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Stellingen

I
Gedeelde bemestingmet stikstof enandere anorganische voedingsstoffen biedteen
mogelijkheid, deverdelingvananorganische bestanddelen indeplant tebemvloeden.
Dit proefschrift

II
Dat de opnemingvan voedingsstoffen nog doorgaat tot ver na de afrijping (Dilz,
1964)betekent nogniet dat deeenjarige cyclus van haverplanten doorbroken wordt.
K. Dilz., Over deoptimalestikstofvoeding van granen. Versl.landbouwk. Onderz.641

ni
Hetnabootsen vandeveldsituatieinpotproeven kanhetbestegebeuren doorregelmatigkleineportiesmeststof(fen) toe tedienen. DeargumentatievanThorne dat dit
samenhangt met dewortelontwikkeling is aanvechtbaar.
G. N. Thorne, Effect of applying nitrogen to cereals in the spring or at ear emergence.
J. Agric.Sci.Camb., 58:89-97

IV
Uit eenoogpunt van milieuhygieneverdient gebruik van deafvalproducten van de
zogenaamde bio-industrie als meststoffen meer aandacht dan het zuiveren van het
afvalwater waarbij het effluent op de openbare wateren geloosd wordt.
V
Graften zijn een sieraad in het heuvellandschap.Zij dragen slechtsonder bepaalde
voorwaarden bij tot voorkomen van erosie.

Proefschrift van J. H. G. Slangen
Wageningen, 5november 1971

VI
Alsleidraad bij colleges zijn handboeken te verkiezen boven dictaten en syllabi.

vn
De behandeling van het bier in Nederlandse horeca-bedrijven is goedtenoemen.
In schrille tegenstelling daarmee staat veelal het schoonmaken van de glazen, het
koelen en het serveren van bier in huiselijke kring.

Voorwoord

Bijdevoltooiingvan ditproefschrift wilikindeeersteplaatsmijnoudersbedanken.
Dat u mij hebt laten studeren heeft voor U zoveel opofferingen betekent, dat het
schrijven van een proefschrift daarbij in het nietvalt.
Ookwilikmijn broersenzusters danken,dietijdens mijn studieveelwerkinallerprettigste verstandhoudingvan mij overnamen.
Hooggeleerde Schuffelen, Hooggeachte Promoter, U hebt het hier beschreven
onderzoek begeleid met de nadrukkelijke restrictie dat mijn eigen inbreng de voornaamstediendetezijn. Uwvoortvarendheid tijdens besprekingen enUwkritischezin
bijhetredigerenvandeteksthebikzeeropprijsgesteldenikhoopbijmijntoekomstig
werk op Uw afdeling daarvan nogvelemalen te profiteren.
Desamenwerkingmetallemedewerkersvandeafdeling Landbouwscheikunde heb
ikzeeropprijsgesteld,enik ben erzeker van dat in de toekomst dezelfde prettige
verhoudingen zullen blijven bestaan.
De uitvoering van de potproeven was slechts mogelijk met de zeer gewaardeerde
hulpvandeheerC.Vermeerenzijnmedewerkers,vandeherenM.PostenC.A.Kok
en,watdewatercultures betreft, vandeheerP.Jansen.Hetwerkvan student-assistent
A. J. van Oswerd zeer op prijs gesteld.
Het analysewerk werd voor het overgrote deel uitgevoerd onder leiding van Mej.
A.W.Hoogendijk. Haartoewijdingendievanalhaarmedewerkstersenmedewerkers,
diegedurende kortere oflangeretijd ophetlaboratorium voorgewasanalyse gewerkt
hebben, hebben geleid totjuiste en reproduceerbare resultaten.
Metwaarderingmemoreerikdebereidwilligheidvandeafdeling RegionaleBodemkunde, waar de figuren op zeer accurate wijze getekend werden door de heer
G. Buurman en Mej.T. van Silfhout.
Hettypen vandetabellenwerdzeergoedverzorgd door decentraletypekamervan
de Landbouwhogeschool onder leiding van Mej. M. Hardeman; Mevr. C. M. H.
Klaassen-Versteegen wassteeds bereid de tekst snelen accuraat te typen.
TenslottedankikdemedewerkersvanPudocvoordesamenwerkingendekritische
opmerkingen bij deuitgavevan dit proefschrift.
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1 Inleiding

