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Bijna tien jaren zijn verstreken sedert ik na gelukkige en moeilijke jaren uit
Indie in Nederland arriveerde ora mijn studie aan de Landbouwhogeschool aan
te vangen. Bij de voltooiing van mijn proefschrift en aan de vooravond van
mijn terugkeer naar de tropen gaan mijn gedachten uit naar alien die aan mijn
vorming hebben bijgedragen tijdens de in Wageningen doorgebrachte jaren.
U, hooggeleerde COOLHAAS, hooggeachte promotor, dank ik in het bijzonder
voor het in mij gestelde vertrouwen. Niet licht zal ik vergeten hoe U zelfs
onder moeilijke omstandigheden, steeds van Uw belangstelling voor mijn werk
liet blijken. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen ook in de toekomst waardig
te zijn.
U, hooggeleerde WELLENSIEK, hooggeachte promotor, waart als steeds direct
bereid mij te helpen en ik ben U welzeer verplicht voor de wijze waarop U met
mij het proefschrift hebt willen doorwerken. Uw Vaders devies heb ik tot het
mijne gemaakt.
Hooggeleerde WASSINK, met grote bewondering zal ik mij blijven herinneren
hoe U op schier alle tijden van de dag klaar staat voor hen, die Uw hulp behoeven. Het is mij een zeer groot voorrecht geweest op Uw laboratorium te
hebben mogen werken.
Zeergeleerde Mevrouw FRAHM-LELIVELD, met enige spijt realiseer ik mij dat
ik van Uw grote kennis nog zo heel veel meer had kunnen profiteren. U, weledelgestrenge BOLHUIS, bent de toevallige factor geweest die mijn studie uit de
praktische richting in die van het onderzoek hebt doen afbuigen. Ongetwijfeld
ben ik U ook daarvoor zeer erkentelijk.
Waarde BEST, jouw capaciteiten zijn mij steeds een aansporing geweest om
te trachten het beter te doen. Daarvoor reeds ben ik je zeer veel dank verschuldigd. Jij KORTENHORST hebt samen met wijlen WIEBING, mij veel werk uit
handen genomen. Naast jullie beiden wil ik ook de velen, die ik niet met name
noemde, hartelijk danken voor de gezamenlijke assistentie. Mede door Uw
toedoen, geachte MEULENKAMP en BOEKELMAN, zal de samenwerking met alien
van het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt voor mij steeds
een prettige herinnering zijn. Jij, D E LINT, hebt mij door je vriendschap en
opgewektheid de laatste loodjes lichter gemaakt.
Zeergeleerde SCHOUTEN, hooggeachte VAN DER ZANT, hooggeachte WILLEMSTIJN en U Mevrouw Los hebben veel bijgedragen om mij deze jaren tot een
goed einde te laten brengen. In U dank ik alien, die mij tot steun zijn geweest
tijdens mijn studietijd en in het werk, waarbij ik Mevrouw COOLHAAS, HENDRIK
WIEBING en GROOTVADER in ere gedenk.
VADER, zeer veel hebt U zich getroost om de opleiding van Uw beide zoons
mogelijk te maken en het stemt mij zeer gelukkig dat U met MOEDER de vervulling van hetgeen U als een levensdoel voor ogen-stond, moogt beleven.
NEESKE, veel heb ik van jou gevergd en ik ben je oprecht dankbaar voor al
hetgeenje deed.
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DEEL I

