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INLEIDING
Engels raaigras heeft gezienzijnchemische samenstelling eenuitstekende
voedingswaarde.Ookde invitro zowelalsde invivoverteerbaarheid is invergelijkingmet andere grassengoed tenoemen.Degroeivanherkauwers isbij
voedingmetEngels raaigras echterminderdanopgrondvandevoedingswaarde
enverteerbaarheid verwachtmagworden. (Rae,etal. 1963,Raeetal. 1964).
Deverschillen ingroei zijntoegeschreven aanverschillen insclerenchym-en
cellulosegehalten indevergeleken grassen (Evans 1964).Eenvandemogelijke
gevolgenvanhoge sclerenchym- encellulosegehalten indegrasbladeren isdat
dezeminder snelverkleindworden,waardoorpassagevangrasuitdepensnaar
derestvanhet spijsverteringskanaalwordtvertraagd endepens telanggevuldblijft,hetgeeneennegatieve invloed heeft opdevoedselopname.OnderzoekvanBlaxteretal.(1956)heeft aangetoond datdepassagedoordepens
bijschapen sterkafhangtvandeverkleining vanhetvoedsel.
Evans (1964, 1967)heeft eenverband aangetoond tussenhet sclerenchymencellulosegehaltevangrasbladeren enhuntreksterkte.
Inonsonderzoek isdeinvloedbestudeerd vanuitwendige omstandigheden
opde treksterktevan grasbladeren.Tevens isnagegaanofdetreksterktevan
eengrasblad eengoede indicatie geeftvanhet aantal sclerenchymcellenper
oppervlakvandwarsdoorsnedevan eenblad.
Bladerenvariërenaanmerkelijk inbreedte endikte enalleendaardoor
alook intreksterkte.Omeenmaat tehebbenvoorde treksterkte onafhankelijk
vandebreedte endiktevandebladeren isde treksterktebepaald pereenheid
vanoppervlaktevandoorsnede.Hetvers gewichtvaneenbladsegmentvan 3cm
isgebruikt alsmaatvoorhet oppervlakvandoorsnede.De
treksterkte (g)
isdespecifieke treksterkte genoemd.Hiermee is
gewichtvan 3cmblad (mg)
detreksterktevandeverschillende bladeren vanonderdezelfde omstandigheden
gegroeideplanten,alsgroep tekarakteriseren.
Aansluitend bijbovengenoemd onderzoek zijn individueleverschillen in
specifieke treksterktebestudeerd binnendesoortEngelsraaigras.Tevenszijn
verschillen inspecifieke treksterkte tusseneenaantal grassoortenbestudeerd.

METHODEN
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Voordebepalingvandetreksterktevangrasbladen iseen3cmlanggedeeltevanhet laatstvolgroeidebladvan eenspruit gebruikt.Dit 3cm lange
segment isgenomen 3-6 cmvanaf debasisvandebladschijf,waarvandetreksterktebinnendeonderste 10cmnietvarieert.Dit 3cmlangebladsegment
werdbevestigd inbeideklemmenvanhet treksterktemeetapparaat (foto 1)
waarvanhierdebeschrijvingvolgt.
Centraal indemeetopstelling zijn4bladveren,dieaaneenzijdezijn
bevestigd aan4staanders dieopdeuiteindenvaneenvierkante stalenplaat
zijngeplaatst.Devrijeuiteindenvandeveren zijnnaarhetmiddelpunt van
hetvierkant gericht.Aandieuiteindenwordtdoormiddelvaneenbajonetbevestiging eenschijfvormig perspex tafeltjebevestigd,waarop inhetmidden
eenklemvoordebevestiging vanhet grasblad zit.Bovendezeklembevindt
zicheentweedeklemdieaaneenas isgemonteerd diemetbehulpvaneensynchroonmotor naarbovenofnaarbenedenkanwordenbewogen.Wordtnu tussen
beideklemmeneengrasblad-segment bevestigd,endebovensteklemnaarboven
bewogen,danzalhetnaarbovenbewegende tafeltjedevierbladverendoenbuigen
waardoordeophetblad uitgeoefendekracht toeneemt,evenredigmetdebuigingvandebladveren.Debuigingvandebladverenwordt gemetenmetbehulp
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vanopdeonder-enbovenzijde geplakte rekstrookjes.Bijbuigingvandeveer
naarboven zalhetbovenste rekstrookjeworden samengedruktenhet onderste
uitgerekt,waarbijdeweerstand ervanrespectievelijk afneemt entoeneemt.De
achtaanwezigerekstrookjeszijnpaarsgewijsineenWheatstoneschakelingsamengevoegd zoals inhet schema infig. 1isaangegeven zodat eenmaximalegevoeligheidkanwordenbereikt.DespanningtussenA enB iseenmaatvoordebuiging
vandeveren endusvandeophetbladsegment uitgeoefendekracht.Dezespanning
wordt,gedurendede tijddatdebovensteklemnaarbovenwordtbewogen,uitgeschrevenopeenlijnrecorder.Alshet grasblad breektnemendeverendirecthun
oorspronkelijke standweer inenwordtdeuitgangsmVwaardeweeraangegeven.