De opnamevan voedingsstoffen door graanplanten werd aldoor Liebscher (1887)
en Remy(1931) onderzocht. Later werdengegevensvan pot- enveldproeven samengevat door Heukeshoven (1936) en voor veldproeven door Vanltallie (1937).
Hierbij blijkt dat in het algemeen de opname van voedingsstoffen gedurende het
groeiseizoen v66rloopt op de drogestofproduktie. Gedurende de afrijping neemt de
totale hoeveelheid voedingsstoffen indeplant meestalaf terwijl ookin meer of mindere mate droge stof verloren kan gaan.
Hetonderzoekoverdedistributeenherdistributievandrogestofen voedingsstoffen
in de plant isin dezelfde periode als het voorgaande begonnen: Willfahrt &R6mer
(1906), Knowles & Watkin (1931), Ballard (1933), Ballard & Petrie (1936), Petrie
(1937),Williams(1936, 1938, 1955),Van deSande Backhuysen(1937),VanOs(1966)
enVan Dobben (1962)(Lit. samenvattingen in Loehwing, 1942,1953).
Hierbij wordtdoorPetrie(1937)delevenscyclusvaneen&njarige plant,aldanniet
zaaddragend,verdeeldindejeugdfase, hetstadiumvandevolwassenplant enhetstadiumvandeveroudering(afrijping, afsterven).Tijdensdejeugdfaseneemthetgewicht
van de plant toe en treedt differentiatie op, terwijl tijdens de volwassenheid de ontwikkelingvoltooid is,maarnoggewichtsvermeerdering plaatsheeft door devorming
van drogestof, terwijl ook deopnamevanvoedingsionen nog doorgaat (Dilz,1964).
In delaatste fase sterven bepaalde organen van deplant (blad, Stengel)af waarbij
eiwitten worden afgebroken en een deelder assimilaten naar degeneratieve delenof
naar reserve-organen getransporteerd wordt. Ook eendeelder voedings-ionen neemt
aan dit transport deel of gaat al dan niet via de wortels terug naar het groeimilieu
(Deleano et al., 1936;Knowles &Watkin, 1931;DeWit, 1963).
Dedistributeeenherdistributievan droge stof envoedingsstoffen hangtsamenmet
delevenscyclusvandeplant enisdeelsgenetischvastgelegd.Variatiein concentraties
van devoedings-ionen (Petrie, 1937;Williams, 1938),en het al of niet aanwezig zijn
van eenbloemgestel (Petrieetal., 1939),hebben echter ook eenduidelijke invloed op
de herdistributie der voedingsstoffen.
Bijmijn onderzoek washetuitgangspunt deverdelingenherverdelingvanvoedingsstoffen in graanplanten (tarwe en haver) onder invloed van intermitterende voeding,
d.w.z. periodieke verhoging ofverlagingvan deconcentratie dervoedings-ionen stikstof en kalium.
Hetonderzoek werduitgevoerd metbehulpvanwater-engrondcultures onderkasomstandigheden enkan alsmodelworden beschouwd voor praktijksituaties zoals:
1. delingvan mestgiften, waarbij eveneens devoedingstoestand van een bepaald ele1

ment na een daling door een extra gift verhoogd wordt;
2. deveranderingen van deconcentraties der voedingselementen in het wortelmilieu
onder invloed vanberegening (ofeenperiodevanneerslag)gevolgd doordrogereomstandigheden.
In deze studie werd alleen aandacht geschonken aan punt 1,terwijl gedurende het
onderzoek het onderscheid watercultureversusgrondculturevanbelangbleek.

2 Proeftechniek

2.1 Watercultures
2.1.1 Technische uitvoering
Voorhet uitvoerenvan experimenten,waarbij detoevoervanvoedingsstoffen voor
kortereoflangeretijd onderbroken wordt,isdetechniekvandewaterculturedemeest
geeigende.Immersmenkanindatgevalopelkgewenstmomentdesamenstellingvan
devoedingsoplossing wijzigen enopeenvoudigewijze desamenstellingvan deoplossingbinnen redelijke grenzen constant houden.
In deexperimenten met haver in 1964enmet haverentarwein 1965werdgebruik
gemaakt van de opstelling zoalsin fig. 1aangegeven. Voor deproeven met tarwe in
1966en 1967werd de techniek gewijzigd zoals aangegeven infig.2.
Deproevenin 1964en 1965warenorienterend:deopzet,uitwerkingendegegevens
ervan blijven buiten beschouwing.
Detechnische bezwaren van de uitvoering in 1964en 1965 volgen uit fig. 1. De
Fig. 1. Proefopstelling voor watercultures met haver en tarwe in
1964en 1965.
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Fig. 1. Equipment for water cultures with oats and wheat in 1964
and 1965.

Fig. 2. Proefopstelling voor watercultures met tarwe in 1966 en 1967.
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Fig. 2. Equipment for water cultures with wheat in 1966and 1967.

ruimteinhet'plantgat5Weektekleintezijnvoordesterkuitstoelendeplant,terwijlde
wortelsdieontstaan opdeeersteknoopvandeStengelniettotindevoedingsoplossing
konden doordringen.
Bovendienbleekinbeideproefjaren maarinhetbijzonder bijtarwein 1965datvlak
na debloeidewortelsbegonnen aftesterven enteverslijmen. Omdatdit verschijnsel
zichniet meervoordeed bij de aeratietechniek (fig. 2)is aangenomen dat een tekort
aan zuurstof de oorzaak was,ondanks dedoorstroomsnelheid van 0,25-0,5liter per
uur dagelijks van 7.00-22.00 uur. Ook het steeds verplaatsen van de planten bij het
wijzigen deroplossingmoetalseenbezwaarvan dezetechniek gezienworden.
De opstelling voor deproeven in 1966en 1967(fig. 2) bestaat uit een houten bak
(150 x 90 x 15cm)metlattenwaaropeenhardboard bodemplaatligt.Dezebakwerd
bekleed met plasticfolie (0,2mm dik) envoorzien van een overloop om een bepaald
vloeistofniveau tekunnen handhaven. Devoedingsoplossingwerdaan eenkant uitde
bak en aan de andere kant er weer in gepompt via een buis met spruitstuk zodat de
oplossing intensief met de Iuchtin aanraking kwam. Hierdoor werd bereikt (Steiner,
1965)datdeoplossingindebak,ookopafstand vandeaanvoer,steedsmetluchtverzadigd wasenergeenwortelsafstierven. Opdebak bevond zicheenhardboard plaat
met gaten voor de proefpotten. Deze proefpotten (maximaal 28per bak en elk met
6a8 planten)vanPVC-materiaalwerdenvoorzienvangatenindebodemenindezijkantenwerdenafgedektmeteenzeefmetgrind.Inhetvochtigegrindwerdendegraankorrelstekiemengelegdenbovendien diendehetgrind alsstandplaatsvoordeplant.
Depotten voorkwamen dat dewortelsalteveelverward raakten metdievan deomringendeplanten,terwijldegatenindepottendoorstromingvandeoplossingtoelieten.
Alssteun voor deplanten diendeeenraamwerk van latten waarbinnen mettouween
net van vierkanten voor de planten van elke pot gespannen werd. Het geheel werd
hoger gesteld naarmate deplanten groter werden.
Devoedingsoplossingen (samenstelling tabellen 1 en 2)werden 66n-en later tweemaal per week ververst en volgens de metingen (tabel 3)daalde de concentratievan
geen der voedingselementen beneden 60%van de beginwaarde.