ONDERZOEK, MATERIAAL EN METHODEN
1. INLEIDING

Het tot ontwikkeling en tot uitvoer brengen vanmassalelandbouwprojecten
zonder kennis van het ter plaatse heersende klimaat is onvergeeflijk. Minstens
evenfataal ishet wanneer ook de geringste kennis omtrent deeisenvan hetgewas ontbreekt. Vragen naar de optimale dag- ennachttemperatuur, de waterbehoefte, het verloop van deze met de groei, het effect van de daglengte, en
dergelijke, moetenkunnen worden beantwoord alvorens menin grote gebieden
eenbepaald gewasin cultuur gaat brengen.
Dergelijkevoor de hand liggende vragenkunnenbijvoorbeeld voor de aardnoot bijna niet worden beantwoord. Het is opmerkelijk hoe weinig exactegegevens over deze onderwerpen beschikbaar zijn. Dat de aardnoot toch met
succes over grote oppervlakten wordt verbouwd, is in de allereerste plaats te
danken aan deervaringskennis vandeplaatselijke bevolking. Oorspronkelijk is
deaardnotencultuur dan ookeenbevolkingscultuur. Ditlaatsteisde belangrijksteredenwaaromdeverbouwvanditgewaslangvanwetenschappelijke belangstelling verstoken is gebleven. Vergeleken met bijvoorbeeld de thee, de rubber
of het suikerriet kunnen we hier spreken van een onontwikkelde of achtergebleven cultuur.
Ongeveer eenhonderdtaljaren geleden begon deeconomische betekenis van
deaardnoot toe tenemen. Heden ten dage wordt dit gewas als een van debelangrijkste op de wereld beschouwd. Dejaarproduktie bedraagt gemiddeld 10
miljoen ton (gepeld). De produktiegebieden liggen verspreid over de tropen
ensub-tropen.DetotalemetArachisbeplanteoppervlaktebedraagt 11,5miljoen
ha (F.A.O. 1954).
Met het toenemen van de economische betekenis nam het karakter van
regeringscultuur steeds meertoe. Gelden kwamenvoor onderzoek beschikbaar.
Aanvankelijk bleef het onderzoek slechts beperkt tot selectie, ziektebestrijding,
plantverband en bemesting. Omstreeks 1930kreeg dit onderzoek een meer fysiologischeinslag.Deeerstepublikaties opditgebieddaterenvandezetijd. Het
aantal zal echter op dit moment het honderdtal niet ver overschrijden.
Wat bij dit meer plantenfysiologische onderzoek met de aardnoot aan het
licht kwam, was opmerkelijk. Vele waargenomen verschijnselen konden niet
worden verklaard. Eenstemeerbleekhoeweiniger over deaardnoot als plant
bekend is. Opdeverschillendeproefstations voor deaardnoot nam de behoefte
aan meer exacte gegevenstoe. De middelen tot fysiologisch onderzoek ontbraken echter in een groot aantal gevallen.
Het belangrijkste doeldat wij ons stelden bij het hier beschreven onderzoek,
wasaan dezebehoefte tegemoettekomen. Gehooptwordt dat wij hiertendele
in zijn geslaagd. Maar ook nu verbergt de aardnoot nog vele raadselen en zal
onsnogvaakvoorverrassingen stellen.Hetbelangrijkstewerkover deArachis,
in 1951 als symposium door de „National Fertilizer Association" in de VerenigdeStaten samengesteld (6),draagt alstitel:„ThePeanut, the unpredictable
legume". Deze titel spreekt voor zichzelf en had naar onze meningniet beter
kurmenworden gekozen.
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1.1. Doel vanhet onderzoek
De ter beschikking gestelde Marshall-gelden maakten het ons mogelijk een
onderzoek inte stellennaar deinvloed vandeuitwendigeomstandigheden op de
aardnoot.
Alseerstedoel stelden wij ons gegevens teverzamelen over deinvloed van het
licht, de temperatuur en het water op de bloei. De bloei is een belangrijke
produktiefactor enderhalvevandirecteeconomische betekenis.Zonder bloemen
geen opbrengsten aan vruchten. De kieming, de strekking en de bladvorming
gaan aan dezebloeivooraf. Het lag daarom in delijn ook aan deze punten aandacht te besteden, temeer daar al spoedig bleek dat de bloei juist uitermate
afhankelijk is van hetgeen er aan vooraf gaat. Bovendien werd waargenomen
dat ook de vruchtvorming een sterk effect uitoefent op de bloei. Ook hieraan
werd alle aandacht geschonken en de mate van deze be'invloedingnader onderzocht.
Op deze plaats kan reeds worden gezegd dat een aantal vraagstukken tot een
oplossing werd gebracht. Het ligtnu bijvoorbeeld in ons vermogen om de bloei
van de aardnoot, althans van de varieteit Schwarz 21, binnen bepaalde grenzen
naar willekeur te regelen. Zo zijn wij in staat:
1 de bloei te verlaten,
2 de bloei tijdelijk of blijvend te verhinderen,
3 het bloeiverloop te versnellen of te vertragen,
4 de bloei voor onbeperkte tijd voortgang te doen vinden,
5 het tijdstip van opening der bloemknoppen te regelen,
6 bloemknoppen op te sparen,
7 massabloei tot stand te brengen.
Wij zijn er dusin geslaagd een beter inzicht te krijgen in de fysiologie van de
bloei bij de aardnoot. Dit beantwoordt naar onze mening het doel dat wij ons
stelden. Wat het onderzoek ons verder leerde, noopt ons in te stemmen met de
opmerking van David D. Long in het voorwoord van het eerder genoemde
symposium (6): „// is the mostpeculiar of allmajorfarm crops."
1.2. De beschikbare literatuur
De literatuur over fysiologisch onderzoek bij de aardnoot is beperkt. Het
belangrijkste werkwerd in deVerenigde Staten gedaan. Hiernaast moetnog een
aantal Franse, enige Russische en een klein aantal Japanse publikaties worden
genoemd.
Aldezeliteratuur van voor 1950wordt opuitstekende wijze gerefereerd in het
reeds eerder genoemde symposium: „The Peanut, the unpredictable legume"
(6). In 1954 verscheen een bibliografie van het Institut de Recherches pour les
Huiles et Oleagineux (I.R.H.O.) (9). Dit vrij volledige werk geeft alle literatuur
over de aardnoot op elk gebied tot 1953, in totaal ongeveer 4050 publikaties.
Hierin zijn dus ook die over deverwerking en het gebruik van aardnootprodukten opgenomen.
Het aantal publikaties neemt vooral na 1950regelmatigtoe en de behandelde
onderwerpen varieren steeds meer. Naast de vruchtzetting krijgen nu ook de
kieming, de groei en de bloei meer aandacht. Ook wordt de invloed van het
licht en detemperatuur met betrekking tot debovengenoemde 3punten meer in
het onderzoek betrokken. Toch geven deze publikaties over het algemeen
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meerwaarnemingsfeiten, zonder dat wordt getracht verklaringen te vinden.
Indit deelvanhetproefschrift zullenhetproefmateriaal, deproefruimten, de
proefomstandigheden en de proefopzet worden besproken. In deel II en III
worden deproefresultaten uitvoerigbehandeld. Hierbij zullenwij onsindeelII
beperken tot deinvloed van de uitwendige omstandigheden op groei en bloei,
terwijl in deelIII dieper zalworden ingegaan opdesamenhang tussen groeien
bloei.In dezebeidedelenzaltevens debeschikbareliteratuur enheteldersverrichteonderzoekwordenbehandeld.TotslotzalindeelIV,alssamenvattingvan
deproefresultaten, debloei-bei'nvloedingworden besproken.

2 . HET PROEFMATERIAAL

Alle proeven werden gedaan met de varieteit Schwarz21. Een beperkte
proefruimte enhetvrijgroteaantalinhetonderzoekbetrokken factoren, maakten het werken met nog andere varieteiten onmogelijk. Dit wordt als een bezwaar gevoeld. Verwacht mag echter worden dat ook de andere varieteiten in
grote lijnen dezelfde reacties zullen vertonen.
Het grootste deelvan deproeven werd uitgevoerd in het Laboratorium voor
Tropische Landbouwplantenteelt. Alle proeven met gekleurd licht werden in het
Laboratorium voor PJantenphysiologisch Onderzoek gedaan. De ontbladeringsproeven vonden plaats in een warenhuis van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
2.1. BeschrijvingvandeproefplantArachishypogaea L. endegebruikte varieteitSchwarz 21
De aardnoot is een eenjarige leguminoos. De plant wordt tot 50cm hoog.
MenonderscheidthetopgaandeofBunch type enhet kruipende of Runner type.
Beidegroepenwordenweeronderverdeeld ingrootzadigeof Virginiavarieteiten
eninkleinzadigeofSpanishvarieteiten.Verderonderscheidtmennogvroegrijpe
enlaatrijpe varieteiten. Dezelaatste indeling valt niet geheel samen met deindeling opgaandenkruipend. De groeiperiode loopt voor deverschillende varieteiten uiteen van 3tot 6maanden. De aardnoot wordt voornamelijk alsmonocultuur verbouwd, maar somsook welals mengcultuur of als ondergewas. De
grond moet in het algemeen kalkhoudend zijn en eenlossestructuur vertonen.
Dit bevordert devruchtzetting envergemakkelijkt het oogsten.
De inalleproeven gebruikte varieteit Schwarz21werd totvoor deoorlogveelin Indonesie
verbouwd. Ook nu wordt zij nog door de bevolking aangeplant. Dit nummer werd door
SCHWARZ omstreeks 1930alseen zuivere lijn verkregen bij de selectieop resistentie tegen de
slijmziekte, Pseudomonas solanacearum E.S. (101,102, 104).Ook het in deproeven gebruikte
zaad kan in het algemeen als zuiver worden beschouwd. Kruisbestuiving bedraagt niet meer
dan 2% (16,40, 103).Helaas bleekhet totaal aantal gevormde bloemen per plant binnen
de „zuivere lijn" vrij sterk te varieren.