Bladsegmentenwaarvande treksterktewasbepaald,werdengefixeerd in
F.P.A. (formaline 40%:propionzuur:alcohol 70%=5:5:90).Viadehydratie
metmengselsvanwater,alcohol entertiairebutylalcoholwerdendebladsegmenteningebed inparaplast,waarnamicrotoomcoupes dwarsopde lengteasvan
hetbladwerdengemaakt.Daar grasveel sclerenchymbevatbleekhetmoeilijk
samenhangende coupes temakenvaneencompletedwarsdoorsnede;decoupes
werdendoordegroteweerstand vandesclerenchymbundelsuitelkaargetrokken.
Daarom isgebruik gemaaktvaneenandere techniek:demethetmicrotoomaangesnedenblokjesparaplastwerdenop eenobjectglaasje gesmolten.Dezichaan
het oppervlakbevindende celwandenwerdengekleurdmet saffranine (1%oplossingenkeleminuten latenintrekken,daarnaafspoelenmetwater)enhetobjectvanonderendoorstraaldmet lichtwaarbijhet oppervlakvandedwarsdoorsnedevanhetgrasbladmicroscopisch werdbekeken (foto 2 ) . Gedeeltenvan
hetbeeld zijnvergroot gefotografeerd endaarnazijndeafzonderlijkefoto's
weer toteenbeeld gemonteerd.Vanditvergrotebeeld ishet aantal sclerenchymcellenenhetoppervlakvandedoorsnedevanhetblad bepaald.
Materiaal
Voor debestuderingvandeinvloed vanteeltomstandighedenopdetreksterktevan gras isgebruik gemaaktvaneenophet CABOaanwezigekloon 12van
Engelsraaigras,waaraanveel fysiologisch enmorfologisch onderzoek isuitgevoerd (KleinendorstenSonneveld, 1965).Eenaantalplantenvandezekloonwerd
opgedeeld inafzonderlijke spruitenwaarvandebladeren totop 1cmlengtewerden teruggeknipt.Despruitenwerdenzevendagenopleidingwatergezetomwortelvorming tebevorderen,waarna zeop eenHoagland voedingsoplossingwerdengeplaatst.Ineenaantalgevallen zijndegrasspruiten ingrond uitgepootnade
weekwortelinductie opwater.
Voordevergelijking vaneenaantalklonenEngels raaigras zijneenaantalophet CABO aanwezigeklonenvergelekendieverschillen invroegheid
(hooitypeofweidetype)enhabitus (platof steil groeiend).
Tevens zijneenaantalgrassoortenvergeleken.Dezesoorten,tewetenEngels raaigras (Loliumperenne L . ) ,witbol (HolcusLanatus L . ) , Italiaans raaigras (Loliummultiflorum Lam.), timothee (Phleumpratense L . ) , kropaar (Dactypis glomerataL.) enbeemdlangbloem (Festucapratensis Huds.), zijnverzameld van
weilanden rondomWageningen.Dezegrassenzijnopdezelfdewijze vegetatief
vermeerderd alsbovenbeschreven.Deplanten zijn inklimaatkamers opgekweekt
onderkunstlicht (HPL,56Watt/m2)of ineenkas indaglicht ofonderTL
(130Watt/m 2 ).
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RESULTATEN
De invloed vandestikstofgiftopde treksterktevanEngels raaigras
Omde invloedvan stikstof opde treksterkte na tegaanzijnplantengekweekt opHoagland-voedingsoplossingen,waarvanmeerofminderNO3 isvervangen
door Cl .Vergeleken zijnplantendiegezet zijnopvoedingsoplossingen die
respectievelijk 3,75; 1,88;0,94;0,47 of0meqNO3per literbevatten.De
voedingsoplossingen zijn,jafhankelijkvandeplant1of2keerperweekververst.
DehoogsteNOß-concentratieisonderdeopkweekomstandighedenoptimaalvoor grasgroei.Hetverband tussende treksterkteenhetoppervlakvandoorsnede is
voor drie stikstoftrappenweergegeven infig.2.
De treksterktepermm doorsnede islagernaarmate de stikstofvoorziening
beter is (tabel1).
Tabel 1.Invloed vandestikstofgift opde treksterkte permm^doorsnedevan
bladerenvanEngelsraaigras.
N- conc.voedingsopl.
meq/1
—

t r e k s t e r k t e / o p p . a a n t a l metingen
g/mm2
n

• ...

