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STELLINGEN
1
De wortelhoeveelheden, verkregen uit met grondboren genomen grondmonsters van de bouwvoor en de ondergrond, geven geen juist beeld
van de verdeling der wortels over een profiel.
Dit proefschrift I.

2
Het begrip „werkzame worteldiepte" geeft een onjuiste indruk van de
betekenis van het gehele wortelstelsel.
M. A. J. Goedewaagen. Het wortelstelsel der landbouwgewassen. 1942, p. 53.

3
Het maken van polyploi'de rassen van graslandplanten heeft voor het
Nederlandse grasland geen praktische betekenis.
4
Ofschoon een hoge „wortelwaarde" op grote wortelactiviteit kan duiden, moet toch bij de veredeling van landbouwgewassen de voorkeur
worden gegeven aan planten die een uitgebreid wortelstelsel vormen.
A. E. H. R. Boonstra. Het begrip „wortelwaarde". In:
De plantenwortel in de landbouw. 1955. p . 107—118.

5
In grasmengsels, bestemd voor de inzaai van weiland, dienen ook zeer
vroege hooitypen van Engels raaigras te worden opgenomen.
6
Het geven van zware stikstofbemestingen op klaverrijk jong grasland
is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van hoge opbrengsten.
7
PRUMMEL'S weerlegging van D E WIT'S

theorie over het verband tussen
de gegeven en opgenomen hoeveelheid meststof bij verschillende manieren van toediening, is onvoldoende.
C. T . de Wit — Proefschrift Wageningen.
J. Prummel - Plant and Soil VIII (1957) : 231-253.

8
Een diepe ondergrondbewerking kan niet door de verbouw van luzerne worden vervangen.
9
De geschiktheid voor inpoldering van lichte mariene gronden hangt
voornamelijk af van de vochtvoorziening der op deze gronden te telen
gewassen. Bij de beoordeling van deze vochtvoorziening dient in de
eerste plaats te worden gelet op de doorwortelbaarheid van de betreffende gronden.

Volgens een goede gewoonte, maak ik van het verschijnen van dit
proefschrift gaarne gebruik om alie hoogleraren, docenten en medewerkers yan de Landbouwhogeschool, die aan mijn wetenschappelijke
vorming hebben bijgedragen, mijn dank te betuigen.
Hooggeleerde DEWEZ, naar U gaat mijn bijzondere dank uit voor de
zorg en kritische zin waarmee U dit resultaat van een veeljarig onderzoek hebt willen bestuderen, en voor de stimulans die U mij hebt gegeven om door literatuurstudie het geheel af te ronden.
Veel ben ik verschuldigd aan de vroegere collega's van het voormalige
C. I. L. O. Op de afdeling Weide- en Voederbouw werd mijn blijvende
belangstelling voor graslandproblemen gewekt. Het werken in instituutsverband schonk tevens de gelegenheid om met de akkerbouw in contact
te blijven.
De Directie van de Wieringermeer ben ik zeer erkentelijk voor de
geboden gelegenheid om dit proefschrift tot stand te doen komen.
Onder Uw leiding, hooggeachte BOSMA, leerde ik de problemen van
de Iandbouw in de IJsselmeerpolders kennen. Van Uw wijze van probleemstelling en benadering van de oplossing ervan heb ik zeer veel
geleerd. Voor uw grote belangstelling voor mijn bewortelingsonderzoek
en de daarbij ondervonden steun, ben ik U zeer dankbaar.
Beste KLUITENBERG, je kennis van de polderbodem en belangstelling
voor bewortelingsproblemen hebben veel bijgedragen aan dit onderzoek.
Nog steeds denk ik met genoegen aan de tijd dat je in de Noordoostpolder werkte.
Waarde GEERTSEMA., ofschoon een nauwgezette verzorging van de
proefvelden en grote oplettendheid bij het nemen en verwerken van
wortelmonsters voor U en Uw medewerkers vanzelfsprekend is, wil ik
die toch met dankbaarheid noemen.
Tenslotte dank ik alle collega's en medewerkers van de Directie van
de Wieringermeer voor de ondervonden hulp bij het vervaardigen
van worteldoorsneden, foto's en tekeningen en de zorg besteed aan
manuscript en lay-out.
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INLEIDING
In 1942 viel de Noordoostpolder droog. De bodem was nog met water
verzadigd, anaeroob en slechts geschikt voor planten die met hun wortels
in een zuurstofvrij milieu kunnen leven.
Op het ogenblik van het droogvallen begon het rijpingsproces. Hieronder verstaat met het geheel van chemische, physische en biologische
processen waardoor de bodem geschikt wordt voor de groei van landplanten. Uiterlijk wordt dit proces gekenmerkt door het gedeeltelijk
verdwijnen van het water, voornamelijk door verdamping. Toetreding
van lucht in de bodem wordt dan mogelijk, waarbij de aanvankelijk
blauwzwarte kleur van de bodem verandert in grijs of bruin. ZUUR,
DOMINGO en VAN SCHREVEN geven een overzicht van deze rijping.
CLEVERINGA onderzocht de beworteling van de natuurlijke vegetatie
en de landbouwgewassen in de tijd waarin de rijping was begonnen,
maar nog niet tot grotere diepte was gevorderd. Hij nam waar, dat de
bewortelingsdiepte in de eerste plaats werd bepaald door de grens van
de rijping van de grond, en verder dat de grondsoort eveneens invloed had op de beworteling, hetzij door de mate van rijping, hetzij
door de samenstelling. Zand werd minder goed doorworteld dan zavel.
Naarmate de rijping voortschreed, werd de grond beter geschikt voor
de groei van planten die voor de ontwikkeling en activiteit van hun
wortels bepaalde eisen aan de zuurstofvoorziening stellen.
Toch werden op een gerijpte laag van ongeveer 20 cm dikte gewassen
geteeld met zeer goede opbrengsten. Het aanvankelijk nog hoge vochtgehalte van de grond maakte het waarschijnlijk mogelijk, dat de watervoorziening van de planten uit een dergelijk dunne laag geen moeilijkheden ondervond (GOEDEWAAGEN, 1955b).
Bij het vorderen van de indroging in de diepte, gepaard gaande met
een verdere rijping van de grond, wordt de opbouw van het profiel waaruit de planten vocht en voedsel moeten betrekken, steeds belangrijker.
Door onderzoek van de beworteling kan worden nagegaan, in hoeverre
de profielopbouw gunstig of ongunstig is voor de plantenwortels.
In 1946 was een klein gedeelte van de Noordoostpolder gedraineerd,
het overige was toen slechts begreppeld of nog van geen enkele ontwateringsmogelijkheid voorzien. De daarmee samengaande grote vers'chillen
in rijping en de aanwezigheid van sterk uiteenlopende profielen boden
gelegenheid om de invloed van de rijping en de profielopbouw op de
wortelontwikkeling na te gaan.

