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Bijeenbepaaldprofielkaneenverschilinvroegoflaatzijn
vanhetgewasoptredenbijvoorbeeldalsgevolgvaneenkoudeofeen
warmekas.Heeftmendaarentegenverschillendeprofielenonderoverigensgelijkebovengrondseomstandigheden,dankanheteneprofielsnelleropwarmendanhetandereafhankelijkvandethermischeeigenschappenvandegrond.Hiertreedteenverschilinvroegenlaatveroorzaaktdoorhetprofielnaarvoren.
Dezetweekantenaanhettemperatuurvraagstukmoetmenwelendersehe
id
enrHeteerstegevaliseenvraagstukvantemperatuurenvroegheid,hettweedeeenvraagstukvandeinteractievan temperatuuren
grond tenopzichtevanvroegoflaatzijn.Heteersteiseenvraagstukvandebetekenisvandekas,hettweedeeenvraagstukvandebetekenisvanhetprofielenzijnvochthuishouding.VoorhetInstituut
voorCultuurtechniek enWaterhuishoudingishettweedevraagstukeen
belangrijkpuntvanonderzoek.Heteerstevraagstukvaltmaarzeer
tendeleonderdetakenvangenoemd Instituut.
Jefysischeaspeoten
Dethermischeeigensohappenvandegronduitenzichtenaanzien
van4aspecten,welkevoorhetgewasvanbelangkunnenzijnnamelijk
hetdiepteeffect,dedagelijkseamplitude,degemiddeldetemperatuursstijginginhetvoorjaar,endeinteractietussendeluohtendegrondtemperatuur.
1«Hetdiepteeffeot;doorabsorptievandestralingaanhet
grondoppervlak stijgtdetemperatuur.Dezewarmtedringtde
grond in,waarbijechterdetemperatuursstijgingnaardediepte
afneemt« Hetisbekend,datdeplantbenedeneenminimumtemperatuurnietgroeitenmenkanzichafvragenhoedebeworteling
hierdoorbeïnvloedwordt.Dewijzewaaropdetemperatuur,gevolgvandegesommeerdeingestraaldeenergie,indegronddoordringtisinfig.1(1)schematisöhweergegeven.Hetgemiddelde
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vandagelijkse tempera•^•ur^vor.geef!;senbeeldvanhétdoordringenrandewarmtenaardiepere lagenenlietlateropwarmenvaneen
laagnaarmatehijdiepervoorkomt.
2.Jedagelijkse amplitude;detemperatuursstijging overdagwordt
gevolgd dooreendalinggedurendedenacht.Eensterkere stijgingoverdagzaldooreengroteredaling 'snachtsgevolgdworden.Degroottevandedagelijkseamplitudehangt afvande
diepte,maarookvandeaardendebedekkingsgraad vandegrond.
Infig.1(2)ishetbeloopvandedagelijkse amplitudemetde
diepteweergegeven.Dezeisaanhetgrondoppervlakhetgrootst
enneemt indeluchtenindieperelagenvandegrond af.In
fig.2 (2)isdedagelijkse amplitude tegendetijdweergegeven
ineenondiepeeneendiepelaag.Overwogen zalmoetenworden
hoehetgewasbijverschillende temperatuurniveauopdeze
amplitudereageert.Indiendeplantengroeibovendeminimumtemperatuurlineairmetdetemperatuurtoeneemt,kanwaarschijnlijkermedevolstaanwordendezeamplitudedooreengemiddelde
temperatuurtevervangen,mitsdetemperatuurnietomditvoor
hetgewasgeldendemininumfluctueert.
3»Degemiddelde temperatuursstijging inhetvoorjaar;hetisniet
noodzakelijkdateenprofielmeteengrotedagelijkse amplitude
ookeensterketemperatuursstijging inhetvoorjaarvertoont.
Delaatsteheeftwaarschijnlijkeengeheel anderstebeoordelen
effect.Infig.2blijktdeze jaarlijkseganguitdelijndiede
gemiddelde stijgingaangeeft.
4« Interactieluchtengrondtemperatuur;erzalwaarschijnlijkeen
samenhangtussenluchtengrondtemperatuurbestaan,afhankelijk
vanhetprofiel.Menkanzichafvragenwatheteffectvandeze
2factoren opdeplantengroei afzonderlijkis«
Deplantkundige aspecten
Omnategaanwelkeinvloed deze4aspectenopdeplantengroei
hebbenzalmeneenindelingmoetenmakeninverschillendegroeistadia,
alnaargelangheteneofandereproceseendominerenderolspeeltbij
