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STELLINGEN
I
Culturen van Chlorella kunnen bij lage lichtintensiteiten 20 tot 30 procent
van het photosynthetisch werkzame deel van de geabsorbeerde lichtenergie
vastleggen inorganisch materiaal;bijgroeiinvolzonlicht gedurendedezomermaanden is dit 6 tot 8 procent.
Dit proefschrift

II
De opbrengsten van algenculturen kunnen bij benadering worden berekend
uit gegevens van de photosynthese in dunne suspensies.
Dit proefschrift

III
De productie van algen met hoog proteine, koolhydraat of vetgehalte geschiedt in deze volgorde met afnemend rendement van de lichtenergie.
Dit proefschrift

IV
De door TAMIYA C.S. waargenomen variatie van het quantenrendement gedurende de dagelijkse cyclus kan ook op andere wijze verklaard worden dan
door de genoemde auteurs is aangegeven.
H. TAMIYA C.S., Biochim. Biophys. Acta 12, 23-40 (1953)

Door een gunstige keuzevan uitwendige omstandigheden moet het mogelijk
zijn om de generatieduur van de ui tot eenjaar te verkorten.
M. HOLDSWORTH en O. V. S. HEATH, J. Exp. Bot. 1, 353-375 (1950)

VI
Bijdeveredelingvan Nederlandse uienrassen isonvoldoende geselecteerd op
resistentie tegen ziekten.
VII
Serologische reacties en premuniteitsverschijnselen hebben slechts een beperkte waarde voor de bepaling van verwantschappen tussen plantenviren.
VIII
Het optreden van erfelijke veranderingen in tomaten-enten onder invloed
van de onderstam is onvoldoende aangetoond.
IX
Het onderzoek naar het gebruik van algen ter aanvulling van een eenzijdig
dieet dient te worden gestimuleerd.
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Bijhetverschijnen vanditproefschrift benutikgaarnedegelegenheidommijn
dank uit te spreken aan alien, die hebben meegewerkt aan mijn wetenschappelijkevorming,endiemijbijdebewerkingvandezedissertatiehebben geholpen.
Naar U, hooggeleerde WASSINK, gaat welallereerst mijn dank uit. Onder Uw
leidinghebik kennismogenmaken methet onderzoek indeplantenphysiologie.
U nam het initiatief tot dit onderzoek en hebt er- met steun van de organisatie
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek - een vaste vorm aan gegeven.Dewaardevolleraadgevingen encritischeopmerkingen, dieUmij tijdens
hetonderzoekgaf, zijn voormijvangroot belanggeweest.OokUw opbouwende
critiek bij de definitieve vormgeving van het manuscript heb ik zeer op prijs gesteld.
Hooggeleerde WELLENSIEK, UW heldere beschouwingen over tuinbouwkundige problemenvormden degrondslag voor mijn opleiding tot tuinbouwkundig
ingenieur. Daarvoor benik Uzeer erkentelijk.
Dewijzewaarop U,hooggeleerde THUNG, mij hebtingeleid inproblemen van
devirologie,zaliknietgemakkelijk vergeten.
Hooggeleerde PRAKKEN, de opleiding die ik van U mocht ontvangen, heb ik
steedszeer gewaardeerd.
Aan desamenwerkingen omgang met U, medewerkers van het laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek, denk ik met voldoening terug. Voor de
belangstellingenhulpbijhet onderzoek ben ik Ualien dankbaar. Vooraldeverhelderende discussies met U, zeergeleerde KOK, hebben in belangrijke matebijgedragen tot de bewerking van deze dissertatie. Mijn dank gaat ook uit naar
Mejuffrouw C. JANSE en de Heer A. J. LUITINGH, die mij behulpzaam zijn geweestbijhetverkrijgen vandenodigegegevens.Aandetechnischemedewerkers,
diemij steeds op prettige wijze geholpen hebben met deverzorging van apparat u s , tekeningenenfoto's, benikeveneensdank verschuldigd.
De organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ben ik
erkentelijk voordemogelijkheid omdit proefschrift tebewerken.
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CHAPTER I

INTRODUCTION AND LITERATURE
1. INTRODUCTION AND OUTLINE OFTHE INVESTIGATION

Fairly all organic material in nature ultimately has originated from photosynthesis. Solar energy is stored in plants, which are used as food or as fuel
energy, thelatter especiallyafter the occurrence offurther reduction processes.
The need of more food by the increasing world population emphasizes the
importanceoflightenergyconversionproblemsinplants(cf>e.g.,[12],[75],[80]).
Most ofour food isproduced byagriculture.Whatever themethodstoincrease
the food production are, 'the principle synthetic force remains photosynthesis'
(cf. SPOEHR [80]), andtheproduction is ultimately limited by the efficiency of
thisprocess.About40-50percentofthesolarradiationisbetween0.4and0.7jx
(cf.[69], [78]),andthususableinphotosynthesis.Theintensityofsolarradiation
variesextremely, owingto climaticand weather conditions.In the Netherlands
the average intensity of the total radiation on a horizontal surface at noon
variesbetween0.15and0.75cal/cm2.minduringtheyear(cf. [71]).
For considerations about utilisation of solar energy it should, of course, be
remembered that photosynthesis, under various conditions can become light
saturated atarelativelylowlightintensity.Variousauthors(12,49,69,80)have
estimated that only 1-2 per cent of the solar radiation as usable in photosynthesis,isconvertedintoorganicmatterbyagriculturalcrops.Thecalculations
of WASSINK (96) which were based upon optimal yields of some crops in the
Netherlands, resulted infiguresfrom 0.5 till2.2per cent, including allparts of
theplants.
From several sides (12,49,80,97)attention has been drawn to algal culture
for solar energyconversion. Unicellular algaeseemed to offer someadvantages
in light energyconversion over agricultural plants. Suchalgaelack a transport
system, which involves that no energy is required for the construction and
maintainance of such a system asin higher plants.Thus,essentially, thewhole
plant maybeused asfood. In most climates,thecultivation area in agriculture
can be used only during part of the year. In algal culture, a practically fully
effective light absorbing system throughout theyearcan beobtained byappropriate density and depth of the culture, provided that the temperature is high
enoughtoensuregrowth.Ashasbeenpointedoutearlier(100),externallimiting
factors may be overcome more easily with cultures of algae than with higher
plants.Thetemperature, and thecarbon dioxidecontent ofthemediumcan be
increased quiteeasily,humidityisnoproblem,whilethemineralnutrition does
notdependupon complexrelationsasmayobtaininthesoil.Thesepossibilities
enableananalysisofthereasonsforthelowyieldofenergyconversionin nature.
[2]