Het onderzoeken en beschrijven van de beworteling onder uiteenlopende omstandigheden is op zichzelf zeer belangwekkend. Verschillende
onderzoekers, die zich met wortelstudies bezighielden, hebben echter
steeds de toepassing van de verkregen resultaten als doel gesteld. Deze
toepassing kan o.a. van belang zijn voor de grondbewerking (CLEVERINGA, 1955), de bemesting (PRUMMEL, D E W I T ) , de ecologie (GOEDEWAAGEN,
1942, WEAVER, PAVLYCHENKO 1937a), en de plantenverdeling (BOONSTRA).
Als doel van het bewortelingsonderzoek in de Noordoostpolder gold
het beantwoorden van de vraag of er bodemlagen of profielen zijn die de
ontwikkeling van de voor een goed gewas vereiste beworteling belemmeren en het aangeven van middelen om deze beworteling te verbeteren.
In de nu volgende verhandeling worden de verschillende facetten van
het bewortelingsonderzoek en de daaruit voortvloeiende nodig geachte
ondergrondbewerking behandeld.
In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de verschillende
technieken die voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden gebruikt. Voor een juist inzicht in de kwantitatieve bepaling van de wortels is de verdeling in de bouwvoor van de wortels van wintertarwe in
dit hoofdstuk behandeld.
Om te kunnen beoordelen of het wortelstelsel van een gewas in zijn
ontwikkeling wordt belemmerd, moet de normale ontwikkeling bekend
zijn. Uit literatuurgegevens is wel bekend, dat dedoor demeeste gewassen
bereikbare diepte varieert tussen 100 a 150 cm als minimum en 200 a
400 cm als maximum. In de Noordoostpolder wordt slechts zelden een
grotere diepte dan 125 cm bereikt, zodat hieruit de gevolgtrekking zou
kunnen worden gemaakt, dat de gesteldheid van de bodem van de polder onvoldoende mogelijkheden voor de maximale wortelontwikkeling
biedt en dientengevolge ook minder gunstig zou zijn voor de verbouw
van landbouwgewassen. Tegenover deze opvatting kan de mening van
VELDMAN worden gesteld, dat een zavelprofiel van minstens 70 cm diepte
voldoende is voor de verbouw van landbouwgewassen.
Als criterium voor de beoordeling van de beworteling werd de beworteling in een homogeen zavelprofiel van 100 cm diepte genomen.
In hoofdstuk II wordt de ontwikkeling van de beworteling van de
belangrijkste landbouwgewassen beschreven en wel van kieming tot
rijpheid. Van de wintertarwe is de kwantitatieve ontwikkeling eveneens
behandeld. KONEKAMP geeft reeds aan, dat het voor het onderzoek naar
de bij de oogst in de grond achterblijvende delen van belang is om de
ontwikkeling gedurende de gehele groeiperiode te onderzoeken.
In hoofdstuk III wordt het gedrag van de wortels in de verschillende
geologische afzettingen in de Noordoostpolder behandeld. Indien de
invloed van bepaalde lagen op de beworteling bekend is en tevens de
methode om de beworteling te verbeteren, kan aan de hand van de
bodemkundige kaart worden aangegeven, waar en hoe bepaalde maatregelen met dit doel dienen te worden genomen.
In dit hoofdstuk komt tot uiting, dat het onderzoek (zoals vele land-

bouwkundige onderzoekingen) een sterk proefondervindelijk karakter
draagt. Vooral het visuele beeld van bodem en beworteling bepaalt de
te volgen gedragslijn bij de verbetering van de profielen (hooidstukken
V en VI). Een algehele verklaring van de gevonden verschijnselen is nog
niet gevonden; slechts ten aanzien van enkele problemen werden veronderstellingen gemaakt.
Tot besluit van het bewortelingsonderzoek wordt in hoofdstuk IV
een beschrijving gegeven van de beworteling in de verschillende profielen van de Noordoostpolder.
Het tweede gedeelte van het bij dit onderzoek gestelde doel is de
verbetering van onvoldoende doorwortelbare profielen. In hoofdstuk V
worden de hiervoor gebruikte werktuigen beschreven en verder de resultaten die met ondergrondbewerkingen werden verkregen.
De in het groot uitgevoerde ondergrondbewerkingen, met het daarvoor
opgestelde plan en enkele resultaten worden in hoofdstuk VI beschreven.

I.