De varieteit Schwarz21 behoort tot het opgaande type. De groeiduur is
ongeveer 4 maanden. Deze periode kan schematisch worden verdeeld in: lste
maand voor de ontwikkeling uit zaad tot bloeiende plant, 2demaand voor de
bloei,3demaandvoordevruchtzetting,4demaandvoorafrijping enoogst.Deze
4stadiagaangeleidelijkinelkaar overenverlopentendelenaastelkaar.Verdere
bijzonderheden over bladvorming, strekking, vertakking, bloei en vruchtvormingzullen in de hoofdstukken 1 tot en met 6van deel II worden besproken.
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2.2. Beschrijving van deproefruimten
Debestralingsproeven metgekleurdlichtvondenplaatsineenkleuropstelling
met hogelichtintensiteit en in een met lagelichtintensiteit. Voor de ontbladeringsproeven werd gebruik gemaaktvaneenwarenhuis,waarin detemperatuur
vrijwel afhankelijk wasvan deuitwendige omstandigheden. Enigeregelingwas
mogelijk door ventilatie;detemperatuur varieerdevan 20° tot 30°Cenerwerd
uitsluitend gebruik gemaakt vannatuurlijk daglicht. Deproeven bij wisselende
lichtintensiteiten, temperaturen envochtigheden vonden plaatsin een serie opstellingen. Deze proefruimten en de reeds eerder genoemde, zullen hieronder
nader worden beschreven.
2.2.1. Kleuropstelling voor hoge intensiteiten
Deze opstelling werd uitvoerig beschreven door WASSINK en STOLWUK (139). Zij bestond
uit een vijftal lichtkasten (110x 35x 85cm), die de volgende spectrale gebieden vertegenwoordigden:
Blauw . . . . 370-450my, maximum energie bij 400 my
G r o e n . . . . 510-560 my,
„
„
„ 540m;x
Wit
400-700my,
„
„ „ 480, 550,630 my
Geel . . . .
590my,
„
„ „ 590m[i
Rood . . . . 645-670my,
„
„
„ 650mjx
De planten werden in dezekasten van boven en van weerszijden bestraald. De lichtintensiteit
werd daarom gemeten met een op het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek
ontworpen sferische lichtmeter met eenbol-doorsnedevan 1cm2 (138).De lichtintensiteit bedroeg 5,6 X 10*erg/cm2/sec.Dit komt ongeveer overeenmeteenlichtintensiteit van 1,4 x 104
erg/cm2/sec.,gemeten met devlakke fotocel-lichtmeter. STOLWIJK(124)geeft meer details over
dewijzevanlichtmeting.Detemperatuur enrelatieveluchtvochtigheid bedroegen respectievelijk25°Cen60-70%.
De hierboven genoemde kleuropstelling onderging nog enige door STOLWUK (124) beschreven veranderingen. Waar van dezeveranderingen gebruik werd gemaakt, zal dit worden
vermeld.
2.2.2. Kleuropstelling voorlage intensiteiten
Ookdezeopstellingbestonduiteenvijftal kasten(210x45 x 120cm),diedevolgendespectrale gebieden vertegenwoordigden:
Blauw . . . . 405-500 my, maximum energie bij 450 my
G r o e n . . . . 505-560 my,
„
„
„ 540 my
Geel . . . .
590my,
„
„ „ 590 my
Rood . . . . 610-695 my,
„
„
„ 650 my
Infrarood . . 705-915 my,
„
„
„ 760 my
De lichtintensiteit (vlakke meter), temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bedroegen respectievelijk200erg/cm2/sec.,20°C en60-70%.Eenuitvoerigerbeschrijvingwerdgegeven door
WASSINK en VAN DER SCHEER (137).Naderhand aangebrachte veranderingen werden beschreven door STOLWUK (124).
2.2.3. Dekasruimten
Voor het opkweken van deproefplanten werd gebruik gemaakt van een kleine kweekkas.
Deze was voorzien van een bodem- en luchtverwarming. De van de buitenomstandigheden
afhankelijke kastemperatuur varieerde van 20 tot 35 °C. Voor eventuele bijbelichting werden
T.L.-lampen gebruikt.
Voor het latenafrijpen van deplantenna hetbeeindigen van deproeven onder geconditioneerde omstandigheden diende een grote tropische kas (C-kas). Deze werd alleen 's zomers
gebruikt, waarbij detemperatuur varieerde van 20-35°C. Ook deluchtvochtigheid wasregelbaar enwerdop 80 % gehouden.Hierwerdenookenigeproeveninde„vollegrond" genomen,
waarbij gebruik werd gemaakt vanruimeplantbakken met een inhoud van 310x 50x 60cm.
2.2.4. Dethermostaatkasten
Deze 6kasten hebben een inhoud van 60x 60x 160cm. De lichtbron werd hier gevormd
door2H.0.450kwiklampenvan 450 Watteneengloeilampvan 150Watt.Vandezegloeilamp
werduitsluitendvoor dagverlenginggebruikgemaakt.Dewarmtestraling vandelampenwerd
opgevangen door een onder de lampen geplaatste bak (55 x 55cm) met een waterlaag van
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4cm.Dit water werd continuververst.Een dichtgroeienvan deglazenbodem met algenwerd
zoveel mogelijk voorkomen met behulp van ultra-violet licht van een 80 Watt H. P. Philips
lamp. Geheel afdoende was dit niet, de glazen ruiten werden eens in de maand schoon gemaakt.
In ieder van de 1t/m 6genummerde kasten konden maximaal 6potten worden geplaatst.
Als regel werd steeds met 5potten per kast gewerkt. Door een op- en neerschuiven van een
rooster konden deplantenopdegewensteafstand van delichtbron worden2gehouden. Er werd
op 15cm afstand van de glazen ruit eenlichtintensiteit van45.000erg/cm /sec. gemeten. De
gloeilamp gaf 6000 erg/cm2/sec.
De temperatuur was in allekasten regelbaar tot op 1°Cnauwkeurig. Tijdens het branden
vandelampenbedroeg deminimumtemperatuur ongeveer7°Cboven dievan dethermostaatkamer. Deze laatste bedroeg in de zomermaanden 20°C. Voor het bereiken van nog lagere
temperaturen werd gekoelde lucht in de thermostaatkasten geblazen. Voor menging en een
goede inwendige circulatie van de lucht zorgde een in de bodem geplaatste ventilator. Een
automatische verversing van delucht vond plaats via een tweetal in- en uitlaten. De relatieve
luchtvochtigheid varieerde tussen 50en 80%.
2.2.5. Delichtkasten
Viergrotethermostaatkasten, iederplaatsbiedend aan tenminste 16potten, hadden elkeen
inhoud van 150x 120x 100cm.Voor debestraling diende eenin verticalerichting verschuifbare set met 16T.L./55 Philips daglichtlampen van 40 Watt. Op 15cm van de lampen werd
40.000erg/cm2/sec. gemeten.Voor de koeling van deze lampen en een goede luchtcirculatie
zorgde een in het dubbele plafond gebouwde ventilator. Deze voerde de lucht uit de kast via
dethermostaat overtwee750Wattverwarmingselementen langsdedubbelewanden ter hoogte
van devloer weer in de kast terug. Voor een automatische luchtverversing zorgden een regelbare in- en uitlaat. De temperatuur was op 2°C nauwkeurig regelbaar. De bereikbare minimum temperatuur wasafhankelijk van diein dekamer en van het aantal brandende lampen,
derhalve 's winters 25CCen 's zomers 30°C. De relatieve luchtvochtigheid bedroeg 50-80%.
2.2.6. De donkerekamer
Deze kamer, met een inhoud van 160x 160x 195cm, grensde aan de thermostaatkamer.
Zij diende in combinatie met de thermostaatkasten bij de dag- en nachttemperatuurproeven.
Ook bij de kiemproeven werd van deze ruimte gebruik gemaakt. De temperatuur was tussen
20° en 50°Cregelbaar op 1°Cnauwkeurig. De relatieve luchtvochtigheid varieerde tussen de
50en 80%.
2.2.7. Deklitnaatkamers
In een tweetalkamersvan 330x 160x 210cm konden proeven worden gedaan onder volledig geconditioneerde omstandigheden. Het regelen van de temperatuur en de luchtvochtigheid geschiedde door twee, in een aparte kamer geplaatste conditioneringsapparaten. Een
snellecirculatievan deluchttussen deklimaatkamersen deapparatuur waarborgde een snelle
en nauwkeurige regeling van de temperatuur en vochtigheid.
De temperatuur was regelbaar tussen 15° en 35°C tot op 1°C nauwkeurig. Ook de relatieve luchtvochtigheid was scherp regelbaar tussen 35en 95%.
Voor debestraling van deplanten diende eenverstelbare set (180 x 120cm) met 24 Philips
T.L./55, 40 Watt daglichtlampen. Voor de koeling van deze lampenset zorgde een drietal
kleine ventilatoren. Op 15cmvandelampen werdeen lichtintensiteit van 45.000erg/cm2/sec.
gemeten.