f

3,75
1,88
0,94
0,47
0

963
1152
1152
1521
1£75

13
20
14
13
40

Het oppervlakvandwarsdoorsnede isbijhet anatomisch onderzoek bepaald,
evenalshet aantal sclerenchymcellen.Uitfig. 3blijkt dat ereensterkverband
bestaat tussendetreksterkte enhet aantal sclerenchymcellen (correlatiecoëfficiënt= 0,91).
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Ineenzelfdekas iseengroepEngels raaigrasplantenvankloon 12gegroeid ondernatuurlijkebelichting eneenanderegroeponderTL-belichting
(130W/m^)waarbij denatuurlijkebelichting voorhet grootstedeel isafgeschermd.Deoverigeklimaatsomstandighedenzijnzoveelmogelijk gelijkgehouden.
DeonderTLgegroeideplantenblijken steeds eenhogere specifieke treksterkte tehebbendandebijdaglicht gegroeide planten (fig.4 ) .Voor 1april
warendehoeveelheden daglicht lagerdandievandeTL-belichting,ennahalf
aprilhoger.Dit resulteert inverschillen ingroeisnelheid (fig.5 ) ,dochde
specifieke treksterkte vandeTL-plantenissteedshoger.Ookafscherming van
50% vanhet lichtheeft geeninvloed opdespecifieke treksterktevanTL-en
daglichtplanten (tabel 2).Verschillen inhoeveelheid licht zijndusnietde
oorzaakvandeverschillen inspecifieke treksterkte.
Tabel 2.Despecifieke treksterktevanonderverschillende belichtingopgegroeid Engels raaigras,met designificantie vanhunonderlingeverschillen.
specifieke treksterkte
TL
50% TL
DL
50% DL

32,6
35,4
23,5
2^7

TL
1%
1%

50% TL
1%
DL

1%

50% DL
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Ook isineenaantalproevendeinvloed vanspectrale samenstelling van
het licht,temperatuur encombinaties van temperatuur en lichtintensiteit op
de specifieke treksterktebestudeerd,doch erkongeeneffect vandezefactorenworden aangetoond.
Uit fig.4blijkt tevens datdeverschillen inspecifieke treksterkte
doorTL-endaglicht veelkleiner zijndandeverschillen op verschillende
tijdstippen.Deze inde tijd optredendeverschillenvertonenechter geenrelatiemet seizoenofouderdomvandeplant.
De_invloed_van_de_ouderdom_van_hetgewas_o£_de_s£ecifieke_treksterkte
Vier groepenEngels raaigras zijn ineenklimaatcel gekweekt,belichtmet
HPL (50W/m )gedurende 10uurper etmaal.Na eengroeiperiode vannegenweken
isdespecifieke treksterktebepaald aanvijftienbladerenvaneendergroepen,
waarnahet grasvandezegroep isafgeknipt.Na telkens ongeveervierwekenis
despecifieke treksterktebepaald vaneennogniet geknipte groep entevensvan
de groepenwaaraaneenofmeerderekeren treksterktemetingen zijnverricht en
diedaarna zijnafgeknipt.Deresultaten zijnweergegeven infig 6.
Despecifieke treksterkte vanbladerendiegegroeid zijnkortnahetopzettenvandeontbladerde spruiten,isgering,dochnaarmate deplant ouder
wordt hebbende laatstvolgroeide bladeren eenhogere specifieke treksterkte.
Doorknippenvermindert de specifieke treksterktevandedaarna gegroeide
grasbladeren.

2ê_ËEê£iliê^ê_£EêiSS£êEiS£Ê_Y§S_YêEË£!îiiIêD^É_^l2SÊD_Yêîî_lïî2Êl2_£§âiSï§S
Eind april zijnbuiteneenaantalklonenEngels raaigrasuitgeplant,60
spruitenperveldjevan50x50cm.Injuli zijn specifieke treksterktenbepaald vaneenvijftiental bladerenperkloon.Tabel 3geeft eenoverzichtvan
deresultaten.
Tabel 3.Despecifieke treksterktevaneenaantalklonenEngelsraaigras,
met designificantie vanhunonderlingeverschillen.
Kloonnummers zijnonderstreept.

gem.
specifieke
treksterkte

kloon

27,4
30,6
31,9
34,3
34,3
42,5
44,0

3
12
10-71
40-80
12-61
55-97
25-72

3
12
_

-

1%
5%
1%
1%

5%
-

10-71
-

40-80
-

12-61

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

55-97

Deklonen 55-97en25-72hebbeneensignificanthogere specifieke treksterktedandeoverigeklonen.Hoewelniet statistischbetrouwbaar suggereren
deresultatendatdeklonen 3, 12en 10-71 zwakker zijndandeandereklonen,
klonen 40-80en 12-61nemeneen intermediairepositie in.