Tabel 1. Desamenstelling van leidingwater1 (tneq/1) voor de experimenten in 1966 en 1967/The
composition of tap water (meq/1)for watercultures in 1966and 1967.
1966

1967

Ca
Mg
K
Na
Fe

NO,
H 2 PO* 2
SO*

1.51
0,19
0,04
0,20

ci

0,00
0,01
0,13
0,13

Ca
Mg
K
Na
Fe

0,10

NO,
H2PO**
SO*

1,50

ci

0,00
0,01
0,16
0,25

0,15

1. Leidingwater was te verkiezen boven gedemineraliseerd water omdat Ca nodig is om de wortels
intact tehouden (Yoshida, 1964),deconcentratie der anderevoedingsstoffen laagzijn en het vormen
vaneenvoldoendevoorraadgedemineraliseerdwaterduurenmetdebeschikbareapparatuur technisch
moeilijk was.
2. Bedoeld wordt totaal fosfaat berekend als H 2 PO*".

Tabel 2. De samenstellingvan voedingsoplossingen(NPK,ONenOK)voor watercultures met tarwe
in 1966en 1967/ Composition ofnutrient solutions(NPK,ONand OK)for watercultureswithwheat
in 1966and in 1967.
NPK (meq/1)

ON(meq/1)

OK(meq/1)

NPK, ON,OK(mg/1)

Ca
Mg
K
Na

Ca
Mg
K
Na

Ca
Mg
K
Na

B
Mn
Zn
Cu

7
3
3
1

NO, 7
SO* 3
H 2 PO*1
Q
3

6
3
3
1

NO, 0
SO* 3
H 2 PO* 1
Q
9

9
3
0
1

NO, 7
SO* 3
H 2 PO* 1
a
2

0,5 Mo 0,01
0,5 Fe 2,0
0,05
0,02

De oplossingen werden gemaakt in leidingwater (samenstelling tabel 1); door toevoegen van HCI
(0,1 N) werd de pH verlaagd tot ongeveer 6,0 (zie tabel 3).

Tabel 3.Gehalten van voedingsstoffen (meq/1)en pH na (I)en voor (II) het verversen der voedingsoplossingen opverschillendetijdstippen in 1966en 1967/ Concentration ofnutrients (meq/1)and pH
before (I)and after (II)renewal of thesolutions at different timesin 1966en 1967.

K
NO,
pH

Mei/Mai 1966

Juni/June1966

I

II

I

3,1
7,1
6,3

2,6
6,5
6,7

2,9
7,0
•

Juli/July1966

Mei/Mai 1967

Juli/July1967

II

I

II

I

II

I

II

1,7
5,9
•

2,9
6,8
•

2,9
5,3
•

2,8
6,0
6,0

1,8
4,6
7,0

2,7
6,0
6,1

2,5
5,7
6,5

Fig. 3. Proefschema tarwe, waterculture 1966.
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Fig. 3. Experimental lay out, wheat, water culture 1966.
Fig. 4. Proefschema tarwe, waterculture 1967.
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Fig.4. Experimental lay out, wheat, water culture 1967.

2.1.2 Proefschema's
Indeorienterendeproevenwerdenalleendebehandelingen metvolledigcvoedingsoplossing (aangeduid alsNPK) en die met leidingwater (aangeduid als0)in desche-

Fig. 5. Proefschema tarwe, zandculture 1966.
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Fig. 5. Experimental lay out, wheat, sand culture 1966.

Tabel 4. Bemesting (mg/pot) voor tarwe gegeven bij het vullen der potten, zandculture 1966/
Dressings (mg/pot) for wheat given during filling of the pots, sand culture 1966.
N 1 105als/as Ca(N0 3 ) 2 .jtaq
en/and KN0 3
P
115als/as NaH 2 P0 4 .^aq

Mn 2,5 als MnS0 4 .xaq

K 2 78als/as KN0 3
Mg 240als/as MgS04.xaq

Zn 0,25 alsZnSO*.*aq
Mo 0,05 als (NH4)6Mo7024.jraq

B 2,5 alsH 3 B0 3

1. Op latere tijdstippen werd gegeven 105mg N per pot als Ca(N03)2.Jcaq
2. Op latere tijdstippen werd gegeven 78mg K per pot als KC1