degroeivandeplant.Men zouwellicht eenonderscheid kunnenmakenin:
1.Periodevanzaaienenkiemingtotkiemplantje;doorimbibitie
vanwaterzwelthet zaadje,deenzymactiviteitneemttoeenhet
zaadgaatontkiemen.Degroeivindtplaatsdoorbehaaldecel-
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delingen celstrekking.Erwordt inditstadiumgeendrogestof
geproduceerd viadefotosynthese.Dewateropname voorde celstrekking isactiefmetanderewoorden isnauwgecorreleerdmet
deademhalingsactiviteit.Eris geen transpiratie.Hetgewasis
indezeperiodewel temperatuur-maarniet stralingsafhankelijk.
2.Periodevankiemplantjetotvolledigebedekkingvandegrond;
Inditstadiumneemthetbladoppervlaktoe.Dedrogestofproduktieviadefotosynthese iseenfunctievanhetbladoppervlakendestraling.Detranspiratieneemt eveneenstoemethet
bladoppervlak enhangt bovendienafvande verdampingscondities
vandeomringendelucht.Hierdoorwordt devochtspanningsgradient,
nodigvoordewateropname,nietmeerviadeademhalingmaardoor
detranspiratieveroorzaakt.Deactievewateropnamegaatoverin
eenpassieve.Delaatste isdan 95-99% vandetotalewateropname.
Hetgewas isindezeperiodenietalleenafhankelijkvantemperatuurenstraling,maarookvandebedekkingsgraad.
3«Periodevanvolledigebedekking totdeoogstvanhetproduct;
hierbijgeldendezelfdevoorwaardenonder2genoemd.Defotosynthese endetranspiratie zijnechtergeenfunctiemeervan
hetbladoppervlak.
Eenmeeruitgebreideindelinginbloeienvruchtstadium
wordtnietnagestreefd,omdatdeteverwachtentemperatuurseffectenwelkevroegenlaatheidvanhetgewastotgevolghebben,
alleeninhetvroegevoorjaareenbelangrijke rolspelen.
Desamenhang tussenprofiel engroeialsgevolgvandetemperatuur
Inbovenstaande indeling zijninhetkortdebelangrijkstelevensverrichtingen vandeplantindeverschillende stadiatoegelicht.Dete
verwachtentemperatuurseffectenzullennuachtereenvolgensnagegaanworden}
1.Periodevanzaaienenkiemingtotkiemplantje
Hetiseenbekendfeit,dathet zaadvandemeestegewassen sneller
kiemtbijeenhogere temperatuur.UitzonderingenhieropishetPoa
pratensistypewelkegunstiger opeenalternerende temperatuurreageert,
deGesnéracéenwelkegeentemperatuurseffectvertonenenhetRanunculustype,welkebehalve eenalternerende temperatuurvoordekieming ookeen
zekerelichthoeveelheid verlangen.Dezeverschillen inreactieoptempera-
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tuurenlichtberustenwaarschijnlijkopgenetische eigenschappen enwordenookdoordeplaatsvanherkomstvandeplantensoort beinvloed.
Nublijkt overhet algemeen dat elkgewaseenminimumtemperatuurbezit,waarbenedengeenkiemingnochgroeiplaatsvindt.Bovendezetemperatuurneemt desnelheidvandezeprocessentoemeteen toenamevande
temperatuurtoteenbepaald optimumbereiktwordt.Hierbovenneemtde
snelheidvankiemingengroeizeersnelafen isbijhetmaximumtot0
gereduceerd (fig.3)«Deminimum-enmaximumtemperaturen zijnmoeilijk
tebepalen,omdathetpuntwaardegroeitotnulteruglooptasymptotisch
benaderdwordt.Menkandanookbetervaneentraject vanminimum-en
maximumtemperaturen spreken,temeerdaaronderanderehetklimaattijdens
dezaadvorming,debewaarperiode enanderemilieufactoren ookvaninvloed
zijnopdekieming.Intabel1zijndezecardinale punten,minimum,optimum enmaximumvoorenkelelandbouwgewassen vermeld.Tevens ishetaantaldagennodigvoordekiemingbijverschillende temperaturenweergegeven»
Tabel1.Decardinale puntenvoordekiemingvanenkelebelangrijkelandbouwgewassen (uitHaberlandt)
Aantal dagen nodig voor kieming
(door breken van dewortels) bij
verschillende temperaturen.
maxim. 4,38WC 10,25 U C 15,75°C119,0000