2ê_ËEê£iÜê!EÊ_£EÊÏ£*L£Ê3:!s£ë_¥§2_SS?£ÊlÊ._ÊEa£522E£Ê2
Een zestal soorten is ineenklimaatcel onderTL-lichtopgekweekt.Na
tweemaanden zijntreksterktemetingen uitgevoerd.

25-72
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Tabel 4.Despecifieke treksterkte vanbladerenvaneenaantal grassoortenmet
designificantievanhunonderlingeverschillen.
speci fieke treksterkte
24,8
24,9
30,7
38,8
41,4
44,5

witbol
Eng.r. (12)
Ital.r.
beemdlangbloem
kropaar
timothee

witbol
-

1%
1%
1%
1%

Eng,r. (12)
1%
1%
1%
1%

Ital.r.
1%
1%
1%

bib
kropaar
timothee

Tabel4geeft eenoverzichtvanderesultaten.Engels raaigras (kloon 12)
enwitbolhebbendegeringste specifieke treksterkte,terwijl beemdlangbloem,
kropaar entimothee statistischnietverschillenendegrootste specifieke
treksterktehebben.Italiaans raaigrasneemt eenintermediaire positiein.
Zoalsuitdevoorgaanderesultatenblijkt isdekloon 12vanEngels
raaigras relatief zwak.Inhetalgemeen isde specifieke treksterktevan
Engelsraaigrashogerdan intabel4isaangegeven.

DISCUSSIE
Erbestaat een lineairverband tussendetreksterktevanbladerenEngels
raaigras enhet aantal sclerenchymvezelsperoppervlakvandoorsnede.Bepaling
vandetreksterkte isechter aanmerkelijk snellerdanmetingvan sclerenchymgehalten.Bijonderzoeknaar invloedvan teeltomstandigheden op sclerenchymvormingkandaaromde treksterkte gebruiktworden alsmaatvoorhetsclerenchymgehalte.
De treksterktevaneenblad kangerelateerdwordenaanverschillende
bladparameters zoalsbreedte (Kneebone 1960),droog gewicht pereenheid van
bladlengte (Evans 1964)ofhetversgewicht pereenheidvanbladlengte.Indit
geval isde treksterktebetrokkenophetversgewicht omdatdiewaardekarakteristiekblijkt tezijnvooreenbepaalde groep,enhetversgewicht eenzeer
makkelijk tebepalengrootheid is,dievoordetreksterktemeting kanworden
bepaald.
Geziendeverschillen inspecifieke treksterkte infig.4 lijktde sclerenchymontwikkeling welbeïnvloedbaar,dochde factordie verantwoordelijk
isvoordeverschillen isniet aangetoond.
Factorendiedespecifieke treksterktebeïnvloedenzijn stikstofbemesting
enouderdomvanhet gewas.Verminderde stikstofbemesting resulteert ingrotere
specifieke treksterkte,enheeft eengeringere grasopbrengst totgevolg.
Onverklaard isdeachtergrond vanhetverschil inspecifieke treksterkte
dat optreedt tussengrasdat gegroeid isonderTL-verlichtingenonderdaglicht.
Verschillen inde tijd zijnechternog groterdandeverschillen tussenTL-en
daglicht.Deaardvandezeverschillenveroorzakende factor isonbekend.
Erbestaanaanmerkelijkeverschillen inspecifieke treksterkte tussenverschillendeklonenvanEngels raaigras,die groter zijndandedoor teeltmaatregelente inducerenverschillen.Het lijktdaarom zinvoller tetrachtendoor
veredeling despecifieke treksterktevanEngels raaigras tebeïnvloedendan
door tenemen teeltmaatregelen.
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Fig. 1.Wheatstoneschakelingvanacht rekstrookjes
die aanonder-enbovenzijde vandebladveren zijngeplakt.RjenR4zijnderekstrookjes aandebovenzijde.R£enR3bevinden zichaandeonderzijde.Depotentiometer van 2,5ßdient omde spanning
tussendepuntenAenBvoor deaanvang
dermeting gelijk temaken.
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Fig. 2. Relatie tussen de treksterkte enhet oppervlak
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'ig.d.DeinvloedvandeouderdomvanEngels
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Foto 1. Opstelling voor hetmeten van treksterkte.

Foto 2. Blokjes paraplast met daarin de gekleurde dwarsdoorsneden van
grasbladeren.