Cu 0,10 als/as
CuS0 4 .^aq
Fe 2,00 als/as
Fe-EDTA

3 Ontwikkeling vanhet gewas, monstername,voorbehandeling en
chemischeanalyse van degewasmonsters

3.1 Inleiding
Inhetvoorgaande hoofdstuk werden detechnieken besproken diegebruiktwerden
omplantenvolgenseenbepaaldschematelatengroeien.Indithoofdstuk komthetgewaster sprake en welwat betreft de ontwikkeling der planten (3.2),de ontwikkeling
vantarwe-arenindekas(3.3),hetnemenenbehandelenvangewasmonsters(3.4)ende
chemische analyse van deze monsters(3.5).
3.2 Ontwikkeling ranhetgewas
Degraanplantkan,o.a.afhankelijk vandevoeding,naastdehoofdspruit eengroter
of kleiner aantal zijspruiten (scheuten) vormen die groeien uit de okselknoppen van
het coleoptielen de opeenvolgende bladeren. Dezezijspruiten vormen ophun beurt,
zeker in langdurende experimenten met voedingsoplossingen, weer zijspruiten van
lagere orde. Deontwikkeling van dezeverschillende spruiten loopt onderlingen met
die van de hoofdspruit niet parallel.
Voorzoverinhetvolgendeeenbeschrijvingvandeontwikkelingvandeplantnodig
was,werdgebruik gemaaktvandeschaalvan Feekes(Feekes, 1941,detailsen figuren
Large(1954),Keller &Baggiolini(1954)).Hoeweldezeschaaloorspronkelijk bedoeld
was voor waarnemingen aan hoofdspruiten onder veldomstandigheden, kan de ontwikkelingvanzijspruiten erzonderbezwaarmeebeschrevenworden.Alsvergelijkingsobject werden inalleexperimenten gekozen deplanten diesteedsmet voedingsstoffen
voorzienwerden(waterculture)ofdiewaaraan bijhetzaaiendehoogstegift werdtoegediend (grondculture). De ontwikkeling van de hoofdspruit van deze planten werd
bij deproefschema's (fig. 3,4, 5en 6) aangegeven.
3.3 Deontwikkeling vandearen (hitteschade)
Kort na de bloei bleken de bovenste pakjes van een aantal aren van tarwe (ras
Orca)in deproeven van 1966en 1967niet gevuld tezijn. Dearen liepen naar de top
spits toe en tevens bleek deze top eerder af te rijpen dan derest van de aar. Ditverschijnsel trad alleen op bij de tarwe op watercultures en wel uitsluitend bij die aren
welkeenigszins boven de andere uitstaken. Hoewel in eerste instantie gedacht werd
aan hitteschade tijdens de bloei als gevolg van periodiek hoge temperatuur en lage
luchtvochtigheidindekas(Feekes,1941;VanDobben, 1958;Hartman, 1959)kwamen
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desymptomennietvolledigovereenmetdiewelkedoorgenoemdeauteurswerdenbeschreven. Volgens Hartman (persoonlijke mededeling) kan directe zonnestraling de
oorzaakzijnvanverdrogingderbloempjesindebovenstepakjes,ondanksdeoptimale
voorzieningmetwater.Inhoeverreditverschijnselnadeligeinvloedgehadheeftophet
aantalkorrelsperaarenophet 1000-korrel-gewichtwerdnietnagegaan.Weibleekhet
aantalaren,datdeafwijking vertoonde,voorallepotten nagenoeggelijktezijn, zodat
deverschillentussenbehandelingen erwaarschijnlijk nietdoorwerden beinvloed. De
tarweplanten op zand- en grondculture, die overdag buiten de kasin de open lucht
gezet werden, vertoonden geen zichtbare schadevan straling of hitte.
3.4 Het nemenenvoorbehandelenvan gewasmonsters
Zoals uit deproefschema's blijkt werden op bepaalde tijdstippen gedurende de
groeiperiode monsters genomen van het gewas.In dat gevalwerden per behandeling
deplantenvantwee(somsdrieof6£n)pottengeoogst.Debovengrondsedelenwerden
daarbij afgesneden bij de stengelvoet (wortelbasis) en daarna gesplitst in een aantal
delendieverderafzonderlijk werdenbehandeld.Dewijzevanopsplitsenisnietbijalle
proevendezelfdegeweestmaardemeestgedetailleerdewerdtoegepastin 1966en1967
en wel:hoofdspruiten, gescheiden naar Stengel(inclusief schede),blad,korrel en kaf
( = aar minus korrel), en zijspruiten onderverdeeld naar zijspruiten met aar en zijspruiten zonderaar. Dezijspruiten metaarwerdengesplitstinblad + Stengels,korrel
en kaf. Korrel en kaf werden gescheiden nadat de aren gedroogd waren zodat van
korrel enkafalleen het drooggewichtgemeten kon worden. Het onderscheid zijstengels met en zonder aar werd gelegd bij het punt waarop de aar tevoorschijn komt
(stadium 10.1). Bovengenoemde opsplitsing gold voor planten in delaatste fase van
hun ontwikkeling. Bijjongere planten konden uiteraard eerst vanaf stadium 3 zijspruiten (zonderaar)worden onderscheiden.In allemonsterswerdhetaantalplanten
ofplantedelen geteld,waarna demonsterswerdengewogen(versgewicht),gedurende
24uur werden gedroogd bij 70°C en weer werden gewogen voor de droog-gewichtbepaling.
De wortels van planten gekweekt in grond of zand werden schoongespoeld met
leidingwater.In 1964en 1965werdhetspoelwateruitdewortelsverwijderd doordeze
met de hand uit te knijpen of tussen filtreerpapier te leggen. In de latere jaren
werden de wortelmonstersgelegdineenrondebak(diameter33cm)metdekselengeperforeerd aan dezijkant. Debak kon op deasvan eencentrifuge geplaatst worden.
Nahetcentrifugeren (5minbij2000rpm)werdendewortelsgewogen(versgewicht)en
verder behandeld alsdebovengrondse delen. Door tecentrifugeren werd meerwater
verwijderd en bovendien was de behandeling beter reproduceerbaar en minder bewerkelijk.Debepalingvanversgewichtvanwortelsdoorhetmateriaalbovenenonder
watertebewegen(Brouwer, 1961)hadinditgevalgeenvoordelen omdatercorrecties
to.v. dedirecteweeg-methodetoegepastmoestenworden enbovendien dewortelsna
hetwegennietzoalsbij Brouwer teruggezet werden op devoedingsoplossingen. Alle
materiaalvandemonstersvanwortelsenbovengrondsedelenwerdnahetdrogenge11