Cardinale punten
in °G

Gewas

minim.

optir.»

tarwe

3-4,5

25

30-32

6

3,0

rogge

1-2

30

gerst

3-4,5

25
20

28-30

4
6

2,5
3,0

haver

4-5

25

30

7

mais

8-10

32-35

40-44

sorghum

8-10

32-35

10-12

30-32

rijst

2,0
1,0

1,0

2,0

1,75

3,75

2,75

2,0 .

-

11,25

3,25

3,0

40

-

11,5

4,75

4,0

36-38

-

-

-

-

1,75

gras

3-4

26

30

-

6,5

3,25

vlas

2-3

30

8

4,5

2,0

3,0
2,0

35

-

-

9,0

6,25

3
22

2,0

1,0

1,0

9,0

3,75

3,75

tabak

13-14

25
28

hennep

1-2

35

45

suikerbieten

25
30
30

28-30

37
37

7,5
6

3,0

1,75

lucerne

4-5
1
l

3,75

2,75

1,0
2,0

erwten

1-2

5
6

1,75

1,75

4-5
1-2

35
36

3,0

linzen

30
30

4,0

2,0

1,75

30

35

6

5,0

2,0

2,0

rode klaver

wikke
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Uitdetabelblijkt,datwarmte-minnendegewassen zoalsrijst entabak,
watbetreft dezecardinalepunten,eenverschuivingnaarhogeretemperaturenvertonen.Uitzonderingenkomenvoor.Zoheefthennepeenrelatieflageminimumtemperatuureneenzeerhoogoptimum enmaximum.Bij
allegewassenneemtdekiemingsduurafmeteentoenamevandetemperatuur.
Eenfunctioneelverband tussenkiemingengroeienerzijdsentemperatuuranderzijdsismoeilijkaante geven doordatvelefactorenwelke
voordegroeivanbelang zijnbeinvloedwordenonderanderedeviscositeitvanwater,depermeabiliteit vandewortelcellen,deademhaling.
Menkanditaspectechterbenaderenopgrondvanhetfeitdatvoorde
kiemingeenbepaaldewarratesomnodigismetanderewoordenhetprodukt
vantemperatuur(T)entijd (t)maatgevend is.Vooreengelijkgroeistadiumonderinvloedvanverschillende temperaturen volgtdathet vervand tussenTenteenhyperboolwordtweergegeven,(fig.4juitGeslin,
Lesloisdecroissance du blé).Tevensmoethieruitgeconcludeerdworden
datdegroei(lengtegroei,hoofdzakelijkcelstrekkingenwateropname)
bijeenconstante temperatuurbinnenbepaaldegrenzenmet detijdevenredigisenbinneneenvastgesteldetijdevenredigismetdetemperatuur
indienalthansdeminimumenoptimumtemperaturennietwordenonder-of
overschreden (ziefig. 3 ) . Eenevenredigverband tussengroeientemperatuurduidterop,datdelengtegroeiafhankelijk isvandewateropname
viadediffusie (viscositeit vanwaterenprotoplasma)enonafhankelijk
vandeademhaling.Inhetlaatstegevalzouhetverbandgroeientemperatuurexponentieelzijn.
Intabel2zijnenkelewarmtesommenvoordiverse landbouwgewassen
weergegeven.Deverschillenwelkehierbijoptredenwordenveroorzaakt
doorverschilinpermeabiliteitvandezaadheid enviscositeitvanhet
protoplasma.Deplaatsvandetemperatuurwaamemingtenopzichtevan
hetzaadisookvaninvloed opdewarmtesom zoalsuitfig,4blijkt.
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Tabol2.Warmtesommenvanlandbouwgewassenvoorkieming enopkomst
(uitTammE.Pflanzenbau,10p,297-313 (1933

