0,0374 

onderskeidelik. As die respirasietempo vir enige temperatuur 

tussen 0 en 30°C dus bekend is, kan die tempo by 'n ander tem

peratuur binne die reeks dus met behulp van hierdie formule be-

reken word. Hierdie afname in respirasie met 'n afname in tern-

peratuur beklemtoon die belang van vinnige voorverkoeling by 

druiwe. 

Die druiwe van cultivars verskil in respirasietempo. De 

Villiers (1926) ... / 
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Villiers (1926) het by 'n cultivar met 'n swak houvermo@ soos 

Muskadel 'n ho@r respirasietempo gevind as by ander met 'n 

beter houvermoe soos Hanepoot en Rosaki. Die druiwe van 

Thompson's Seedless wat 'n maksimum opbergingsleeftyd van 100 

dae het, respireer vinniger as Red Emperor en Almeria wat 6 

tot 7 maande opgeberg kan word (P.yall & Harvey, 19 59). 

Die druifkorrel se respirasietempo neem ook a£ namate dit ryper 

word (De Villiers, 1926). Groeiprosesse soos seldeling kern 

reeds vroeg tot stilstand en selvergroting neem af gedurende 

die laaste fase van rypwording en die druifkorrel het dus nie 

so baie ... / 
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so baie energie nodig nie. Na oes neem die respirasie a£, 

eers vinnig en dan later stadiger (De Villiers, 1926). Dit 

gebeur omdat die tros afgesny is van die bron van voedingstof 

en water van die stok en geen verdere aansamelings- en ryn

wordingsprosesse kan plaasvind nie. 

Die vier cultivars se respirasie na oes is ondersoek om vas te 

stel of dieselfde verband tussen houvermo~ en respirasie soos 

deur De Villiers verkry, ook hier voorkom. Vir hierdie doel 

moes die temperatuur en die rypheidsgraad dus so na moontlik 

konstant gehou word vir al die bepalings, sodat verskille wat 

verkry is, hoofsaaklik aan die cultivar toegeskryf kan word. 

6.2 Proefprosedure 

Anders as by die res van die studie is die hele korrel vir 

hierdie ondersoeke geneem. Die metode van Claypool en 

Keefer (1942) vir die bepaling van die respirasietempo is ge-

bruik. Ses monsters van 10 korrels elk per cultivar is vir 

elke tyd nl. 4 uur, S! uur en 7 uur na oes geneem. Die tern-

peratuur is konstant gehou by 27°C en druiwe van so na moont-

lik dieselfde rypheidsgraad is uitgesoek. Weens . 'n gebrek 

aan fasiliteite kon die respirasietempo nie by 'n laer tempe-

ratuur ook bepaal word nie. Die respirasietempo is uitgedruk 

in mg C02 per kg vrugte per uur. 'n Tweerigting variansie-

analise na 'n vierkantsworteltransformasie is gedoen op die 

data en die Newman-Keuls D-toets vir verskille tussen gemid-

deldes is gebruik. 'n Regressie-toets vir linieriteit is ge-

doen op ... / 
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doen op die respirasietempo's vir verskillende tye na oes vir 

elke cultivar (Snedecor & Cochran, 1967). 

6.3 Resultate en Bespreking 

Pearl of Csaba, wat nie op die uitvoerlys verskyn nie en die 

swakste houvermoe van die vier cultivars het, se respirasie

tempo was hoogs betekenisvol hoer as die van die ander culti-

vars. Dit was nagenoeg 2! maal so veel as die van Queen of 

the Vineyard en Barlinka, en 5 maal so veel as die van Waltham 

Cross. Tussen Queen of the Vineyard en Barlinka was daar 

geen verskil nie, terwyl albei hoogs betekenisvol meer as 

Waltham Cross gerespire~r het (Tabelle 23, 24). Die res-

pirasietempo van Pearl of Csaba het tussen vier en sewe uur na 

oes linier afgeneem, maar geen afname was by die ander cultivars 

merkbaar nie. 

By die drie uitvoercultivars was daar nie 'n verband tussen 
~ 

houvermoe en respirasie nie. Hierdie drie val egter in die 

klas met matig tot goeie houvermoe en baie duidelike verskille 

binne die klas ten opsigte van respirasietempo moet nie verwag 

word nie. Dit moet in gedagte gehou word dat die houvermoe 

gemeet word aan faktore soos vogverlies en verrotting. Res pi-

rasie se invloed op houvermoe,op hierdie wyse gemeet,sal dus 

indirek wees deurdat dit hierdie faktore be!nvloed. 

Indien die termiese respirasiekoeffisiente van hierdie vier 

cultivars ongeveer dieselfde is, sal dieselfde relatiewe ver

skil in respirasietempo by 0°C, dit wil se onder koelopberging, 

voorkom, en ... / 
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voorkom, en die verband t~ssen respirasietempo en houvermo@ 

sal nog steeds dieselfde wees as by 27°C. 

TABEL 23. - Respirasietempo van korrels van vier druif
cultivars by 27°C op verskillende tye na oes. 