3. DE PROEFOMSTANDIGHEDEN

De enige proeven waarbij alle belangrijke factoren als luchtvochtigheid,
bodemvochtigheid, temperatuur en lichtintensiteit volledig konden wordengeregeld, waren dieindeklimaatkamers. Inalleandereproefopstellingen werden
alleen het licht endetemperatuur geregeld. In dekassen wasdit uiteraard niet
mogelijk; er werd echter steeds naar gestreefd deze factoren binnen bepaalde
grenzen te houden. Ook werd er steeds voor gezorgd dat de verschillende behandelingen in een proef onder mogelijk wel wisselende, maar dezelfde omstandigheden, werden uitgevoerd. Dit geschiedde o.a. door het regelmatig ver-
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plaatsen van de potten, het toedienen van gelijke hoeveelheden water enz.
Enkelevandebelangrijkstefactorenenderegelingervan,zullenhieronderwordenbesproken.
3.1. Hetpotmateriaal
Er werd gewerkt met 2typen potten. De aarden potten hadden een bovendiameter en een diepte van 18 cm. Voor de Mitscherlich potten waren deze
matenrespectievelijk 20 en22 cm. Vandezelaatstewerdalleengebruikgemaakt
bij deproeven,waarbij deinvloedvandebodemvochtigheid werd onderzocht.
Hetroosterwerd steedsuitdepotverwijderd,terwijl deafvoer meteen rubber
kurk werd afgesloten. De aarden potten stonden in kleine bakjes, waarin het
overtolligewaterwerdopgevangen.De„vollegrond"bakkenindeC-kas haddeneveneenseen waterafvoer.
Voor het ondersteunen van de planten diende een in het midden gestoken
ijzeren staafvan 30cm.Bijhetwegenvandepotten omdeverdampingtebepalen,werd hiermede steedsrekeninggehouden.
3.2. Hetgwndmateriaal
>
Hetwortelmediumwerdgevormddooreenspeciaalsamengesteldepotgrond.
De samenstelling hiervan was: klei, bladaarde en stalmest, in de verhouding
2:1 :1,vermengdmet een weiniggrofzand.Ookeen kleinehoeveelheid mergelkalk werd door de grond gemengd. Het geheel werd voor gebruik hog enige
malen door een zeef gewerkt. Op deze manier werd een homogene, losse en
vruchtbaregrond verkregen.Voor het vullen van de Mitscherlich potten werd
hetvochtgehaltebepaald.
Ir. W. P. STAKMAN van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishoudingverzorgdedebepalingvan depF-curvevolgensde opdit instituutgebruikte methode. Figuur 1geeft de vochtkarakteristieken voor de 2 gebruikte
gronpmengselsAenB. Heteerstemengselbevatteietsmeerzand,waardoor o.a.
devoor deplant beschikbarehoeveelheid water ongeveer 7volumeprocenten
kleinerwasdaninhettweedegrondmengsel.Omdezeredenwerdendepotten
metdeA-grondiets verder gevuld. Figuur 1geeft tevens debijbehorende potgewichten.Doorwegingvandepotteneneencorrectievoorhetversgewichtvan
de meegewogenplant,konmet behulpvandezevocht-spanningskrommensteeds
snelwordenbepaald wat debijbehorende pF-waarde ongeveerwas.
Deaardenpottenwerden zo goed mogelijk met dezelfde hoeveelheid grond
gevuld, tot even beneden de potrand. De Mitscherlich potten werden daarentegenmetafgewogenhoeveelhedengrondgevuld.Vaneenaantalmonsterswerd
het vochtgehalte bij veldcapaciteit bepaald. Hieruit kon worden berekend op
welk gewicht de pot moest worden gebracht omde grond op veldcapaciteit te
brengen.Deonderstaandegetallenkunnenalsvoorbeeld dienen.
Netto potgewicht 1300 gram. Totaal gewicht na verzadiging en 2 dagen uitdruipen 7600
gram. Vochtpercentage bij veldcapaciteit is 35 % van het nat gewicht. Er is dus 2200 gram
water aanwezig. Metbehulpvan devocht-spanningskromme(B)kan worden bepaald hoeveel
hiervan voor de plant beschikbaar is.Dit blijkt ongeveer 1000 gram te zijn, waarbij de pFwaarden 2en 4,2alsgrenzen dienden. Voor het inzaaien werd degrond steedsop veldcapaciteit gebracht.
Er dienthiernog opteworden gewezen,dathet door onsbepaalde gewicht van7600 gram
bijveldcapaciteit nietgeheelovereenkomtmetwatdoorSTAKMAN(7000gram)werdgevonden.
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. In deallereerste plaats is dekeuzevande
pF-waarde 2 voor de veldcapaciteit min of meer willekeurig. Dit punt werd door STAKMAN
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zo gekozen,.omdat voor de meesteNederlandse gronden de veldcapaciteit inderdaad bij een
pF-waarde 2 ligt. In enkele gevallen wordt echter ook een waarde 2,8 gevonden. Volgens
RICHARDS en WADLEIGH (94)zouden deze waarden in de V.S.A. nog sterker uiteenlopen. De
veldcapaciteit zou voor verschillende gronden liggen bij een zuigspanning overeenkomende
met een onderdruk van 30-350cm water, dus met een pF-waarde van 1,5-2,5. In detweede
plaatsishet zeerwelmogelijk dat bij onzebepaling deverzadigdegrond meer dan 2dagen de
gelegenheid had moeten krijgen om vrij uit te lekken. RICHARDS en WADLEIGH (94) geven als
definitie: "Field capacity is the moisture content of soil 2 or 3 days after a heavy rain or
irrigation when downward drainage has reduced the moisture content of the soil and the
thicknessofthemoisturefilmstosuchanextentthattheunsaturated permeability isnotlonger
appreciable and further downward drainage of water is negligible." In de derde plaats werd
hetvochtgehalte bij veldcapaciteit door onsdirect na het vullen van de potten bepaald. STAKMAN deed daarentegen de bepalingen in potten na de beeindiging der proeven.Degenoemde
verschillen vormengeen onoverkomelijk bezwaar, aangezien het waterverbruik steeds door
wegingwerd bepaald.