WIJZE VAN ONDERZOEK. EN ENKELE RESULTATEN

Bewortelingsonderzoek in het vrije veld is een moeizame bezigheid.
Afhankelijk van de gebruikte methode, moet een meer of minder grote
hoeveelheid grond worden verplaatst. Vooral bij het nagaan van de
invloed van een bepaalde profielopbouw op de wortelontwikkeling kan
de te verplaatsen hoeveelheid een grote omvang aannemen.
De in de.loop der jaren door verschillende onderzoekers toegepaste
methodes worden hierna beknopt weergegeven. Deze methodes berusten
of op het uitgraven van kolommen grond, of op het gebruik van grondboren.
Daarna wordt de nauwkeurigheid van het bepalen van wortelhoeveelheden bij het gebruik van naaldenplanken besproken aan de hand van
enkele waarnemingen. Bovendien wordt de invloed van het conserveren
van wortels met of zonder grond in formaline behandeld.
Tenslotte wordt het resultaat vermeld van een onderzoek naar de verdeling van de wintertarwebeworteling in de bouwvoor en de betekenis
hiervan bij het berekenen van wortelhoeveelheden.
Grond kolommen
WEAVER en medewerkers maakten vlak naast het te bestuderen gewas
loopgraven van meer dan 2 m diep. Deze loopgraven bieden de gelegenheid om op betrekkelijk grote schaal de invloed van de profielopbouw
en andere eigenschappen van het profiel op de beworteling te bestuderen. Op deze wijze wordt zowel het wortelbeeld als de reactie van de
wortels op bepaalde profieleigenschappen zichtbaar. In de wanden werden de wortelstelsels vrij geprepareerd. De aldus verkregen wortelbeelden
werden nagetekend, daar wegens gebrek aan contrast en ruimte fotograferen niet doenlijk was.Het tekenen van de wortels heeft hec voordeel
boven fotograferen, dat de onderzoeker wordt gedwongen nauwkeurig
na te gaan hoe het wortelstelsel er uitziet.
Om de hoeveelheid wortels te kunnen bepalen, moeten de wortels
uit een bepaald volume grond worden gescheiden van de gronddeeltjes.
Hiertoe wordt een grondkolom naar een plaats vervoerd, waar, nadat
het geheel enige tijd is geweekt, de grond met een regelbare waterstraal
tussen de wortels wordt weggespoeld. Daar de grondkolom meestal niet
stevig genoeg is om te worden vervoerd, wordt een versteviging aangebracht.

WEAVER gebruikt daartoe gaas. De grondkolom wordt in zijn geheel
of in gedeelten getransporteerd.
Anderen gebruiken een naaldenplank, die voor of na het vrijmaken
van de grondkolom in de grond wordt gedrukt.
BOONSTRA sloeg rechthoekige ijzeren kokers in de grond v66r het gewas
werd gezaaid. Op het geschikt geachte tijdstip werden deze kokers uit
de grond gegraven.
Bij het onderzoek van wortelhoeveelheden in de bouwvoor kan een
bepaald blokje vande grond rondom worden vrij gegraven (KOHNLEIN en
VETTER) of met een ijzeren bakje worden uitgestoken (KONEKAMP).
Welke methode zal worden toegepast, hangt af vanhet inzicht van de
gebruiker. Het belangrijkste is bij deze grondkolommen-methode, dat
de plaats ten opzichte van de planten en het volume nauwkeurig te
bepalen zijn.

Boormonsters
Het omslachtige graaf- en transportwerk verbohden aan de bovengenoemde methode bracht velen ertoe met behulp van grondboren afgepaste volumes grond aan het profiel te ontlenen en daarin de wortelhoeveelheden te bepalen.
FEHRENBACHER en ALEXANDER nemen de grondmonsters machinaal en
hebben het uitspoelen van de grondmonsters ook gemechaniseerd.
WILLIAMS en BAKER hebben eveneens een techniek ontwikkeld om de
grond mechanisch uit te spoelen op draaiende zeven.
Alle gebruikers wijzen erop dat de volgens de boormethode berekende
wortelhoeveelheden per volume-eenheid niet vergelijkbaar zijn met de
volgens de grondkolommen-methode verkregen hoeveelheden. Zij wijzen
op de ongelijke verdeling van de wortels in de grond (KMOCH) en op de
noodzaak de plaats ten opzichte van de planten goed te bepalen.
SIMON en EICH hebben de resultaten van boormonsters met die van

grondblokjes vergeleken. Zij geven de voorkeur aan boormonsters, maar
wijzen op de noodzaak van een groot aantal herhalingen (10 a 12).De
onregelmatige verdeling van de wortels in de grond noopt tot het
nemen van veel herhalingen; meestal wordt echter met een betrekkelijk
klein aantal volstaan (3a6).
Naaldenplanken
Voor het onderzoek in de Noordoostpolder werden, in navolging van
GOEDEWAAGEN, hoofdzakelijk naaldenplanken gebruikt.
Voor het onderzoek werden naaldenplanken gebruikt in de volgende
afmetingen: 100 x60 cm2, 100 X 30cm2,70 X 35cm2,55 X 30 cm2,en
40 X 25 cm2. De naaldlengte was meestal 13 cm, de langste planken
hadden echter naalden van 10cm.
De naaldenplank werd met behulp van een autokrik in de vlakgemaakte wand van een kuil gedrukt. Daarna werden de zijkanten en de