5.'

Warmtesom

Gewas

Gewas

Fanate*

erwten

90

wir.ierrogge

A4
46

haver

90

wint,ertar~e

47

hennep

96

zcmertarwe

vlas

98

wittenosterd

52
60

rodeklaver

99

koolzaad

60

zandwikke

65

bokharaklaver(
vanhoningklave

103

linzen

67
68

wondklaver

105

paardebonen

117

lucerne

119

bastaard klaver

124

zocsrrogge

winterraapzaad

70
70

zomerraapzaad
wintergerst

tuinbonen

127

voederwikke

75
80

witteklaver

134

erwt

83

gelelupinen

139

incarnaa-'?klaver

83

blauwe lupinen

140

Serradella

167

scmergerst

We zullennunagaanwelk effectvanhetprofielopdegroeiin
ste
deze 1
periode teverwachtenis:
1»Hetdiepte effect.Beneden deminimumtemperatuur treedt geen
groei

r

~;- Daarboven to do£::oc:levenredigmethetproduktvan

tijd entemperatuur.Bijeenwarmtesomvan120 dagen (fig.4)
zaldeopkomstbij3 ?40dagenvergen.Bij4 zalhet30dagen
duren.Daarentegenduurtdekiemingbij20,6dagenenbij

21'

5,7 dagen.Vroeginhetvoorjaarbijlage temperaturen

dichtbijhetminimum zalduseenverschilintemperatuurvan
1 ,eengrootverschilintijdsduurvanopkomstveroorzaken.
Hetpunt.waardetemperatuurmoetwordengemeten,iseenbelangrijk criteriumvoordebetekenisvanhetdiepteeffectvande
temperatuur.
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2'P^-1*ageli
jk_5e__;amplitude.Fluctueertdezetemperatuur zodanig
datookhetminimumvandefluctuatiebovendeminimumtemperatuurblijftdankanmetdegemiddelde temperatuurwordenvolestaan.Indiendetemperatuur"bijeenzelfdegemiddeldetemperatuurzodanigfluctueertdatdezedaardoorgedeeltelijkbeneden
hotminimumdaalt,dankanalleende tijddatde temperatuur
bovenditminimumligtvoorhetbepalenvandetemperatuurssom
inrekeninggebrachtworden.Hieruitvolgtdatdedagelijkse
amplitude,mitsdezebinnenhettrajectvanminimum- totmaximumtemperatuurblijftvoordeplantvan geen belangis* Detemperatuurssomverandertniet,wanneerdefluctuatie groterof
kleiner zouzijn,mitshetgemiddeldenietverandert.Dedagelijkseamplitudeisalleenvanbelangwanneerdetemperatuurgolf
deminimumtemperatuurpasseert.
3.Degemiddelde temperatuursstij.e3.nginhetvoorjaar.Degeleidelijkestijgingvandetemperatuurkaninrekeninggebrachtworden,
Doorvoorkleine temperatuursintervallen dekiemingsduurteberekenenendezeharmonischtemiddelenkaneenkiemingsduurbijoplopende temperatuurberekendworden.
4. Interactieluchtengrondtemperatuur.Erisinditstadiumnog
geen directeinvloedvandezeinteractieopdeplant teverwachten.Misschienwelindirectviadewarmte-overdracht.Dit
zalhetfysischinzichtonsmoetenleren.
2.Periodevankiemplantjetotvolledigebedekkingvandegrond
Dezeperiodebegintwanneerdekiemblaadjes ontplooid zijnende
droge stofproduktieviadefotosynthese eenaanvangneemt.Tegelijkertijd gaandeplantentranspireren,waardoortussenwortels enhetblad
eenvochtspanningsgradient ontstaat.Eengunstigeontwikkelingvande
plant zaloptredenwanneerbinnenzekeregrenzenevenwicht tussen
drooggewicht enversgewicht totstandkomt.Dedroge stofproduktieis
eenfunctievanhetbestraaldebladoppervlak (o),dehuidmondjesopening