Bij het herstelvan develdcapaciteit werden depotten steeds op het door ons
bepaaldegewichtteruggebracht.DepF-curvendieneninde allereersteplaatsom
degebruikte grond tekarakteriseren. Het gemiddeldevolume-gewicht bedroeg
voordeA en Bgrondrespectievelijk 0,96en0,94gram.Deze getallen wijzen op
een hoog organisch stofgehalte en op de noodzaak om langer dan 2 dagen te
laten uitlekken.
3.3. Hetplantmateriaal
Alhet gebruikte zaad wasafkomstig van eigen oogsten. Dit werd zorgvuldig
uitgezocht endaarnainpottengezaaid.Erwerdsteeds\ deelvanhet benodigde
aantal potten teveelingezaaid;per pot steeds eenzaad op 2cmdiepte. Dekiemingvondplaatsindekweekkas.'sWinterswerdendezepottenomeensnellere
kieming te bewerkstelligen in bakken met bodemverwarming ingegraven. De
bodemtemperatuur bedroeg gemiddeld 25 °C, terwijl deluchttemperatuur varieerdevan 20tot 30°C.
•
Na eenvijftal dagenwasalsregel95%gekiemd. Deproeven werdenmeestal
aangevangen met 7dagen oude plantjes, die op uniformiteit waren uitgezocht.
Dehoofdstengel had dan 3bladeren,terwijl decotylokselknoppen juist begonnenuittelopen.Vooral opdituitlopenvandeokselknoppen werdscherpgelet.
Alle plantjes voor eenzelfde proef verkeerden dus in hetzelfde ontwikkelingsstadium,hadden eengelijk aantal bladeren eneenzelfde lengte.
3.4. Deregeling van deuitwendigefactoren
Het licht, de temperatuur en de vochtigheid behoorden tot de factoren, die
werden onderzocht metbetrekkingtot huninvloed opdegroeieninhet bijzonder met betrekking tot de bloei van de aardnoot. Een goede en betrouwbare
regelingvandezefactoren was derhalve noodzakelijk. Dit werdopde volgende
wijzen bereikt:
3.4.1. Het licht
Een bepaalde samenstelling van het licht werd verkregen door de keuzevan
bepaalde lampen. In het algemeen waren deresultaten bij T.L.-licht beter dan
bij kwiklicht. De kleineruimte van de thermostaatkasten en degewenste hoge
lichtintensiteit maakten het gebruik van T.L.-lampen hier echter onmogelijk.
Bij het onderzoek naar deinvloed van een rode en blauwe bijbelichting werd
gewerkt met denormale Philips 40Watt gloeilamp en met dePhilips 60Watt
zonlichtlamp, welkelaatste van blauw glas is voorzien.
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De regeling van de lichtsamensteUing in de kleuropstellingen van het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek is in (124) en (137) uitvoerig
beschreven. Deze regeling geschiedde door de keuze van lampen met een
maximale emissie in het gewenste spectraalgebied en door vemauwing van dit
spectraalgebied met behulp van filters. Figuur2 geeft voor een aantal vande
gebruikte lampen een grafische voorstelling van de spectrale energieverdeling
(38). Hieruit blijkt duidelijk dat de kwiklampen minder rood licht geven dan de
T.L.-daglichtlampen. Voorts blijkt dat de normale gloeilamp een groter percentage rood licht geeft dan de z.g. daglichtlampen. Op de invloed van dit verschil zal nader worden teruggekomen (deel II, par. 5.3.).
De regeling van de belichtingsduur geschiedde met behulp van schakelklokken zonder gang reserve, waardoor een eventueel uitvallen van de spanning
direct kon worden geconstateerd. De lichtintensiteit werd geregeld door het
hoger of lager plaatsen van de lichtbron of door middel van een beperking van
het gei'nstalleerdevermogen. Uiteraard was een regeling van het licht in de kasruimten niet mogelijk. Het natuurlijke daglicht werd hier in de wintermaanden
met T.L. lampen aangevuld.
3.4.2. De temperatuur
De temperatuur werd in alle proefruimten geregeld door een of meer thermostatenenmetbehulpvanventilatoren. Degeplaatsteelektrischeverwarmingselementenhaddeneenruimecapaciteit. Een snelleverhogingvan de temperatuur
was dus steeds mogelijk. Hiervoor waren in extreme gevallen nooit meer dan
30 minuten nodig. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de temperatuur. De
verwarmingselementen waren zo opgesteld dat geen directe warmtebestraling
vandeproefplanten mogelijk was.Het koelen vandelampen werd verzorgd met
behulp van lucht en/of met behulp van stromend water. Dit laatste vond alleen
in de thermostaatkasten plaats.
In het algemeen werd bij een gelijke dag- en nachttemperatuur gewerkt van
27°C. Waar van deze regel werd afgeweken, zal dit worden vermeld. De reeds
genoemde bodemverwarming in de kweekkas vond plaats door een ingegraven
verwarmingskabel.
3.4.3. De luchtvochtigheid
Deze was alleen regelbaar in de C-kas en in de klimaatkamers. In de C-kas
geschiedde dezeregeling met behulp van een hygrostaat en een aantal centrifugaal vernevelaars. De relatieve vochtigheid wisselde hier tussen de 80 en 90 %.
In de klimaatkamers werd de luchtvochtigheid geregeld door een in een aparte
kamer opgestelde apparatuur. Een hygrostaat en een thermostaat zorgden
voor een juiste en nauwkeurige regeling op een tussen de 30en 95 % instelbare
waarde.
3.4.4. De bodemvochtigheid
De regeling van de bodemvochtigheid gaf demeestemoeilijkheden enwas het
meest bewerkelijk. Het handhaven van een bepaalde vochtigheid van de grond
is tot op heden nog niet mogelijk gebleken (94). Wanneer aan een zekere hoeveelheid grond water wordt toegediend, dan verdeelt dit water zich niet homogeen overdegehelehoeveelheid grond.Debovenstegrondlaag neemtnetzo lang
water op tot deze op veldcapaciteit is gekomen en geeft pas daarna het overtollige water af aan lager liggende grondlagen. Watertransport vindt dus bijna
uitsluitend plaats wanneer de grond op veldcapaciteit is gekomen.
Om bovengenoemderedenen werd een reeks bodemvochtigheden, waarin het
water in afnemende mate voor de plant beschikbaar staat, gei'miteerd door een
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FIG.1.