onderkant met een mes tot voorbij de naaldpunten vrijgemaakt en
vervolgens werd met een soepel staaldraadje de achterzijde losgesneden.
De grond op de naaldenplank werd daarna enige tijd in water geweekt. Ter bevordering van het weken werd soda gebruikt. Anderen
gebruiken hiervoor natriumpyrofosfaat.
Indien de grond voldoende zacht werd bevonden, werd deze met een
regelbare waterstraal voorzichtig tussen de wortels uitgespoeld. De wortels behouden dan tussen de naalden betrekkelijk goed hun ligging.
Indien het wortelbeeld moest worden gefotografeerd, werden de naaldenplanken met wortels in het water gelegd, ter verkrijging van een zo
natuurlijk mogelijke ligging.
KOHNLEIN en VETTER hingen de wortels in het water en hadden daarbij,
blijkens hun goed geslaagde foto's, geen moeilijkheden met drijvende
wortels.
Na het fotograferen werden de naaldenplanken uit het water gehaald
en werden de wortels met een mes of schaar in lagen ingedeeld, meestal
in lagen van 10 cm diepte. De wortels werden daarna zo nodig nog
ontdaan van aanhangend vuil, vreemde wortels en van de bovengrondse
delen.
De gewichten werden bepaald, nadat de wortels een nacht bij 100° C
waren gedroogd. As- of zandgehalten werden niet bepaald.
Indien de wortels niet meteen konden worden gereinigd, werden ze
bewaard in 4 % formaline.
Vaak was het niet mogelijk op de naaldenplank de zware zavel tussen!
de wortels weg te spoelen. Deze werd dan mee gefotografeerd. Bij de
verdeling in lagen werd uiteraard de achtergebleven grond ook mee
verdeeld. De scheiding van wortels uit deze op de plank achtergebleven
grond geschiedde over twee zeven. De grond met wortels werd op een
zeef met maaswijdte 1mm gebracht en daarna krachtig gespoeld, waarbij
de wortels op deze zeef achterbleven en konden worden verzameld. Het
doorstromende mengsel van grond en water werd zekerheidshalve over
een zeef met 0,5 mm maaswijdte geleid. Op deze fijne zeef werden echter
slechts zelden wortelstukjes aangetroffen.
Zo nodig werd de grond met wortels ook in 4 % formaline bewaard.
Onderzoek naar foutenbronnen

bij het spoelen en bewaren

Ten einde enig inzicht te verkrijgen in mogelijke foutenbronnen
bij het spoelen en bewaren van de wortels, werd het volgende gedaan:
Van een naaldenplank, 55 X 35 X 13 cm3, genomen evenwijdig aan
een rij wintertarweplanten, werd de grond tussen de wortels weggespoeld. Het wegstromende water werd over een zeef met 0,5.mm maaswijdte geleid. Op de plank bleef 11510 mg wortels, op de zeef werd nog
246 mg wortels opgevangen. Een verlies dus van ± 2 %. .
Een naaldenplank, 100 X 30 X 10 cm3, genomen in vlas dwars op de
rijen over een lengte van 100 cm en 20 cm diepte, op overeenkomstige
manier behandeld, gaf 19000 mg wortels op de plank en op de zeef

363 mg. Eveneens een verlies van ± 2 %.
Een en ander houdt een bevestiging in van het vermoeden, dat bij
het scheiden van wortels en grond op de naaldenplanken het wortelverlies betrekkelijk gering is.
Tijdens het transport in en uit de bak waarin werd gefotografeerd,
trad enig wortelverlies op. De hoeveelheid werd niet onderzocht, daar
deze te zeer afhankelijk is van de wijze van werken. Zo nodig konden
de in de fotobak achtergebleven wortels weer aan de wortels op de
naaldenplank worden toegevoegd.
Het is niet uitgesloten dat het bewaren van de wortels met of zonder
grond in formaline het gewicht van de wortels bei'nvloedt. Dit, gecombineerd met de mogelijkheid dat het scheiden van wortels en grond
over de zeef meer wortels kan opleveren dan het scheiden op de naaldenplank, gaf aanleiding tot het volgende onderzoek:
• Van wintertarwe werden op 31 mei, 1, 2 en 3 juni 1955 in totaal acht
naaldenplankmonsters genomen (afmetingen 60 X 30 X 13cm 3 ), evenwijdig aande rij (rijlengte 60 cm). De monsters werden zo genomen, dat het
bovengrondse gedeelte van de acht monsters zo gelijkwaardig mogelijk
was.
Vier van deze planken werden direct gespoeld. De zich erop bevindende wortels werden voor elke plank in vieren gedeeld, zo, dat wortels
van 15 X 30 X 13 cm 3 apart kwarrien. Van elke plank werden vervolgens
twee van de vier gedeelten direct schoongemaakt, gedroogd en gewogen.
Van deJ resterende gedeelten van de wortelmonsters der vier planken
werden telkens twee monsters 1, 2, 3 of 4 maanden in formaline bewaard
en daarna schoongemaakt, gedroogd en gewogen.
De grond met wortels van de vier andere planken werd op overeenkomstige wijze in vieren gedeeld. Daarna werden van elke plank telkens
twee delen direct over de zeef gespoeld en afgewerkt, en de twee andere
delen eerst in formaline bewaard. Op deze delen werd het volgende
schema toegepast:
1. Na 1 maand bewaren: spoelen en verwerken.
2. Na 1 maand bewaren: spoelen en de wortels nog 1 maand in
formaline.
3. Na 2 maanden bewaren: spoelen en verwerken.
4. Na 2 maanden bewaren: spoelen en de wortels nog 1 maand bewaren in formaline.
Wegens de spreiding bij de duplo's werd de invloed van de verschillende bewaartijden niet bepaald.
De gemiddelde hoeveelheid wortels bedroeg in de laag 0—10 cm bij
1. spoelen op de plank en direct verwerken
1964 ± 109mg(8bepalingen)
2. idem en bewaren in formaline
2084 ± 190mg(8 bepalingen)
3. direct spoelen over zeef en verwerken 2560 ± 1 4 3 mg(7 bepalingen)
4. bewaren in formaline en daarna
spoelen over de zeef
2483 ± 161mg (7bepalingen).
Een van de direct over de zeef gespoelde monsters gaf een zeer grote
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hoeveelheid wortels, vermoedelijk veroorzaakt door een afwijkende struktuur van de grond. Het met dit monster overeenkomende monster van
de in formaline bewaarde serie werd daarom ook niet in de berekening
van het gemiddelde opgenomen, om een gelijk aantal waarnemingen
te houden.
Het al of niet bewaren in formaline heeft blijkbaar geen invloed op
de wortelhoeveelheid.
Het spoelen van de grondmonsters over de zeef levert meer wortels
op dan bij het scheiden van grond en wortels op de naaldenplanken.
Het verschil is echter te groot om alleen uit het verloren gaan van
wortels te kunnen worden verklaard. Vermoedelijk wordt bij het spoelen
over de zeef een hoeveelheid vezelig materiaal in de zeef opgevangen
dat afkomstig is van een voorgaande begroeiing of een onderdeel is van
de grond.
KOHNLEIN en VETTER ondervonden dezelfde moeilijkheid bij het scheiden van grond en wortels.
De horizontale verdeling van de wortels in de grond
Ter verkrijging van een duidelijk verticaal wortelbeeld werden de
naaldenplanken meestal evenwijdig aan de gewasrijen genomen. De
lengte van de naalden (10 of 13 cm) is echter niet in overeenstemming
met de rijenafstand der gewassen (23,25, 33 of 50 cm), zodat, ook indien
de gewasrij in het midden van de naaldlengte staat, het volume van de
grondkolom niet overeenkomt met het volume dat elke rij planten
theoretisch ter beschikking staat. De op deze wijze bepaalde wortelhoeveelheid zal dus alleen met de werkelijkheid overeenkomen, zolang de
horizontale uitbreiding van het wortelstelsel de halve naaldlengte niet te
boven gaat. Wordt de naaldenplank dwars op de gewasrij geplaatst, dan
is het mogelijk (althans bij voldoende afmetingen en juiste plaatsing)
de hoeveelheid wortels in het theoretisch ter beschikking staande bodemvolume te bepalen.
Dit zbu met een naaldenplank evenwijdig aan de rijen ook wel kunnen, maar de naaldlengte wordt dan spoedig onhandelbaar groot.
Bij de voorgaande redenering wordt aangenomen, dat de wortels
tussen de rijen niet homogeen zijn verdeeld. SIMON en EICH vonden verschillende hoeveelheden wortels al naar zij boorden midden op de rij,
midden tussen de rijen of van rij tot rij. Op de rijen vonden zij de
meeste wortels. Bovendien vonden zij uiteraard ook een spreiding in de
op overeenkomstige plaatsen bepaalde hoeveelheden.
Indien de horizontale en vertikale verdeling van de wortels aan een
wetmatigheid is onderworpen en deze wetmatigheid bekend is, kan in
beginsel uit elk monster, mits plaats en omvang voldoende nauwkeurig
bekend zijn, de totale hoeveelheid wortels worden berekend.
De vertikale verdeling is echter te zeer afhankelijk van de aard van
het profiel dan dat hiervoor een onder alle omstandigheden geldende
regel zou kunnen worden afgeleid.
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Fig. 1. De verdeling van de wortels
van wintertarwe tussen de rijen
in de lagen 0—10 cm en 10—
20 cm.
The distribution of the roots
of winter wheat between the
rows in the layers 0—10 em and
10—20 cm below the surface.
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A.op de naaldenplank (g) over 100cm
lengte.
on the pinboard (g) with a length of
100 cm.
B. gemiddeld vanrij tot rij (%), volgens
tabel 1.
the mean from row till row (%),
according to table 1.

