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- 3INLEIDING
Deresultatenvan de zaadwinningbijlupine zijninhogemate
afhankelijk vanklimaat enbodem,maar daarnaastkanhieropdoor
derassenkeuze encultuurmaatregeleninvloedwordenuitgeoefend.
Uit eeninde jaren '35- '38doorM.VONVELSEN (l)bijde
witte lupine (Lupinus albus)verricht standruimte-onderzoek bleek,
datbenedeneen zekeraantalplantenperoppervlakte-eenheidde
opbrengst toenambij toenemingvanhet aantalplanten.Beneden30
plantenperm washet compensatievermogen vanhet gewas onvoldoende.Vergrotingvanhetaantalplantenboven 30perm leidde tot
geenverdere opbrengstverhoging. Ookbijplantgetallenvan60-70
perm bleef deopbrengst opnagenoeghetzelfde niveau.Datdeze
zeerdichte standnietnadeligvoorde opbrengstwas,moetsamenhangenmethetfeit,dathet onderzoek onder continentale omstandighedenplaatsvond.
Invloed vanderijenafstand werd alleengeconstateerd bijlage
zaaizaadhoeveelheden,waarbijniet dehoogste opbrengstwerdverkregen.
Hier telande isvrijweluitsluitend onderzoek gedaanbijde
gelevoederlupine.
Hetvan1947- 1951 verrichte interprovinciale onderzoek (zaaitijden, zaaizaadhoeveelheden)dat overwegend opdelichtere zandgronden plaatsvondweesuit,dat75-100kg zaaizaad perhadoorgaansdebesteresultaten geeft (2en3)» Vergrotingvande zaaizaadhoeveelheid tot125kgperhableek opgoede zandgrond (esgrond)
in1953 "teleiden toteenduidelijke opbrengstdepressie (4)» Vroeg
zaaien (eindmaart)bleek eengunstige invloed tehebben opdekwaliteitvanhet zaad.
Proefnemingen inN.-Limburg in '53en '54(5en6)hebbenaangetoond,datvergrotingvan derijenafstand van 33tot50cmniet
nadeligbehoeft te zijnvoor deopbrengst.Indepraktijk aldaar
vindt danookopmatigvochthoudende zandgrond eenrijenafstand
van40cmreedsveelvuldig toepassing.Dekwaliteitvanhetgewonnen zaadbleek ophet enige in1954inN,-Limburggeoogste proefveld,
nietalleen toe tenemenbijgebruikvanmeer zaaizaad (65,75en
100kgper ha),maar ookbijeenvergrotingvanderijenafstand
(35,45en50cm).
Deze proefwerd opmatigvochthoudende zandgrond genomen.Bij
gebruikvan 100kg zaaizaad perhawerden+40plantenperm verkregen.
De hoogste zaaizaadhoeveelheid endanvooral incombinatie met
degrootste rijenafstandgaf demeest gelijkmatige afrijping tezien
(6).Devariatie indematevanafrijping tussendeobjectencorrespondeerde metduidelijke verschillen in rfozaadafval enindekiemkrachtvanhetgeschoonde zaad.
Bijdiverse proefnemingen isreeds de invloed geblekenvanhet
plantgetal opdematewaarinhet gewas zichvertakt enerpeulen
aande zijassen totontwikkelingkomen. Hethiergesignaleerdegunstige effectvaneenvergrotingvanderijenafstand komtv/aarschijnlijkvooralnaarvorennanatte zomers,zoalsin1954? alshetgewas
nietalleenlaat,maar door de sterkevertakking ook zeeronregelmatigafrijpt.
Ondervochtige condities,welkevooral tijdens eenlate afrij-

- k pingkunnen optreden,ishetbovendienvoorhetbehoudvandekiemkrachtvanreedsuitgerijpt zaadvanhetgrootste belang,dathet
gewas danniet (meer)gesloten is,zodatdepeulennaregenvalweer
snelkunnenopdrogen.