malenengeheelofvoor eendeelbewaard inluchtdicht afgesloten buisjes ofinPVCzakjes enlater gebruikt voor dechemischeanalyse.
3.5 Chemischeanalyse vanhetgewasmateriaal
Debepalingendiebijditonderzoekuitgevoerdwerdenkunnen samengevatworden
alsdienendeterberekeningvanhet(C—A)- = kationenminusanorganischeanionen
gehalte(DeWitetal., 1963).Hiertoe diendevoor C( = kationen),Na, K, Caen Mg
en voor A ( = anorganische anionen), P(H 2 P0 4 ), N0 3 , CI en SO*geanalyseerd te
worden. Daarnaast werd ook N-totaalbepaald. Debepalingvanhet(C—A)-= organische anionen gehalte via de zgn. as-alkaliniteit en bepaling van N 0 3 (Van Tuil,
1964, 1965;Jungk, 1968)is in dit geval niet toegepast omdat ook veranderingen in
opname en transport van de afzonderlijke elementen onderzocht werden. Ook de
methodevanbovengenoemdeauteurswaarbijhetS04-gehalteberekend wordtuithet
verschil van S-tot.en S-org. (dit laatste uit de verhouding N-org.: S-org.,N-org. =
N-tot.—N-N0 3 ) bleeknietgoed bruikbaar omdatdeS-tot.-bepaling in vergelijking
met deandere technieken tijdrovend isen relatief veelmateriaal vergt.
De uitvoering van de analyses van Na, K, Ca, Mg, P 0 4 en N-tot. werd voorafgegaan door een destructie van het gewasmateriaal met zwavelzuur + salicylzuur en
perhydrol (Lindner &Harley, 1942).De extractie voor N0 3 , CIen S0 4 werd uitgevoerdmet0,5A^azijnzuurofmetaq.dest.(0,500ggewasen25mlextractiemiddel).In
het destruaat werden de Na-, K-en Ca-concentraties vlamfotometrisch (Eppendorf)
en deMg-concentratiesmet deatoom-absorptie-spectrofotometer (TechtronAAIOO)
gemeten.Fosfaat werdnablauwkleuringmetmolybdaat,antimonyltartraatalsreagens
enascorbinezuuralsreductiemiddel gemetenmeteenBeckman-C(vanaf 1968 meteen
Vitatron) colorimeter. Voor destikstofbepaling werd deammoniak uit een monster
vanhetdestruaatuit alkalischmilieu overgedestilleerd,opgevangeninboorzuurengetitreerd met kalium-bijodaat.
Na de extractie werd een deel van het extract gebruikt voor de coulometrische
Cl-bepaling,eenanderdeelvoordeN03-bepalingeneenderdedeelwerdnaschudden
metnorietgebruiktvoordeS04-bepaling.VoordeCl-bepalingwerdgebruikgemaakt
van een chlorocounter (Marius), waarbij het toegevoegde chloride wordt getitreerd
metbehulpvanAg-ionendieelectrochemischuiteenzilveranodegegenereerd worden
meteenconstantestroom.Nadetitratiegeeft deovermaatAg-ioneneensignaal(door
depolarisatie van twee zilver-electroden) waardoor het genereren automatisch stopt.
Eentellergeeft deverbruikte hoeveelheid electrischeladingaan, dieevenredigismet
dehoeveelheid chloride.
De nitraatbepaling werd aanvankelijk uitgevoerd door het nitreren van o-xylenol
tot nitro-xylenol in zuur milieu en het overdestilleren daarvan (met toevoegen van
ethanol)innatriumhydroxydewaarbijdekleuringoptreedt.Dezekleurwerdgemeten
metdeeerdergenoemdeBeckman-CofVitatroncolorimeter.Vanaf 1969werdnitraat
gemeten met eennitraat-electrode (Orion)incombinatie meteenmV-meter (Vander
Wey,1969).
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Sulfaat werdmetbariumchloride neergeslagen enmetbehulpvanTween 80insuspensie gehouden. Detroebeling isenigetijd stabiel en kan gemeten worden met een
colorimeter.
Voor de analysevoorschriften en de uitvoeringdaarvan wordt verwezen naar interne
rapporten van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde. Alle waarnemingen
werdenberekend opbij 105°Cgedroogd materiaal,zodat,uitgaandevan bij70°Cgedroogd gewas,een vochtbepaling noodzakelijk was.Ter controle van dejuistheid en
dereproduceerbaarheid vandeanalyse-resultatenwerdbijelkeserie(van47monsters)
tin standaardmonster geanalyseerd, terwijl op regelmatige tijden monsters van een
uitwisselingsonderzoek, waaraan ook andere laboratoria deelnemen, geanalyseerd
werden. De resultaten van dezeanalyse werden vergeleken met dievan het controlelaboratorium. (Schuffelen et al., 1961).
Alsalgemeneeisvoordereproduceerbaarheid werdgestelddatde variatiecoefficient
(W

2
x l 0

0;d = | x

1

- x

2

| ; i = ^ i )

nietgroterdan 10%magzijn,waarbij doorhetinvoerenvaneencorrectiefactor deeis
voor monsters met lage gehalten wat minder 'zwaar' werd. Aan deze eis bleek, afhankelijk van de bepaling, 90-95% van het aantal monsters te voldoen.
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4 Verdelingvan droge stof envoedingsstoffen bij continue voeding
inwatercnltures