De horizontale verdeling biedt meer mogelijkheden, omdat elke gelaagdheid in het profiel uiteraard horizontaal is.
KMOCH en FEHRENBACHER doelen op een mogelijk verband tussen hoe-

veelheid en plaats, zonder op het wezen van de ongelijke verdeling in
te gaan, evenmin als SIMON en EICH.

Een onderdeel van het bewortelingsonderzoek van de wintertarwe
had betrekking op deze horizontale verdeling. Daar deze verdeling van
belang is voor de techniek, wordt dit onderzoek hier besproken.
Op 2'3juni 1954werd op kavel D 31in de Noordoostpolder kort na
de bloei een gewas Heine's VII wintertarwe bemonsterd met een naaldenplank. Deze (afmetingen: 100X 30 X 13cm3) werd over een lengte
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van 100 cm, dwars op de rijrichting, en van 0-30 cm diepte in de wand
van een kuil gedrukt, uit de grond gegraven en naar de spoelplaats
gebracht. Daar de rijenafstand ± 23 cm bedroeg, kwamen op deze planken vijf gewasrijtjes vopr met vier vol-ledige tussenruimten. De lagen
0-10 cm en 10-20 cm werden als een lange koek in plakken gesneden
van 1cm dikte. (De plakken waren dus evenwijdig aan de rijenrichting
(fig. 2a). De sneden werden zo geplaatst, dat de gewasrijen middendoor
werden gesneden. Elke plak werd over de zeef van 0,5 mm maaswijdte
gespoeld, waarna de wortels zorgvuldig werden verzameld, gedroogd en
gewogen.
Figuur 1 geeft een grafische voorstelling van de op deze manier
verkregen wortelhoeveelheden.
Uit deze figuur blijkt zeer duidelijk, dat de systematische horizontale
onregelmatigheid beperkt blijft tot de laag 0—10 cm en dat in de laag
10—20 cm de onregelmatigheid een toevallig karakter bezit. De grens
10 cm beneden de oppervlakte is toevallig; zij is bepaald door de willekeurig gekozen laagdikte van 10 cm. Uit fig. 1 A kan de horizontale
verdeling van de wortels in de laag van 0—10 cm, in procenten van de
totale hoeveelheid wortels die tot een rij behoren, en in plakken van
1 cm dik, worden afgeleid. Tabel 1en figuur 1B geven het resultaat.
TABEL 1. De horizontale verdeling (in % van de droge stof) van de wortels van,
wintertarwe (in de laag van 0—10 cm), vanaf de rij tot midden tussen de rijen.