Respirasietempo 
(mg C0 2 / kg vrugte/ uur) 

Cultivar 
4 uur 5! uur 7 uur Gemid. na oes na oes na oes 

Pearl of Csaba 41 '2 34,2 29,8 35,7 
Queen of the 14,2 12,3 15,0 13,8 Vineyard 
Waltham Cross 7,5 8,6 7 '1 7,7 
Barlinka 13,8 1 3 '4 12,9 1 3 '4 
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TABEL 24. - Gemiddelde respirasietempo van die korrels van 
vier druifcultivars tussen vier en sewe uur na 
oes, verskille tussen gemiddeldes en die D-waardes 
( .y-- - transformasie). 

Cultivar Gemiddeld 2,77 - 3,65 - 3,70 X - X - X -

Pearl of Csaba 5,90 3,13 X X 2,25 X X 2 20 X X 
' 

Queen of the 3,70 0,93 X X 0,05 nb 
Vineyard 
Barlinka 3,65 0,88 X X 

Waltham Cross 2,77 

D 0,67 D2;0,05 0,39 4;0,01 = = 

Hoogs betekenisvol nb Nie betekenisvol 
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Pearl of Csaba, wat die hoogste respirasietempo het, is ook die 

cultivar waarvan die druiwe die vroegste ryp word, terwyl by 

die ander drie cultivars daar nie 'n verband tussen vroegheid 

en respirasietempo was nie. Dit kan verwag word dat 'n culti

var waarvan die druiwe vrdeer rypword en dus 'n korter ontwik

kelingsperiode het, noodwendig vinniger moet respireer om al 

die groeiprosesse van die korrel in 'n korter tydperk te kan 

voltooi. Dit laat die vraag ontstaan of deur teling nuwe cul-

tivars wat so vroeg as Pearl of Csaba is, maar met 'n voldoende 

houvermoe om as 'n uitvoertafeldruif gebruik te word, ontwikkel 

sal kan word. Met die huidige gegewens tot ons beskikking 

lyk dit onwaarskynlik. 
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HOOFSTUK 7 

GEVOLGTREKKINGS 

By die druifcultivars Pearl of Csaba, Queen of the Vineyard, 

Waltham Cross en Barlinka is dit gevind dat die volgende faktore 'n 

verband toon met goeie houvermo~ van die druiwe: 

1. Later rypwording. 

2. 'n Sterk ontwikkelde dop waarby inbegrepe is 'n groter dopdikte 

sowel as meer selwandmateriaal. 

3. Laer transpirasieverliese per eenheidsoppervlakte van die 

korrel en 'n laer persentasie verlies aan vog wat te wyte is aan 

laer transpirasieverliese sowel as aan groter korrels. Die 

waas is die belangrikste beperkende faktor in transpirasiever

liese vanaf die dop. 

4. 'n Groter persentasie pektiese verbindings in die selwand van 

die druifdop asook in die druifdop as geheel. Die groter persen

tasie pektiese verbindings is gekorreleer met 'n afname in die 

onderhewigheid aan die fisiologiese bars van korrels. 

5. 'n Laer persentasie sagte was in die waas op die korrel. 

By die volgende faktore kon nie 'n duidelike verband met houvermo~ 

g~vind word nie en meer uitgebreide studies is nodig om 'n korrela

sie, indien daar enige is, vas te stel: 

1. Die respirasietempo ... / 
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1. Die respirasietempo by die korrels van Pearl of Csaba, wat die 

swakste houvermoe het, is die hoogste, maar by die ander culti

vars kon geen korrelasie tussen houvermoe en respirasietempo 

vasgestel word nie. 

2. Die transpirasieverliese van die stingeldele van Pearl of 

Csaba is hoer as die van die ander cultivars. Geen beduidende 

verskille kan egter tussen die ander cultivars nagespeur word 

nie. 

Die volgende faktore wat ondersoek is, het geen verband getoon nie: 

2. Onderhewigheid aan fisiologiese bars en die water-oplosbare pek

tiese fraksie in die dop. 

3. Die bars van korrels in water soos toegepas in die ondersoek en 

onderhewigheid aan fisiologiese bars van korrels. 
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HOOFSTUK 8 

OPSOMMING 

In ondersoeke by die druifcultivars Pearl of Csaba, Queen of the 

Vineyard, Waltham Cross en Barlinka is gevind dat 'n beter houver

mo@ van die druiwe 'n verband toon met later rypwording, 'n sterket 

ontwikkeling van die dop, en laer transpirasieverliese vanaf die 

korrels. Die houvermo@ neem dok toe met 'n groter persentasie pek

tiese verbindings in die selwande van die druifdop, sowel as in die 

druifdop as geheel, en 'n laer persentasie sagte was in die waas. 

Die waas is die belangrikste beperkende faktor by die verlies aan vog 

vanaf die dop. 

Pearl of Csaba wat die swakste houvermo~ van die vier cultivars het, 

het die hoogste respirasietempo van die korrels en transpirasiever-

lies vanaf die stingeldele getoon. Geen verband kon gevind word 

tussen kutikuladikte en weerstand teen !· cinerea-verrotting nie. 

Die onderhewigheid aan fisiologiese bars van korrels het afgeneem 

met 'n toename in totale pektiese verbindings in die selwand van die 

dop, maar het nie 'n verband getoon met water-oplosbare pektiese 

verbindings of die bars van individuele korrels in water soos toege

pas in die ondersoek nie. 
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