4.1 Inleiding
De steeds met voedingsstoffen voorziene planten zijn als vergelijkingsobject gebruikt voor alle andere behandelingen die in de volgende hoofdstukken ter sprake
zullenkomen.Debeschrijvingenverklaringvanderesultaten vandeexperimenten,in
hetbijzonder diederproefjaren 1966en 1967endedaaruitvoortvloeiendeindelingin
hoofdstukken, isgebaseerd op detijdstippen waarop veranderingen in hetvoedingsmilieutoegepast zijn (zieproefschema's). Zodoende handelthoofdstuk 5overdeveranderingen in drogestofproduktie en de verdeling der voedingsstoffen overdeonderscheiden plantedelen wanneer in een vroeg stadium (v66r of bij het begin der uitstoeling) desamenstelling van devoedingsoplossing gewijzigd wordt.In devolgende
hoofdstukken komen dan de wijzigingen gedurende uitstoeling en strekking (hoofdstuk 6),tijdens debloei(hoofdstuk 7)oftijdens deafrijping (hoofdstuk 8)tersprake.
Dezeindelingisgekozeninplaatsvaneengebaseerd opeenindelingnaarvoedingselement(N,P,K,etc.)omdat niet allebehandelingen opelk tijdstip toegepast zijn en
bovendien de behandelingen niet steeds gedurende hetzelfde tijdsbestek voortgezet
zijn.
In dit hoofdstuk wordt onder4.2t/m4.4slechtsgesprokenoverdeontwikkelingen
drogestofproduktie van het vergelijkingsobject omdat deze gegevens van algemene
aard zijn ensamenhangenmetdeteeltopvoedingsoplossingen. DechemischesamenstellingvandeNPK-plantenzalindeonderscheidenhoofdstukken behandeldworden.
4.2 Drogestofproduktie vanhoofd-enzijspruiten
Detotaledrogestofproduktie isindeproefjaren 1966en 1967vrijwelgelijk geweest.
(fig.7B).Ook hetaantalzijspruiten vertoondegroteovereenkomstingenoemdejaren.
Dit hangt ongetwijfelt samen met de overeenkomst in weersomstandigheden en voor
dezekasproeven in het bijzonder met dehoeveelheid energie dieinstraalt. Weliswaar
zijn hierin duidelijke verschillen tussen debeidejaren maarzodanigdateenminimum
(april 1966)gecompenseerd werd door hogerewaarden in eenvolgendeperiode(mei,
juni 1966).Degesommeerdehoeveelheidenergieiszodoendeindebelangrijkstegroeiperiode voor beidejaren nagenoeggelijk geweest.
Deontwikkeling van dezijspruiten van degoed gevoedeplanten (fig.7A)vertoont
enige vertraging nadat de eerste 4 a 5per plant ontwikkeld zijn. De verhoudinggewichtzijspruiten: gewichthoofdspruiten (fig.7A)iseveneensafhankelijk vanhet tijd14

Fig.7A. Aantalzijspruiten, verhoudingdroge
stof zijspruiten: droge stof hoofdspruiten X
100bijcontinuevoeding,watercultures1966en
1967. Inzet: Aantal zijspruiten bij ON-, 0Ken0-voeding.
aantal zijspruiten/
tillers per 100 pi:
drooggewlcht zijspruiten/
drooggewicht hoofdspruiten
dry weight of tillers
dry weight of main shoots x

Fig.7B. Droge stof (g/100 planten) van
hoofd- en zijspruiten bij continue voeding,
watercultures 1966en 1967.Inzet: drogestof
(g/100planten)bijON-,OK-en0-voeding.

drooggewlcht 100 planten/
dry weight 100 plants (g)
4000-1

hootd-en zijspruiten/
main shoots and tillers

WOO-

56
84
112
140
dagen na opkomst/ days after emergence

• Zijspruiten per 100planten/tillers per 100plants1966.
O Zijspruitenper100planten/tillersper100plants1967.
•*- Verhoudingdrogestofzijspruiten:hoofdspruiten/ratio drymattertillers:mainshoots1966.
O Verhoudingdrogestofzijspruiten:hoofdspruiten/ratio drymattertillers:mainshoots1967.
•
• NPK
• 1966
*
* ON (11, 21,31)
O 1967
O
O 0 (kraanwater/tapwater) 13, 23
0
0 OK(12, 22)
Fig.7A. Number of tillers, ratio dry matter
Fig.7B. Dry matter (g/100 plants) of main
oftillers:drymatterofmainshoot x 100with
shoot and tillers with continuous nutrition,
continuousnutrition, water cultures 1966and
watercultures1966and1967.Inset:drymatter
1967.Inset:NumberoftillerswithON,OKand
(g/100plants)withON, OKand0nutrition.
0nutrition.

stipgedurende deontwikkeling.Na deontwikkelingvan4a5zijspruiten dietevoorschijn komen uit knoppen in de okselsvan het coleoptiel en deeerste vier bladeren,
blijft het aantal zijspruiten nagenoeg constant. Eerst wanneer, na ongeveer 70dagen
na opkomst, deze zijspruiten van de eerste orde zijspruiten van lagere orde vormen
neemthet aantal toe en stijgt ook deverhouding gewichtzijspruiten: gewicht hoofdspruiten.Hetzalduidelijk zijndatdezevrijwel ongelimiteerde(zij-)spruitontwikkeling
leidttot eendrogestofproduktie (fig. 7B)dieveelgroter isdan dieder hoofdspruiten.
VolgensAspinall(1961,1963)neemtbijgerstonderoptimaalaanbodvanvoedingsstoffen hetaantalzijspruiten aanvankelijk exponentieelenlaterlineairmetdetijdtoe.
Stagnatietreedt slechtsopwanneerdevoorraad stikstofuitgeputraaktenkomtweer
op gang na hernieuwd aanbod van stikstof, ongeacht het tijdstip gedurende de ont15