De pF-curve.DepF-waardevan
2 grondmengsels A en B, waarmede werd gewerkt,bij verschillende vochtgehalten van de
grond en dehieruit berekende
potgewichten in grammen naar,
door Ir. W. P. STAKMAN in het

Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding teWageningen, bepaalde gegevens.
Soilmoisturetension. ThepF of
two soil types,Aand B, usedin
the experiments on the effectof
soil moisture on plant development. DataprovidedbyIr W.P.
Stakman - Institute for Land
AmeliorationandWaterManagement, Wageningen.

E

R E L A T I V E S P E C T R A L ENERGY

DISTRIBUTION

H O 4 S O W.

FIG. 2.

Despectraleemissievandeverschillende gebruikte
lichtbronnen naar gegevens van N.V. Philipste
Eindhoven ennaar metingen ophet Laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek te Wageningen.
Spectralemission oflampsusedinourexperiments.
Data provided by N.V. Philips, Eindhovenand by
the Laboratory ofPlant Physiological Research,
Wageningen.
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watergift tot opveldcapaciteit omb.v,iedere2,4,6of8dagen.Eennattegrond
wordt hier dusvergeleken met eengrond, dieomde2dagen, een droge grond
daarentegen met een dieb.v. om de 8dagen opveldcapaciteit wordt gebracht.
Een dergelijke vergelijking gaat natuurlijk in veel opzichten mank. Zo zal de
groeivaneenplantineenconstant drogegrond veelregelmatiger verlopen dan
degroeiineengrond,dieomde8dagenopveldcapaciteitwordtgebrachtendie
dus slechtsperiodiek min ofmeerdroog staat.
Een betere benadering van het probleem hadden wij natuurlijk verkregen door gebruik te
maken van gronden met verschillend waterniveau. Hiervoor hadden dan lichtere gronden
moeten worden gebruikt, waarin de wateropstijging tot minder grote hoogte gaat. Potten of
bakkenwaarinietsdergelijkshadkunnenwordengerealiseerd,warennietbeschikbaar. BovendienworteltdeArachhbijzonder diep;ditgaatzelfstot2meter (67,91, 158).Verderzouhierbij rekening gehouden moeten worden met het feit dat het wortelstelsel zich steeds aanpast
aan deverdeling van het water in de grond. De wateropname vindt dan ook steedsplaats via
dat deelvanhetwortelstelsel,datzichindegunstigstepositiebevindt.Ja, het iszelfs mogelijk
dathetenedeelvanhetwortelstelselwateropneemt,terwijleenanderdeelvanditzelfde wortelstelsel water aan de drogere grond afstaat (105).
Om bovengenoemde redenen werd gemeend dat de eerst vermelde benadering het beste
bruikbaar was.Bovendien isditeenbetere benadering van het vochtverloop in debodem van
het open veld.Hier zalimmerseennatte grond in deeerste plaats het gevolgzijn van een frequente regenval en in de tweede plaats van een hoge grondwaterstand. Een droge grond is
daarentegen het gevolg van een minder frequente regenval of van een lage grondwaterstand.
Voorts is de hoogte van de grondwaterstand vaak juist afhankelijk van de frequentie in de
regenval.Ook in de natuur isdevochtigheid van debodem niet constant. Deze wisselt voortdurend en de grenzen waartussen deze vochtigheid wisselt en de veelvuldigheid van wisseling
maken uit of de grond nat of droog moet worden genoemd. Dit wordt met de door ons gevolgde methode mooi benaderd.

Wanneerdegrondindepottenbijvoorbeeld iedere2,4,6of8dagen opveldcapaciteit wordtgebracht,betekent ditdatdegrondinhet eerstegevalvrij constantnatblijft. Inhetlaatstegevalwisseltdevochtspanningb.v.tussendewaarden,dieliggenbijveldcapaciteitenbijverwelking(0,5en16atm.).Bijdepotten,
die om de 4 of 6dagen water krijgen, doorloopt de zuigspanning het tussenliggendetraject. Dezeproevengeven dusdereadiesvan deplantopeen wisseling
van dezuigspanning tussen een steeds groterwordend traject.
Bijdeproevenwaarbijdeinvloedvaneennatteeneendrogegrond opdeverschillendegroeistadia werd onderzocht,werd de grond respectievelijk om de2
dagen of zodra de planten de eerste verwelkingsverschijnselen vertoonden, op
veldcapaciteit gebracht.
Depottenwerdenvoordewatergift opeenweegschaal geplaatst engewogen.
Vervolgenswerd zoveelwatertoegediend tot het gewicht bijveldcapaciteit was
bereikt. Uiteraard moesthierbij rekening worden gehouden methet steedstoenemendeversgewichtvandeplant, datwerd meegewogen. Dit gewicht bedroeg
bijdeoogstmaximaal210gram,dusnoggeen10%vanhetindepottenbijveldcapaciteit aanwezige water. Er werd daarom van correctie afgezien. Bovendien
nam het vochtgehalte van degrond bij veldcapaciteit gedurende de proef geleidelijk aanaf. Ditiseengevolgvaneenlangzaaminzakkenvandegrond door
dewatertoediening. Depotgrond zouderhalveietsbovenveldcapaciteit komen
bij aanvulling tot op het oorspronkelijk bepaalde veldcapaciteitsgewicht. Deze
fout werd tendelegecompenseerddoor detoenamevanhetversgewichtvan de
bijdewegingmeegewogenplant.Ookomdezeredenwerdvancorrectieafgezien
Hetverschiltussen deeerstewegingenhetpotgewicht bij veldcapaciteit gafhet
waterverhesvia plant engrond. Een controle-pot zonder plant leverde de verdampmg van de grond alleen. Uit deze cijfers en door middel van sommatie
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werdhetverloopinhetwaterverbruikdoordeplant,onderdeverschillendeomstandigheden, bepaald.
Voor de regeling van het vochtgehalte werd geen gebruik gemaakt van de bestaande hulpmiddelen alstensimeter, Bouyoucosblokjes, e.d. (153, 154).Het isnamelijk niet mogelijk met
eenvandegenoemdeapparatenhetgeheletraject tussenveldcapaciteiten verwelkingsspanning
te meten. De tensimeter werkt het best in het eerstedeel tot 0,5 atm., terwijlde Bouyoucosblokjes het bestebruikbaar zijn in hetlaatste traject, dusin drogere gronden. Bovendien reageren zij traag en zouden regelmatigmoeten worden geijkt. De bepaling van het vochtgehalte
door middel van debesproken wegingsmethodeleek ons het best bruikbaar.