Het onderhavige onderzoek,dateveneens tendoelhad deinvloedvan zaaizaadhoeveelheid enrijenafstand opde opbrengst en
kwaliteit na tegaan,vond plaats opgoede zandgrond (esgrond).In
de jaren '53t/m '56werddaartoe jaarlijks éénproefveldaangelegd indeomgevingvanLunteren.
Geziendegrote invloedvandegrondsoort opde ontwikkeling
vanhetgewas,zijndeverkregenresultatenniet zondermeervan
krachtvoor delichtere zandgronden,v/aarde zaadwinningvanlupine
vrijwel uitsluitendwordtbedreven.
Als objectenwaren gekozen:50> 87,5en125kg zaaizaadper
ha inonderlinge combinatie metderijenafstanden20,33en50cm.
Met eventueleverschillen inkiemkracht enduizendkorrelge?ri.chtvan
het zaaizaad indeafzonderlijke jarenwerd dusgeenrekeninggehouden.
In '53en '54werd het onderzoekverricht bijhetrasNeven,
in '56bijWeiko III,in '55bijbeide genoemderassen.

3IJZC.:iÜR:iaiKjB^TRUFF^ma DAÜITVOilRIflG
De inzaaivond steedsvrijvroeg inhetvoorjaarplaats.
Nadat geultjeswaren getrokken,werd deperrijafgewogenhoeveelheidzaadmetdehanduitgezaaid.Het zaadwasnietontsmet.
Deaanlegvandeproefvelden geschiedde indrievoud;alleen
in '55> toen2rassen inhet onderzoekwaren"betrokken,intweevoud.
De zandgrond verkeerde ingoedebemestingstoestand. Tijdens
deproefjarenwerd geen stalmest gegeven.Alsbemestingwerd in
"53en '54toegediend: 600enin '55en '56500kgsuperenpatentkaliperha.
Inalleproefjarenwerd het onkruid intensiefbestreden door
hakkenenwieden.Alle perveldjevoorkomende plantenwerdengeteld,meestalkortnahetwieden.
Ominzicht tekrijgen indebetekenis enonderlingeverhoudingenderopbrengstcomponentenwerdbijeenbepaald aantalplanten
perveldje (nieteenbepaalde oppervlakte vertegenwoordigende)een
oogstanalyse uitgevoerd,behalve in '56.
De zaadopbrengstwerd indroge toestand gewogen.
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1222
Dedatavaninzaaienopkomstwarenresp.30/5en 15/4«De
opkomstwasregelmatig.Het opkomstpercentage kwamvrijwelovereenmet dekiemkrachtvanhet zaad,mede dank zijvrijgunstige
omstandighedennadeinzaai.
Reeds op17junikwamhetgewas inbloei.Doordat debloei
tijdens eenwarme periode viel,bloeide hetgewas rijkelijk.Het
goed ontwikkelde gewaskonovervoldoende vochtbeschikken.Dit
wasgunstigvoordepeulzetting.
De zomerwasbetrekkelijkwarm;dehoeveelheid neerslagnormaal.Eenhagelbui op1julileidde echter totlegering.Erbleek
eenduidelijkverband tebestaantussendematevanlegeringende
zaaizaadhoeveelheid.Bij50kg zaaizaad trad geenlegeringop,
bij87,5en125kgzaaizaadwashetgewasresp.matigenernstig
gelegerd,naarwaarnemingenhalverwege juli.Derijenafstand oefende slechts enige invloed opdelegeringuit;bij20cmrijenafstand
was ietsmeerlegeringdanbijderuimere rijenafstanden,watsamenhingmeteeniets dichtere stand.Doorhoge temperatuur-maxima
inhetlaatstvan julienhalverwege augustuswerd de afrijping
derpeulen zeerbevorderd.