Afstandvanafderij
(in cm)
Distancefromthe
plant-row(in cm)
%

Afstandvanafderij
(in cm)
Distancefromthe
plant-row(in cm)
/o

0—1

1—2

2—3

3—4

4—5

5—6

6—7

16.0

10.8

5.1

3.2

2.6

2.2"

2.1

7—8

8—9

9—10

1.9

1.8

1.8

10—11 11—12
1.7

1.6

0—12
50

TABLE 1. Horizontaldistribution (in % of drymatter) of winterwheat roots(in the layer
0—10 cm),from the plant-rowtill themiddlebetween the rows.

De laag 0—10 cm bevatte 22401 mg wortels en de laag 10—20 cm
6301 mg. Per grondblok van 10 x 23 X 10 cm3 (van midden rij tot midden rij) geeft dit in de laag 0-10 cm: 4208.5 mg en in de laag 10-20 cm:
1160 mg wortels.
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Fig. 2. Schets van een naaldenplank, geplaatst dwars op de rijen van een graangewas:
Diagram of a pinboard, placed transversely to the cereal rows:
a. de grond verdeeld in plakjes van
1 cm dikte,
1 cm thick slices of the soil,

c. een boormonster geplaatst tegen
de rij,
auger sample touching the row,

b. een boormonster geplaatst midden op de rij,
auger sample upon the row,

d. een boormonster geplaatst midden tussen de rijen.
auger sample between the rows.

Met behulp van deze horizontale verdeling kan uit de bepalingen,
door middel van naaldenplanken gedaan, de totale wortelhoeveelheid
worden berekend. Hetzelfde geldt voor de met behulp van grondboren
verkregen waarnemingen. Het resultaat is als volgt (uitgedrukt in procenten van een blok van 10 X 23 X 10 cm 3 ):
le. De naaldenplank met naaldlengte 13 cm, geplaatst 3 cm voor en
10 cm achter de plantrij, bevat:
in de laag van 0—10 cm:
3 - 0 cm + 0-10 cm = 31.9 % + 47.5 % = ± 79 % van de wortelhoeveelheid in de laag 0—10 cm.
in de laag van 10—20 cm:
13/23 X gewicht 10—20 cm = ± 56.5 % van de wortelhoeveelheid in
de laag van 10—20 cm.
2e. De naaldenplank met naaldlengte 10 cm, geplaatst 3 cm voor en
7 cm achter de plantrij, bevat:
in de laag van 0—10 cm:
3 - 0 cm + 0 - 7 cm = 31.9 % + 42 % = ± 74 % van de wortelhoeveelheid in de laag van 0—10 cm.

14

in de laag van 10—20 cm:
10/23 X gewicht 10—20 cm = ± 43.5 % van de wortelhoeveelheid in
de laag van 10—20 cm.
3e. Wortelhoeveelheid, verkregen met grondboren (in procenten van
de hoeveelheid in een kolom van 10 X 23 X 10 cm 3 ):

Doorsnede boor 10 cm
Op de rij 1 )

Geplaatst.

Tegen de rij2)

Tussen de rijen 3 )

In de laag van
0-10 cm

68

32

14

10-20 cm

34

34

34

Doorsnede boor 6.5 cm
Geplaatst

Op de rij

Tegen de rij

Tussen de rijen

In de laag van
0-10 cm

37

19

6

10-20 cm

14

14

14

i) fig. 2 b.

2) fig. j o .

3) fig. 2 d .

De berekening voor de lagen dieper dan 10 cm volgt uit de verhouding van de volumina der monsters en het blok 10 X 23 X 10 cm3.
Op 24 en 25 juni 1954 werd.op hetzelfde perceel wintertarwe de
bouwvoor bemonsterd met boren en naaldenplanken. Met een boor, diameter 6.5 cm, werden 10 monsters genomen midden op de rijen van
0—10 cm en 10—20 cm diepte, en 6 monsters tegen de rijen aan. Wegens
een defect aan de boor konden niet meer monsters worden genomen.
Met een andere boor, diameter 10 cm, werden telkens 5 monsters genomen: midden op de rij, tegen de rij aan en tussen de rijen, ook van
0—10 cm en van 10—20 cm diepte.
Met naaldenplanken van 35 X 13 X 70 cm 3 werd de tarwe bemonsterd
evenwijdig aan en dwars op de rijen, over een horizontale lengte van
35 c. Hiervan werden uit de lagen 0—10 cm en 10—20 cm de wortelhoeveelheden bepaald.
De aldus verkregen grondmonsters werden alle over de zeef gespoeld
en daarna op de gebruikelijke manier verwerkt.
De resultaten van deze bemonstering zijn vermeld in tabel 2, waarbij
,de bepaalde hoeveelheden volgens de hiervoor beschreven methode
zijn omgerekend op een grondblok van 10 X 23 X 10 cm3.
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TABEL 2. Dewortelhoeveelheden (inmg) van wintertarwe, bepaald opverschillendemanieren ,
in een blok van 10 X 23 X 10cm3.