wikkeling waarop het tekort resp.het hernieuwde aanbod plaats vindt. Daarentegen
veronderstellen Leopold (1949,1955)enThorne(1962)datonderinvloedvan auxinen
indearen van degraanplant eensysteemvan apicaledominantie werkzaam is,waardoor gedurende de ontwikkeling van de aar de zijspruitvorming stagneert. Na het
ouder worden van het blad enna dekorrelvorming kan dezijspruitvorming weer op
gang komen. De stikstof uit het verouderde blad komt dan ten goede aan dejonge
spruiten (Thorne, 1962).
De vertraging in de zijspruitvorming in de eigen experimenten kan niet verklaard
wordendooreentekortaanvoedingsstoffen (zekernietaanstikstof).terwijl ookdeinvloed van de aarvorming door het vroegetijdstip (28dagen na opkomst) waarop de
vertragingoptrad, nietaannemelijk is.Omdatbovendien bleekdatdemiddelsteplanten op deproefpotten een kleiner aantal zijspruiten bezat dan diewelkeaan derand
van de pot stonden, is het waarschijnlijk dat daardoor, gemeten voor de hele pot,
minder zijspruiten tot ontwikkeling zijn gekomen dan wanneer elke plant apart gegroeid zou zijn. Zodoende mag ook voor tarwe aangenomen worden dat wanneer
voedingsstoffen enmetnamestikstofinruimemateaangeboden worden,dezijspruitvorming zonder onderbreking voortgaat.
Het weglaten van allevoedingsstoffen (object 0) of van alleen stikstof c.q. kalium
(objecten ONc.q. OK)leidde tot een daling van het aantal zijspruiten, tot verlaging
van de bovengenoemde verhoudingen en tot veranderingen in de drogestofproduktie
(fig. 7Aen Binzetten).Dit betekent dat, hoewelin devolgende hoofdstukken denadruk gelegdzal worden op degedragingen van dehoofdspruit, voor eenjuist totaalbeeld ook dezijspruitvorming en dedrogestofproduktie van dezein beschouwinggenomen dient te worden.
4.3 Verdelingvandrogestof over plantedelen
De verdeling van droge stof over de aanwezige organen (delen) van de plant is
volgensVande Sande Backhuyzen (1937)gedurende een bepaaldeperiode (fase) van
deontwikkelingconstant.VolgenslateronderzoekvanWittenrood (1957)zoumenbij
tarwe 5fasen kunnen onderscheiden gedurende welke de distribute constant is en
welke samengaan met morfologische veranderingen in deplant. Een aantal van deze
fasen kan men, althans bij zomerrogge, ook onderscheiden wanneer, in tegenstelling
totvoornoemdeonderzoekers,gewerktwordtmetplantenwaarbijde zijspruitvorming
niet belemmerd wordt (Van Os, 1966). Ook bij de experimenten die hier ter sprake
komen treedt dezeconstante distribute bij dehoofdspruit op (fig.8).
Defasen vegetatiefstadium enaaraanleg(Wittenrood, 1957)zijninditgevalechter
nietteonderscheiden,vermoedelijk omdathettijdsinterval tussendeoogsten(1 week)
te langis geweest en omdat in deze periode snelle groei optrad. De tweede fase (II)
omvathetstrekken vandeaar,samengaand meteenlangzamereblad-enstengelgroei
dan indefase I. Na debloei(rond 75dagen na opkomst) komt degroeivan bladen
Stengeltot stilstand enontwikkeltzichdekorrel (fase III).In delaatstefase (IV) rijpt
de korrel waarbij echter, in tegenstelling tot de bevindingen van voornoemdeonder16

Fig. 8. Verdelingvandroge stof overdedelenvantarweplanten bijcontinue voeding, waterculture
1966.
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parts of the main shoot (g/100 pi.)
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Fig. 8. Distributionofdrymatterinwheatplantswithcontinuousnutrition,waterculture1966.

zoekers, de distributielijnen (fig. 8eerste kwadrant) van Stengel en blad horizontaal
blijven. Dit betekent dat deafvoer van assimilaten naar degeneratieve delengecompenseerd wordt door produktie van nieuw materiaal in het blad. Dat dit mogelijk is
blijkt uit demanierwaarop deplanten onder de omstandighedenvanconstanteaanvoer van wateren voedingsstoffen afrijpen (4.4.)
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Tabel 5.Vochtgehalte(%) indelenvandehoofdspruiten vantarweopwater-,zand-engrond-culture
1966, 1967)/ Moisture content (%) in parts of main stems of wheat grown by water, sand and soil
culture (1966, 1967).

Blad/leaves
Stengel/stems
Aar/ears

Waterculture

Grond (soil)culture

Zand(sand)culture

1966

1967

1966

33,6
68,7
7,9

1967
21,3
38,1
11,3

5,4
37,4
14,7

17,6
51,4
8,8

4.4 Afrijpen ran graanplanten
De afrijping van graanplanten opvoedingsoplossingenwijktquatijdsduur enwijze
sterk af van die van grondcultures of van planten in het veld. Vanaf ongeveer 100
dagen na opkomst worden allereerst dearen van dehoofdspruiten witgeel, terwijl de
Stengels en debladeren van dezeen ook degehelezijspruiten inclusief hun aren nog
overwegend groen blijven. Op een later tijdstip, 120-130dagen na opkomst, worden
ook de bladeren en de Stengelsvan de hoofdspruiten rijp (geelvan kleur). Wordt de
proef nog langer voortgezet (1967)dan komt de situatie weer overeen met die in het
veldofdieoppottenenzijndehalmenvandehoofdspruiten doodrijp (stengelsbreken
gemakkelijk endekorrelszitten losindeaar).Dezijspruiten makendezelfde ontwikkeling door als de hoofdspruit maar omdat deze niet van gelijke ouderdom zijn
(fysiologisch enqualeeftijd) enomdaternogsteedsjongezijspruiten gevormd worden
zietmenaan deplant alsgeheelnogsteedsgroenedelen.Wanneerstikstof onthouden
wordt gedurende delaatste ontwikkelingsfase heeft deafrijping op denormale wijze
en in korter tijdsbestek plaats.
Deze wijze van afrijpen dwz. een rijpe korrel bij een betrekkelijk groen blad en
Stengelkan als kenmerkend beschouwd worden voor planten onder omstandigheden
vancontinue aanvoer vanwaterenvoedingsstoffen (metnamestikstof), enwerd ook
gevonden door Paxinos (1933) bij doorstroomcultures en door Dilz (1964) bij regelmatig ververste watercultures. Het verschijnsel kan zich ook voordoen onder veldomstandigheden bij koelsomberweerenhogeN-bemesting (Van Burg &Arnoldgeciteerd door Dilz, 1964).
Uit tabel 5blijkt dat het vochtgehalte van de aar bij de eindoogst in alle cultures
reeds tot lagewaarden isgedaald. Bij de watercultures 1966was het vochtgehalte in
blad en Stengel op dat tijdstip nog beduidend hoger dan voor grond en zandculture.Bijdelangervoortgezettewaterculturein 1967wasopdatmomentalleenhetgehaltein het blad nog hoger.
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5 Intermitterende voeding in het jeugdstadium
(watercultures1966, 1967)