Tot zoverwasdevroegtijdige legeringweinignadeliggeweest
voor deopbrengst.Op 27/8werd hetgewas gemaaid,om zaadverlies
tevoorkomen.Deeerste peulenwaren toenreeds gesprongen.Door
devele regen,kortvoor ennahetmaaien,werd dekwaliteitvan
het zaadgeschaad.Ditwas temeerhetgeval,omdathetnietvoldoendeafgestorvengewasnietdirectnahetmaaienopruiterskonwordengezet.
Inonderstaande tabel zijndevoornaamste resultatenvermeld
betreffende devariaties in zaaizaadhoeveelheid.
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-7De opbrengstblijktwat aftenemenbij toenemende zaaizaadhoeveelheden;dochalleenhet opbrengstverschil tussen 125kg
invergelijkingmet87?5en50kg zaaizaadperha isbetrouwbaar.
Wijhebbenniet deindruk,dathet zaadverlies ophet.veld
bijdehoogste zaaizaadhoeveelheid groter isgeweest danbij87?5
en50kgperha.
Het geringere aantal plantenbij50kg zaaizaadwerdwelvollediggecompenseerd door eengroteraantal zadenperplant.In
hoofdzaakwas diteengevolgvan desterke toenamevanhetaantal
peulen perplant.
Verderwas ernogenige compensatie dooreeniets groteraantal zadenperpeul, zowelvoordehoofdaspeulenalsvoor allepeulenperplant.
Hetduizendkorrelgewicht,datdit jaarvrijnormaalwas,werkte
daarentegen iets inde tegengestelde richting.
Opvallend isverder,datbijtoenemende zaaizaadhoeveelheden
hetaantal zijstengels metpeulenperplant aanzienlijk sterker
werd teruggedrongen danhetgevalwas methet totale aantal zijstengels perplant.
De terugganginhetaandeel derpeulenen zadenaande zijassenin 'fovanhet totale aantal,bij toenemende zaaizaadhoeveelheden toontaan,datde samenstelling deropbrengstvrijsterk iste
beïnvloeden.Inietsmindere mate geldt dit ookvoorhet aantal
peulendragende zijassenperoppervlakte-eenheid.Metbehulpvande
vermelde plantgetallen isditlaatste teberekenen.
Niettegenstaande de sterkebeïnvloeding perplant,schijnt
het echternietmogelijk het totale aantal gevormde zijstengelsper.
oppervlakte-eenheid teverlagen doorde zaaizaadhoeveelheid tevergroten.De opbrengst-verschillen tussenderijenafstandenbleken
nogkleiner dandie tussende zaaizaadhoeveelheden.Eerstgenoemde
warennietbetrouwbaar.Welwas ereen tendensnaareenlagere
bruto-zaadopbrengstvan derijen-afstand 20cm.
Nauitlezenmet dehandvanhet aantal gekiemde endoorschimmelaangetaste zaden,werd hetgewichspercentage zaadafvalbepaald.
Depercentages zaadafvalwarenbijzonderhoog,wat eengevolg
wasvandeweersomstandigheden directvoor envooralnahetmaaien.
Tussen de zaaizaadhoeveelheden konden inditopzicht geen betrouwbare verschillenwordenvastgesteld,hetgeen samenhingmet
groteverschillenvanplaatselijke aard ophetproefveld.De duidelijke invloedvanhetplantgetal opdematevanlegeringhad een
dergelijkverbandwel doenverwachten.
Derijenafstand hadmeer invloed ophetgewichtspercentage zaadafval. Voor 20cmwas ditpercentage betrouwbaar groterdanvoor
debeide andere rijenafstanden,watmoetworden toegeschrevenaan
eenwat dichtere stand enietsmeerlegering.
Hieruitvloeide voort,datdenetto-zaadopbrengst voordeze
rijenafstand betrouwbaar lagerwas.
Voordedesbetreffende gegevenskanwordenverwezennaarde
volgende tabel.
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1954
Na de inzaai op5aprilvolgde eenlangdurige periode vrijwel
zonderneerslag,metbetrekkelijk lage temperaturen.Deze omstandighedenleidden toteenlate envrijonregelmatige opkomst.Dezevond
plaats op5mei.