Laag 3- 10 cm

Methode

Inhet
grondmonster

Laag 10- 20 cm

In een blok
3
/o 10x 23X10cm

In het
grondmonster

In een blok
3
% 10X23X10cm

Boor 6,5 cm:
als in fig. 2b
als in fig. 2c

1855,7 mg
328 „

37
19

5025 mg
1722 „

178,7 mg
188 „

14
14

1280 mg
1340 „

Boor 10 cm:
als in fig. 2b
als in fig. 2c
als in fig. 2d

1842,4 „
647,2 „
375,6 „

68
32
14

2707 „
2020 „
2620 „

274,4 „
294,2 „
272,0 „

34
34
34

810 „
865 „
800 „

Naaldenplank
3 5 x 1 3 x 7 0 cm3
evenwijdig
dwars

5339
6166

234
278

2280 „
2220 „

796
783

198
198

402 „
396 „

Standaard
(biz. 12)

„
„

4208,5,,

„
„

1160 „

Uit dit overzicht volgt, dat per boor of naaldenplank reproduceerbare hoeveelheden worden verkregen, zowel in boven- als ondergrond,
maar dat de onderlinge hoeveelheden nogal sterk afwijken. Zeer merkwaardig is de invloed van de grootte van het monster op de hoeveelheid
wortels in de laag 10—20 cm.
Deze resultaten geven geen aanleiding om aan de bepaalde hoeveelheden wortels, op welke manier dan ook genomen, grote waarde te
hechten. Gezien de reproduceerbaarheid, blijkt de wortelverdeling in de
bouwvoor in dit geval wel betrouwbaar te zijn. Het blijft echter de
vraag, of deze geldig is voor verschillende grondsoorten.
Het is verder de vraag, of de aangegeven verdeling van de wortels
in de bouwvoor algemeen geldig is. De in figuur 1 aangegeven verdeling is afgeleid uit bepalingen verricht aan een ras in een bepaalde
ontwikkelingstoestand en in een bepaald profiel. De verdeling onder
andere omstandigheden is niet onderzocht. Dit kan dus inhouden, dat
de aangegeven verdeling toevallig is, al mag deze dan voor de gegeven
omstandigheden betrouwbaar zijn, zoals blijkt uit de resultaten van de
verschillende bemonsteringsmethoden.
Het ontwikkelingsstadium kan, als gevolg van de aanwezigheid van
kroonwortels, de verdeling bei'nvloeden. En verder is de invloed van
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ras, bemesting, grondbewerking, rijenafstand e.d. niet uitgesloten. Deze
invloed behoeft echter niet groot te zijn, daar in het algemeen in de
bouwvoor, behoudens verschil in zwaarte, een goede struktuur kan bestaan. Waar, zoals in de Noordoostpolder, het aantal rassen beperkt is
en de vruchtbaarheidstoestand van de grond goed op peil wordt gehouden en geen grote verschillen in rijenafstand voorkomen, mag worden
aangenomen dat de wortelverdeling in hetzelfde stadium geen grote
verschillen zal vertonen. Wei blijft het een vraag, hoe de verdeling van
de wortels is gedurende de groeiperiode van de wintertarwe.
Het bewortelingsonderzoek van de wintertarwe in 1956 op kavel Q
110 (zware zavel) (hoofdstuk III) geeft een aanwijzing, dat de veronderstelde wortelverdeling voor een groot deel van de groeiperiode geldig is.
De beworteling werd daar onderzocht met behulp van twee naaldenplanken, een evenwijdig aan, en een dwars op de rijen, hetgeen een
mogelijkheid bood, na omrekening van de op deze planken bepaalde
hoeveelheden wortels, de betrouwbaarheid van de wortelverdeling gedurende een gedeelte van de groeiperiode te toetsen.
De van beide planken verkregen wortelgewichten werden omgerekend
op het wortelgewicht dat behoort bij 10 cm rijlengte, 23 cm rijenafstand en 10 cm diepte.
De dwars op de rijen geplaatste plank omvatte 2 rijtjes wintertarwe
met de daarbij behorende ruimte tussen de rijen, totale breedte 46 cm.
De evenwijdig aan de rijen geplaatste plank bevatte 30 cm rijlengte.
De naaldlengte van beide planken was 10 cm, de diepte in de grond
100 cm.
De laag 0—10 cm bevatte over de periode van begin april tot eind
augustus volgens de evenwijdige naaldenplank gemiddeld 1946 mg
wortels en volgens de dwarse 1844 mg. Het verschil bedroeg 97 ±
122.8 mg. Voor de laag van 10—100 cm bedroegen deze hoeveelheden
respectievelijk 1919 mg en 1765 mg, met een verschil van 154 ± 113 mg.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat het verschil tussen
de op twee manieren bepaalde wortelhoeveelheid in de laag van 0—10
cm niet betrouwbaar is. Voor de laag van 10—100 cm is het verschil ook
niet betrouwbaar, maar het geeft toch wel de indruk dat er een systematische foutenbron zou kunnen zijn.
Voor de ondergrond, waarvoor de omrekening op volumeverhouding
is gebaseerd, kan de grootte van het volume invloed hebben. De evenwijdige plank had een kleiner volume dan de dwarse plank, n.l. 27.000
cm3 tegen 41.400 cm3. In overeenstemming met de resultaten van tabel 2
kan het kleinere monster na omrekening een groter wortelgewicht opleveren.
Dit geldt eveneens voor de laag 0—10 cm. Hier is ook nog een andere
foutenbron aanwezig. Bij planken evenwijdig aan de rij, met naalden
die aan de ene zijde 3 cm en aan de andere zijde 7 cm naast de rij
uitstekerr; zullen bij een rijafstand van 23 cm de meeste wortels tot deze
rij behoren. Zij zitten dus vast aan de planten en kunnen tijdens het
spoelen niet wegraken (de naaldenplanken werden direct gespoeld). Bij
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de planken, dwars op de rijen genomen, kan het aantal wortels dat niet
tot de op de plank aanwezige rijen behoort, groter zijn. Bij 46 cm
breedte en twee rijen op de plank, steekt aan weerszijden 13 cm naast
de rij uit. De hierin voorkomende wortels worden niet door de op de
plank aanwezige planten vastgehouden en kunnen dus tijdens het spoelen verdwijnen.
Deze verliezen werden niet gecontroleerd, omdat pas achteraf de verschillen voor de dag kwamen.
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II.