4. DE PROEFOPZET

Elke proef werd aangevangen met uitgezochte en onderling vergelijkbare
planten.Overdezaaienhetopkwekenvandezeproefplanten werdinparagraaf
3.3.reeds heteenenander opgemerkt. Het aantal planten per behandeling was
uiteraardbeperktenbedroegvaak,zoalsbijdeproeveninde thermostaatkasten,
niet meer dan 5.Een groot nadeel dus,vooralin verband met de minder grote
zuiverheidvanhetplantmateriaalvoorwatbetreft hettotaalaantalbloemenper
plant. Dit nadeel werd ondervangen door de proeven een aantal malen te herhalen. In de klimaatkamers werd met 8-10 planten per behandeling gewerkt.
Per kamer konden maximaal 40potten worden geplaatst. Bij de proeven in de
lichtkasten wasdit aantal nog groter. Ook hier werden deexperimenten echter
steeds minstens eenmaal herhaald.
Alsregelwerd nooit meer dan eenvan deonderzochte factoren in een proef
betrokken. Deandere factoren werdendaarbij constant gehouden. Dit wijst op
een zekere mate van beperktheid van het gedane onderzoek. In zeker opzicht
waseendergelijkebeperktheideneenvoudigeproefopzet gewenst.Erisnamelijk
zeerweinigonderzoekverrichtenerwasdusweinigbekend overhetgedragvan
de aardnoot onder verschillende omstandigheden, waarop zou kunnen worden
voortgebouwd. Totvoorkorthebbenslechtsdebemesting,hetplantverband en
deselectievoldoendeaandacht gehad.De3genoemdepunten vormdenvanhet
hierbeschrevenonderzoek geenonderdeel. Alleaandacht werd geschonken aan
deminderofinhetgeheelnietonderzochteinvloedvanhetlicht,detemperatuur
en devochtigheid.Dit vormdehet voornaamste deel van het onderzoek, naast
nog enkelenoodzakelijke, meerbijkomstige experimenten.
4.1. Het hoofd-onderzoek
Met betrekking tot de invloed van het lichtwerd aandacht geschonken aan
het gedragvan deplant bij verschillende daglengte (indezin vanlichthoeveelheid), fotoperiode en spectrale samenstelling; voorwatbetreft detemperatuur,
het gedragbijverschillendeconstante temperaturen enbij verschillendecombinaties van dag- en nachttemperaturen. Het onderzoek naar de invloed van de
vochtigheidkanwordenverdeeldindienaardewerkingvanuiteenlopendeluchtvochtigheden, verschillende bodemvochtigheden encombinaties van deze.Ook
werdeenonderzoek gedaannaardeinvloedvandelucht-en bodemvochtigheid
op deverschillende groeistadia van deplant.
Degehelegroeiduurkanin4ongeveergelijkeperiodenvanongeveer25tot30
dagen worden verdeeld. Hiervan werden alleen de eerste drie, respectievelijk
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groei-, bloei-envruchtzettingsperiode inhet onderzoek betrokken. Het had naar
onze mening minder zin, ook om redenen van beperking, de laatste periode
(afrijping) eveneens in het onderzoek op te nemen.
Het onderstaande schema geeft nog eens een algemeen overzicht van de
onderzochte factoren.
Licht:

daglengte (afhankelijk van de lichtintensiteit)
fotoperiode (onafhankelijk van de lichtintensiteit)
spectrale samenstelling
Temperatuur: constante temperatuur
wisselende dag- en nachttemperatuur
Vochtigheid: constante luchtvochtigheid
wisselende luchtvochtigheid
„constante" bodemvochtigheid
wisselende bodemvochtigheid
Het zal uit bovenstaand schema opvallen, dat geen onderscheid werd gemaakt tussen luchttemperatuur en bodemtemperatuur. Een onderzoek naar de
invloed vandebodemtemperatuur vergt specialeenkostbare opstellingen, zodat
hiervan moestworden afgezien. Ongetwijfeld waseenonderzoek naar de invloed
van de bodemtemperatuur, vooral wat betreft de vruchtvorming, van belang
geweest. Omdat het grootste deel van de experimenten werd gedaan met potplanten, zal de bodemtemperatuur niet veel hebben afgeweken van die van de
omringende lucht.
4.2. Het bij-onderzoek
Ook enig meer bijkomstig onderzoek was ter verklaring van waargenomen
verschijnselen noodzakelijk. Zo bleek bij het opkweken van het plantmateriaal
de voorbehandeling van het zaad een grote invloed te hebben op de kieming.
Verder bleek bijvoorbeeld de bloei sterk bei'nvloed te worden door de vorming
van vruchten. Ook de stengelstrekking en vertakking hadden een opvallende
invloed op de bloei. Bovendien regelt een bepaalde behandeling niet alleen de
bloei,maar ookdestengelstrekking,vertakking,bladvorming en vruchtvorming.
De laatsten bei'nvloeden op hun beurt weer de bloei. Het zal daarom duidelijk
zijn dat een nader onderzoek naar het verband tussen de bloei en dezevier punten onmisbaar was.
Een aantal van de onderzochte factoren, zoals het licht en de temperatuur,
werken voornamelijk op de plant in via het blad. Om deze reden werd het gewenst geacht ook deinvloed van het blad op de strekking, vertakking en bloei te
onderzoeken. Hiertoe dienden z.g. ontbladeringspweven, waarbij op verschillendetijdstippen blad vanverschillende ouderdom en opverschillende plaatsen aan
de plant werd verwijderd.
Dit meer bijkomstige onderzoek, noodzakelijk voor een betere interpretering
van de proefresultaten, zal voornamelijk in deel III worden behandeld.
4.3. Uitvoering vanhet onderzoek
Een inleidend onderzoek en een deel van het bijkomstige onderzoek werden
uitgevoerd tijdens de Ingenieursstudie en als onderdeel voor het Ingenieursexamen in 1954. Het inleidende onderzoek werd uitgevoerd in het Laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt en sloot aan op het werk van Ir.
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G.G.Bolhuis.Deproevenmetgekleurdlichtende ontbladerings-experimenten
vonden respectievelijk plaats in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch
Onderzoek en het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt.
Het hoofd-onderzoek werd geheel in het eerstgenoemde laboratorium uitgevoerd gedurende dejaren 1955en 1956. Hierbij mocht enige hulp van enkele
gevorderde studenten worden ontvangen. Hopelijk zal het onderzoek met de
aardnoot hier in dekomendejaren verder worden voortgezet.
5. WAARNEMING EN VERWERKING VAN DE PROEFGEGEVENS