endeinstralingI.Detoenameinversgewichthangtafvandewateropnamedieonderanderebeïnvloedwordtdoordebodemtemperatuurterwijl
debovengrondseklimaatsomstandighedeninvloeduitoefenenopdetranspiratie.Bijeenhogebodemtemperatuur enrelatieflagestralingsintensiteitisdewateropnamehoogendetranspiratie laag.Deplantzaleen
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sterkeversgewichttoename vertonengepaard gaandemeteengrote celstrekking.Dedroge stofproduktie daarentegenis"bijeenlagestralingsintensiteitzeergeringenwordtbijeenhogeluchttemperatuurdooreenhoge
ademhalingnogmeerongunstigbeïnvloed.Hetgevolgiseenzeerlangen
ijlgewas.Menkenthetverschijnselbijplantenwelke indonkergroeien
(etiolement).Uitdepraktijk isdanookbekend datmende temperatuur
ineenstookwarenhuisvoordetomatenteeltmoetaanpassenmetdestralingsintensiteit.Hoehogerdestraling,hoehoger detemperatuurmag
zijn.Gedurende denacht,waarbijdedrogestofproduktienegatiefis,
iseenlagere temperatuurgewenstomdeademhalingendewateropname te
reduceren,hetgeenvanbelangisvoordeverhoudingtussendrogestof
enversgewicht.Tevensschijnthetsuikertransportvanhetbladnaar
dewortelbijeenlagere temperatuurmakkelijker teverlopen (Went)
Schrievergeeftoverdezesamenhangenkelepraktijkwaarnemingendie
vooreengunstige tomatenteeltvanbelangzijn.Kortsamengevat zijnhet
dezenachttemperaturennietbeneden10 C,dagtemperaturen 10 hoger;
nachttemperaturenvanjanuaritot1maarttussen10en14 C
maart

tot

apriltussen10en16 C

nadien

groterdan18 C

Dezepraktijkwaarnemingen zijninovereenstemmingmethetgeenhierboven
beschrevenis,voorhetgevalmeteentehogebodemtemperatuureneen
lagestralingsintensiteit.Bijeentelagebodemtemperatuurisdewateropnameendaardoordeversgewichttoenamegering.Dedroge stofproduktie
wordtalleenbeïnvloed,indienhetbladoppervlakbijonvolledigebedekkinggeringeris.Onderextreemlagebodemtemperatuur zaldewateropnamezosterklimiteren,datdehuidmondjes dichtgaanendeplantneigingvertoontomteverwelken.Hierdoorwordtdedroge stofproduktie
toteenzeergeringewaardegereduceerd.
Enkeleagrometeorologenhebbengetracht omevenalsvoorkieming
enopkomstvanzaaddedaaropvolgende groeiteverklarenmetwarmtesommen.Decorrelatiesverkregeninditstadium zijnminderduidelijk
hetgeenuithetbovenstaande teverwachtenis.Bovendienmoeteengoed
onderscheid gemaaktwordentuësendrogestofproduktie enversgewichttoename (lengtegroei,bladoppervlakvergrotingdoormiddelvancelstrekking).Deversgewichttoenameisvisueelwaarneembaar,dedroge
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stoftoenameniet.Deze isalleennadrogingvaneenmonster tebepalen.
Nublijktbijvoorbeeld datbijeenhoge transpiratievandepant (hoge
straling,hoge temperatuur enlagerelatieveluchtvochtigheid)decelstrekkingalleengedurende denachtplaatsvindt.Bijdonkerweer,hoge
temperatuur enhogerelatieve luchtvochtigheid geschiedtditechter
ookoverdag.Detuinderspreektdanvangroeizaaraweer.Deactieve
wateropname isrelatiefzeerhoog,hetgeendikwijlsaandeguttatie
vandebladeren tezienis.
Heteindstadiumvandeze2