DE ONTWIKKELING VAN H E T WORTELSTELSEL
IN EEN HOMOGEEN ZAVELPROFIEL

In de inleiding werd reeds aangegeven, dat voor de beoordeling van
het wortelbeeld in verschillende bodemprofielen een normaal wortelstelsel als grondslag moet dienen. De vraag, wat onder een normaal
wortelstelsel moet worden verstaan, is echter moeilijk te beantwoorden.
Dit kan een wortelstelsel zijn, dat zich onbelemmerd in alle richtingen
heeft kunnen uitbreiden, dus zowel in horizontale als verticale richting.
Indien hierbij geen buurplanten aanwezig zijn, zal een vergelijking met
het wortelstelsel van een cultuurgewas, dat altijd in een bepaald plantverband wordt geteeld, voor het cultuurgewas een geringere wortelontwikkeling opleveren. PAVLYCHENKO (1937a) vond bij vergelijking van
alleenstaande planten met planten op 15 cm rijenafstand, dat de beworteling van wilde haver, zomertarwe en zomerrogge zowel in de diepte
als in de totale lengte beperkt wordt door het zaaien op rijen. Dit gold
zowel voor de kiem- als voor de kroonwortels. Bij de alleenstaande
planten is het kroonwortelstelsel in totale lengte veel groter dan het
kiemwortelstelsel, in tegenstelling tot de rijenteelt, waarbij het kiemwortelstelsel langer is dan het kroonwortelstelsel. Bovendien doet het
„onbelemmerd" verschillende nieuwe problemen opkomen. De structuur van het milieu, hetzij grond, water, of een kunstmatig milieu, zal
steeds een zekere belemmering uitoefenen, al was het slechts door haar
aanwezigheid. Dit laatste is een natuurlijke omstandigheid, overeenkomstig het milieu van landbouwgewassen. De structuur van dit milieu
kan evenwel het wortelbeeld be'invloeden. Dit is ongetwijfeld het geval,
indien planten groeien in met grond gevulde kisten (SCHULZE, geciteerd
door GOEDEWAAGEN) . Hierop is door GOEDEWAAGEN (1942) dan ook
gewezen.
In de oudere literatuur komen opgaven voor van bereikbare diepten
voor verschillende gewassen (GOEDEWAAGEN, tabellen, 1942). Deze hebben een beperkte betekenis, omdat slechts een onderdeel wordt gegeven,
n.l. de grootste diepte, terwijl gegevens over groeisnelheid en verdeling
in de grond ontbreken. VAN LIESHOUT onderzocht van een aantal gewassen de groeisnelheid der wortels. Het kan terecht betwijfeld worden,
of deze bereikbare diepten een voorwaarde zijn voor een goede ontwikkeling van de planten. Ervaringen in de Noordoostpolder (CLEVERINGA,
GOEDEWAAGEN, JONKER) tonen aan, dat een zeer beperkte diepgang van
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de wortels geen bezwaar behoeft te zijn voor een goede groei, mits
voedsel- en vochtvoorziening in orde zijn.
VELDMAN komt op grond van een onderzoek naar de opbrengst van
gewassen op klei-op-zand profielen tot de conclusie, dat een profiel van
70 cm zavel met meer dan 12 % afslibbare delen, op een ondergrond
van middelfijn zand, niet zo'n grote opbrengstderving geeft dat inpoldering van dergelijke gronden zou moeten worden ontraden.
Een bereikbare worteldiepte van 100 cm wordt voldoende geacht voor
de behoefte van de gewassen.
Uit de verschillende mogelijkheden voor de bepaling van een „normaal" wortelstelsel is voor de Noordoostpolder de keuze gevallen op een
homogeen zavelprofiel, dat tot ± 1 0 0 cm diepte geaereerd is, met een
zomergrondwaterstand van ± 150 cm onder net maaiveld. Homogeen
betekent in dit geval de afwezigheid van andere grondsoorten dan zavel
(zoals zand, schelpen, veen) en eveneens afwezigheid van zavel met een
afwijkende verhoudingen tussen de fractie <C2 mu en 2-16 mu (de sloef).
Wei kunnen zavellagen van uiteenlopende zwaarte in een dergelijk profiel
voorkomen. Homogeen moet dus niet opgevat worden in de betekenis
die HOEKSEMA eraan geeft. Het proces van homogenisatie is ternauwernood begonnen in de Noordoostpolder zodat dit uiteraard nog niet in
het onderzoek kon worden opgenomen.
Bij de beschrijving van de wortelstelsels der gewassen zal worden getracht een beeld te geven van de soorten wortels en het voorkomen
ervan in het profiel.' Vooral wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling
van het wortelstelsel van het begin tot het einde van de groeiperiode.
Dit wortelbeeld is ontstaan uit de waarnemingen in de kuilen op het
veld en van de uitgespoelde naaldenplanken. Slechts bij de wintertarwe
is de hoeveelheid wortels bepaald. Dit werd bij de overige gewassen
achterwege gelaten wegens de grote bewerkelijkheid van het onderzoek.
Een eenmalige bepaling van de wortelhoeveelheid werd ondoelmatig
geacht, daar deze hoeveelheid te zeer afhankelijk is van het ontwikkelingsstadium van het gewas. Bij de behandeling van de wintertarwe
zal dit blijken.
GRANEN

De benaming van de wortels der gramineeen is ontleend aan het werk
van ZIJLSTRA (1922), in overeenstemming met de benamingen die GOEDEWAAGEN (1942) gebruikt. De kiem- of hoofdwortel is de eerste wortel
die bij het kiemen van het zaad te voorschijn komt. De daarna aan de
kiemknoop ontstaande wortels worden kiembijwortels genoemd. Kroonwortels ontstaan aan de knopen in de uitstoelingszone en aan de zijspruiten.
Zijwortels die uit de bovengenoemde wortels ontspringen, worden
eerste-graads zijwortels genoemd; hieruit ontspringende zijwortels worden tweede-graads zijwortels genoemd, enzovoort.