Aan de proefplanten werden regelmatig waarnemingen gedaan. Ook na het
beeindigenvanelkeproef werd aan degeoogsteplanten eenaantal metingenof
tellingen verricht. Hiertoe behoorden o.a.: tellingen van het aantal bladeren,
bloemen, gynophoren envruchten; metingen van stengellengten en bladoppervlakten;gewichtsbepalingen,e.a.Bladtellingen enlengtemetingenvondeninhet
algemeen omde2dagenplaats. Het aantal bloemen werd uiteraard iedere dag
bepaald,terwijlhettellenvandevruchten en het bepalen van het drooggewicht
alleen mogelijk warenna de oogst.
Delengtemetingen, het aantal bladeren, de oppervlakten en drooggewichten
zullen steeds als gemiddelden worden gegeven. De aantallen bloemen, gynophorenenvruchtenzullendaarentegenalstotalenperaantalbehandeldeplanten
worden genoteerd. Het wasniet doenlijk bij elk gemiddeldedemiddelbare fout
tegeven.Vaneenvolledigewiskundigeverwerkingderwaarnemingenisdanook
geen sprake. Volstaan zal worden met het geven van nadere inlichtingen over
bepaaldecijfers waar ditnoodzakelijk mochtzijn, b.v.indevormvaneen standaard afwijking. Dewijze waarop de verschillende waarnemingen werden verricht engenoteerd, zalin het hieronder volgende worden besproken.
5.1. Denotering van enkele waarnemingen
Destengelstrekking werd door metingbepaald. Tijdens deproef werd alleen
de hoofdstengel gemeten vanaf deinplanting der cotylen tot aan het vegetatiepunt. Bij het beeindigen van deproef werden ook dezijstengels gemeten.
De bladeren werden een- tot tweemaal per week geteld, onderverdeeld naar
hoofd- enzijstengels. Eenenander wordt weergegeven in eenz.g. bladformule.
Dezeformule bestaatuit 5achterelkaar staandegetallen, dierespectievelijk het
aantaibladerenaandehoofdstengel eneerstetot enmetvierdezijstengel geven.
De2eerstezijstengels staanindecotyloksels.Dederdeenvierdezijstengel staan
respectievelijk in debladoksel van het eersteen tweede blad. Als regelvormde
deaardnoot onder proefomstandigheden nooit meer dan devier genoemde zijstengels.Onderbepaaldeomstandigheden groeidenogeenkleinaantalprimaire
ensecundairezijstengels uit. Dezezulleninhetvervolg,ter onderscheiding van
de 4 eerstgenoemde, extra zijstengels worden genoemd. Hiervan werden de
lengte en het aantal bladeren alleen bij de oogst bepaald. Er dient hier nog te
worden opgemerkt, dat ookdenietvolledigtot ontwikkelinggekomen blaadjes
aan debasisvandezijstengels werdenmeegeteld. Denieuwgevormde bladeren
werden meegerekend, zodra dezezich hadden ontplooid.
Het aantal bloemen werd per plant, per Stengelof zelfs per bladoksel geteld.
Hiervoorwaseenbepaaldenummeringvandebladokselsofbladerenonmisbaar.
Daarom werden decotylen endebladeren aan dehoofdstengel van beneden af
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genummerd van 1 tot en met 20 of meer. De bladeren aan de eerste zijStengel
(cotylstengel) kregen opvolgend de nummers 1.1., 1.2., 1.3. enz. De bladeren
aan b.v. de vierde zijstengel (2e bladokselzijStengel) op dezelfde manier, dus
4.1.,4.2.,4.3.enz.Ookhetaantalgevormdevruchtenengynophorenkonopde
bovenomschreven wijze worden onderverdeeld naar de plaats aan de plant.
Het meten van de bladoppervlakten geschiedde op 2manieien. Bij de eerste
methode werd gebruik gemaakt van weging van lichtafdrukken van het te
metenblad.Bijdetweedemethodewerdenalleendelengteenbreedtegemeten.
Deze waarden gelden dus slechts alsmaat voor het bladoppervlak.
Debepalingvandedrooggewichtenwerd opdebekendemanier verricht door
drogingbij 110°C.
DEEL II

PROEFRESULTATEN MET BETREKKING TOT
DE INVLOED VAN DE UITWENDIGE OMSTANDIGHEDEN
OP DE VEGETATIEVE EN GENERATIEVE ONTWIKKELING
1. DE KIEMING (HYPOCOTYL STREKKING)

De omstandigheden tijdens de kieming hebben een grote invloed op deze
eerstegroeifase endaarmedeook opdeverdere ontwikkelingvandeplant. Een
snellekiemingkan bijvoorbeeld debloeierdgedagen vervroegen. Bovendien is
hetzaaizaadrelatiefduur.Debewaringervanvraagtveelruimte,dekiemkracht
gaat snel achteruit en de vermeerdering van het zaad is gering vergeleken met
dievan bijvoorbeeld granen. Ook in dit opzicht zijn dus een vlotte kieming en
eenhoog kiemingspercentage gewenst.
• 1.1. Algemene gegevens
Hetverloopvandekieming isvaneenzeergrootaantalfactoren afhankelijk.
Wij noemen hier slechts deprenatale be'invloeding (12), de ouderdom van het
zaad,dezaaidiepte,detemperatuur endevochtigheid.Het zaadwordt alsregel
op een diepte van 2cmin de grond gebracht, Allereerst treedt na een tweetal
dagenhetkiemworteltje naarbuiten.Hiernavolgtdestrekkingvanhethypocotyl. Dit hypocotyl stuwt decotylen door degrond naar boven. Ondervindt een
vandeindit stadiumnogtegen elkaar aan liggende cotylen eente groteweerstand, dan blijft deze in de grond achter en kan zelfs geheel van de plant losraken. De bij dit cotyl behorende okselknop zal als regel wel boven de grond
komen,dochzichnietofslechttot eenzijtak ontwikkelen.Naar deinvloed van
decotylenopdeverdereontwikkelingvandeplantwerdenverschillende onderzoekingengedaan(8,157,159).Dezetoonden alle aan datdeontwikkelingvan
deplantmetslechtseenofinhetgeheelgeencotyl,inferieur isaandeontwikkelingin aanwezigheid van2cotylen.
Zodradecotylenbovendegronduitkomen, stoptdestrekkingvanhethypocotyl. Wanneer de zaadhuid voldoende vochtig of voldoende ingedroogd is,
scheurt dezeaan debovenkant in. Decotylen wijken van elkaar enleggenzich
plat op de grond. De strekking van het epicotyl neemt nu een aanvang en de
kiemingisnagenoegbeeindigd. Het ligtvoor dehand omaan tenemen,dat de
strekking van het hypocotyl eeneindegenomen heeft door de werkingvan het