de
periodewordtvrijvlugbereikten

des teeerdernaarmate deinvalshoekvandestralingkleinerisonder
andereinhetvroegevoorjaar.Vooreenvolledige onderscheppingvande
stralingenduseenmaximaledrogestofproduktiebehoeftdebedekkingsgraadalsloodrechteprojectiegedachtgeenszins 100^tezijn.Degeabsorbeerde stralingkanweergegevenwordenalsRAsinx.HierinisEde
2
stralingpercm horizontaaloppervlak,Adeabsorptievanhetblad
welkevarieert tussen70en BQffoenxdeinvalshoekvandestraling.De
bedekkingsgraadhangtbijscheefinvallende stralingmedeafvanplanthoogte enplantafstand.Bijbreedwerpigzaaien,zoalsbijspinazieetc.
zalstadium 1directin3overgaan.Eenberekeningoverdezebedekkingsgraad isvrijwelnietmogelijk,omdatdeverhoudingvandirecte totverstrooide stralingsterkvarieertonderanderemetdebewolking.Overhet
algemeen
algemeenzal
zaldj
ditstadium tenopzichtevande1
vrijkortzijn.
Deinvloedvanhetprofielindeze2

o4"g

ende3

(3.P

periode

de
periodewatbetreftde

diepte,dedagelijkse endejaarlijkseamplitudeheeftwanneermende
stralingendedaarmede samenhangende fotosynthese evenuitzondertdezelfde tendentiealsreedsbijde1

periodeisbeschreven.Bijde

interactie tussenluchtengrondtemperatuur zalmenmoetenaannemen
datdelaatsteoverhetalgemeenlagerisdandebovengrondsetemperatuur*Hetisteverwachten,datdebodemtemperatuur,viawortelgroei
enwateropname indirect tochnogvangroterinvloed isopdebovengrondse toenameaanversgewicht (vergrotingvanhetbladoppervlak)en
dedroge stofproduktie.Uiteenproefmetjongetomatenplantenbijeenzelfdebodem-enluchttemperatuurvan 10°,15°,20°en25 Cbleekna
28dageneenlineairverband tebestaantussentemperatuurenerzijds
enversgewicht endroge stofopbrengstanderzijds.Eenparallelproef,
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uitgevoerd bijeenluchttemperatuurvan25 Ceneenbodemtemperatuur
van15 respectievelijk 20 ,25 en30 C,vertoonde eenzelfdebeeld
alsdiebijgelijkebodem-enluchttemperatuur,Hieruitblijkt,datde
bodemtemperatuurviadewateropnamebijdetomaateengroterelimiterendefactorvoordebovengrondse groeiisdandeluchttemperatuur.
Opgemerktmagverderworden,datbijeenlategrondhetwat
achterblijvenvandebodemtemperatuur eenwatvertraagdevochtopname
geeft,maardatdestralingdefotosyntheseblijftactiveren endus
dedrogestoftoenamedoorgaat.Devochttoenamekomtlaterwelweer
terecht.Ditwijsteropdatindienhetgewasindezeperiodenogniet
geoogstbehoeft teworden,hetwatachterblijvenvanhetversgewicht
misschienminderzorgbehoeft tegeven.
3,Periodevanvolledigebedekkingtotdeoogstvanhetprodukt
Inditstadium isdefotosynthesesnelheid enwaarschijnlijkook
dedroge stofproduktienietmeereenfunctievanhetbladoppervlak.
Infig,5iseenschematischeweergavevandenetto-fotosynthese tegen
destralinguitgezet.Inhetdonkerisdezenegatief,degroottehiervanhangtafvande temperatuurwelkedeademhalingsterkbeïnvloedt.
Bijeenbepaaldelichtintensiteit compenseertdefotosynthese deademhalingenisdenetto-fotosynthese 0(c).Hiernaneemtdenetto-fotosynthese lineair toemetdelichtintensiteit toteenverzadigingsniveau
(v), enwordtgelimiteerd doordetemperatuurofhetCO«gehaltevan
delucht.Overhetalgemeenishet CO gehaltevanmeerbelang,terwijl
voorhetgrootste gedeeltevanhetjaardestralinginonsklimaatde
limiterende factoris.Deinvloedvanhetprofielvia debodemtemperatuurzalinditstadiumnogslechtsvangeringebetekenis zijn.
Intabel3isdegemiddelde dagelijkse stralingvandeverschillendemaandenonderNederlandse omstandighedenweergegeven.
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Tabel3.Degemiddelde dagelijkse stralingonderNederlandse omstandigheden.
januari