5.1 Inleiding
Hetjeugdstadium waaroverhiersprakeisbetekent voorhetexperimentin 1966het
2a3blad stadium envoor deproef in 1967het 4-blad stadium (hetbeginvan deuitstoeling).In beideproefjaren werddetoevoer van allevoedingsstoffen ofdievaneen
dervoedingscomponenten onderbroken gedurendeeenperiodevan 14dagen.Daarna
werdeendeelderplantenweerovergezetopdevolledigeoplossing.In 1966werdende
objecten ON,0enOKnoggedurende 6€n week en in 1967(ONenOK)noggedurende
4wekennadittijdstip voortgezet (proefschema's figuren 3en4).Hetverschil in ontwikkelingvandeplanten ophetbegintijdstip vanditdeelvandeproeftussendebeide
proefjaren komt deelsdoor degunstiger voorjaarsontwikkeling in 1967.
5.2 Ontwikkelingen drogestofproduktie
Drie dagen na het vervangen van de volledige voedingsoplossing door deON-en
O-oplossingen werden de planten lichtgroen van kleur als gevolg van stikstofgebrek.
Devormingvanzijspruiten kwamnietopgang(1966)ofstagneerde(1967,tabel6).De
drogestofproduktie van dehoofdspruit wasin 1966(fig. 8A)lagervoorzowelde0Nen 0-planten alsook voor de planten op deOK-oplossing. De planten zonder kalium
vertoonden minder steilstaande bladeren maar geen symptomen van K-gebrek. Het
verschil tussen de NPK- en de 'minus'-planten in 1967(fig. 8B) was voor de hoofdspruit gering. Daarentegen was er wel verschil in gewicht van de heleplant. Dezijscheuten (fig. 8B,object ON)van de'minus'-planten groeidennauwelijksmeerin vergelijking met die der NPK-planten.
Het wortelgewicht nam niet alleen relatief toe t.o.v. de spruit maar gedurende een
bepaaldeperiodewarenookdeabsolutewortelgewichtenbijdeON-enO-plantenhoger1
dan bij deNPK-planten (fig. 8A,Brechts).Deverhouding spruit:worteldaaldevoor
de ON-planten (fig. 8A,B rechts) onmiddelijk na het overzetten op de ON-resp. 0oplossing en bleef constant gedurende de onderzochte periode. Ook onthouden van
kalium leidde in 1966na enige tijd ( ± 1week)tot dalingvan deverhouding spruit:
wortel.(DegegevensoverdeOK-plantenuithetproefjaar 1967warennietbruikbaaren
1. Verschillen tussenbehandelingenofveranderingen metdetijd zijnalleen getoetst (F-oft-toets)als
indetekst deaanduidingen significant (ofduidelijk)ennietsignificant (ofnietduidelijk)zijn gebruikt.
De grensvoor significantie werd gelegd bij 5%risico.
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Tabel 6. Aantal zijspruiten per 100planten bijintermitterendeN-en K-voedingv66r (1966)ofinhet
begin (1967) der uitstoeling. Waterculture 1966en 1967/ Number of tillers per 100plants at intermittent N and K nutrition before (1966) or during (1967)tillering. Water culture 1966,1967.
Dagen na op1966
komst/ Daysafteremergence
NPK ON 0

1967
OK

ON

0
-

*

•

OK
-

*

•

-

NPK ON
*

OK

ON

•

-

NPK NPK NPK

21
24
28
35
38
42
49
56
63
70
77

129
.
330
453
.
.
589
489
589
»
,

0
,
0
0

0
,
0
0

161
.
235
222

OK
*

•

-

*

219
,
457
309 402 281 ,
.
.
.
585 608 600 436
,
,
,
530
584 588 513 493
579 635 .
.
713 725 .
507
.
,
.
638

284 290
274 237 1
269 3061
.
.
271
308 267 1 823
302 296' 1074
,
.
1313
236 608 1115
.
1713

271
345
347
419
444
.
794

1.Tijdelijke stagnatie door gebruik van onjuiste voedingsoplossing / Temporary stagnation because
of using an incorrect nutrient solution.

Tabel 7. Verhoudingstikstof inbovengrondsedeleneninwortelsvantarweopNPK-, ON-en0-oplossingen.Watercultures 1966,1967/ Ratioofnitrogenintopstothat inrootsofwheatinNPK,ONand
0solutions. Waterculture, 1966,1967.
Dagen na opkomst / Days after emergence

1966
1967

NPK
0
NPK
ON

14

21

1,13

2,42

3,56

5,01

24

4,35

28

35

2,14

1,57

4,62

3,13

42

49

3,46

2,48

werdendaaromnietgetekend infig.8Bdaar, door hetgebruik van onjuiste zuurconcentratiesineendeelderOK-oplossingen,degroeivan deplanten stagneerde).
Ook demorfologie vandewortelsveranderdeenwelzodanigdatde oorspronkelijk
korte en dikke, weinig vertakte (NPK) wortels na het overzetten, vooral op de 0Noplossing, overgingen in lange en dunne, zeer sterk vertakte wortels. De resultaten
t.a.v.deminusN-plantenkomenovereen methetwerkvan Brouweretal.(1961).De
verhoudingspruit:wortelvoorstikstof(tabel7)daaldeintegenstellingtotdebevindingen van Van Dobben (1961). De conclusie van Curtis &Black (1950) en Meyer &
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