50calcm

febrr.àri

100

maart

175

april

275

mei

365

juni

410

»

juli

36O

»

augustus

310

»

september

230

»

oktober

125

"

november

60

»

december

40

-2

"

Indienbijvoorbeeld sladooreenslechteaeratie enofbodemtemperatuur
infebruaribijeenstralingvan100calcm

14dagenlaterstadium3

bereiktdanzalvolgens degegevensvantabel3voorapril totmeide
oogstvanhetproduktindezemaandenslechts

7C.^,,-,.

of4à6dagen

verlaat zijn.Overhetalgemeenisindepraktijkwaargenomendat
groteverschilleningroeivanhetgewasineenjongstadiumi«.t*>r
niet sterkmeertotuitingkomen.
Het isnuinteressant,vanuithethiervoorontwikkeldegezichtspunteensna tegaanopwelkeplaatseninwelkemateinhetWestland
vroegheid oflaatheidvanhetgewas optreden.Nublijktdatdezeer
vroege grondenvlakachterdeduinengelegenzijn.Behalvegunstige
oorzakenalseenlagegrondwaterstand,eengoedeaeratie,een misschienookhogerebodemtemperatuur indezezandgronden,zalookeen
hogere stralingdooreengeringerebewolking terplaatseaanwezig
zijn,terwijlroetaanslag.envervuilingvandeluchtdoorï)enHaagen
zijnomgevingingeringeremate zullenoptreden.Dezelaatstefactoren
zullenookvangrootbelangzijnvoorhetvroeg-enlaatheidsprobleem.
Bijkasculturenzaltenslottehet typevankaswegenshetverschil
indoorlatenvanstralingvangrote invloedzijn.
Vraagtmenzichaf,watdebetekenisvandegrond opdezetemperatuurseffecten zalzijn,daniswellichthetmeestvanbelang,dathet
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"bladerdekdedirectebestralingvandegronduitsluit endatdefluctuatiesvandetemperatuuralsmede eenmogelijkverschil tussenbodem-en
luchttemperatuur steedsminderbelangrijk zullenworden.Debetekenis
vandestralingendeverdampingneemt toe,debetekenisvantemperatuursverschilienalsgevolgvandebodemeigenschappen neemtaf.Men
kanzeggen,datdeverschillen invroegheid oflaatheid,voorzoverre
diteffectdoortemperatuursverschilienwordtveroorzaakt;insteeds
sterkeremate zullenafnemennaarmatehetgewas inomvangtoeneemt.
Hetvroegoflaat zijnwordtgeleidelijk overdektdoorandere invloeden
zoalseengebrekindevochttoestand ofdedoorluchtingvanhetprofiel,dienietafhangenvanhetvoorjaarstemperatuur.
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