Pas dederde decadevanmeibrachtneerslagvanbetekenis.Door
eenaanzienlijke verbeteringvandegroeivoorwaardenwisthetgewas
deaanvankelijke achterstand intehalen.Debloeibegon opeenvrij
normaal tijdstip nl. op24/6.Devoor eenrijke bloeibenodigdewarmtekwam echterniet.Julibrachtveelneerslagenvoor de tijdvan
het jaarlage temperaturen.Hetbloeiproces verliep danookzeer
traag;vollebloeihalverwege juli.Het gewasbleef zichvegatief
ontwikkelen.Inaugustuswas erweinigverandering inhetweertype.
De ineenmatigaantal aandehoofdas gevormde peulenrijptenweliswaaraf,maaraande zijassenvande eerste,tweede enhogere
ordenkwamenhalverwege septembernogoverwegend groene peulenvoor
en zelfsnogbloei.Toenop28/9 terbevorderingvandeafrijping
vande zijaspeulenmet DNCwerd gespoten,had hetgewas eenlengte
vanmeerdaneenmeterbereikt.Debespuitingvoerde niet tothet
gewenste resultaat.Op 14/10werd de lupine gemaaid.De stengels
waren toennogvollediggroen.Hetveldgewaswerd directkunstmatiggedroogd enop27/1Ogedorst.De inonderstaande tabelvermelde resultaten hebbenalleenbetrekking opdevariatie inzaaizaadhoeveelheid.Devariatie inrijenafstand gaf inhetgeheel geen
opbrengstverschillen tezien.
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-9De opbrengstwas laagenbestond hoofdzakelijkuit zaadvan
de tweede en zelfsderde étage (hoofdas =eerste étage),dateen
verschillende graadvanrijpinghadbereikt.Vandeaandehoofdas
totontwikkeling gekomen peulenwas nl.het zaad opdeze lateoogstdatumreedsvooreenbelangrijk gedeelte doorrottingenschimmelaantastingverlorengegaan.Het lage opbrengstniveauhangthierongetwijfeld mee samen.Ookhetgemiddeld bijzonder lageduizendkorrelgewicht enhetgeringe aantal zadenperpeulwijzen opeengrote
invloedvande tweede enderde étage opdeopbrengst.
Evenals in '53was ereen tendensvanafnemende opbrengsten
bijstijgende zaaizaadhoeveelheid.De oorzakenwaren echterinbeide jarengeheelverschillend.
In '54warenhetvermoedelijkinhoofdzaak deverschillenin
zaadverlies,die totopbrengstverschillen hebbengeleid.
Daarbijhetbetrekkelijk lageplantgetal,verkregenmet 50kg
zaaizaad perha,hetprocentuele aandeel indeopbrengstvande
hoofdas aanzienlijk lagermoet zijngeweest danbijdehogereplantgetallen,overeenkomende met87,5en125kg zaaizaad, iseengeringer zaadverlies doorhetverlorengaanvanaandehoofdas gevormde
peulen,zeerplausibel,temeerdaarhetgewasbijdeze lage zaaizaadhoeveelheid minder dichtwas.Alleen 50kg zaaizaadbracht
betrouwbaar meer opdandebeide andere zaaizaadhoeveelheden.
Een zeerdichte stand (125kg zaaizaad)bleekwelbijzonder
nadelig,vooralvoor dekwaliteit vanhetgewonnen zaad,gezien
het zeer lageduizendkorrelgewicht enhetvrijhoge percentage
zaadafval«

1251
Tijdens eennogvrijkoude periodewerd op29/3gezaaid.De
grondwas toennogvrijnat engeraakte enige dagenachtereen ten
gevolge van zwarenachtvorsten oppervlakkigbevroren (op3l/34 C ) .Aandeze omstandigheden enook aandeminder goedekiemkracht
vanhet zaaizaadmoet de slechte opkomst op17/4wordentoegeschreven.VooralWeiko IIIkwam slecht op.Demeimaand was aande
koudekantwaardoor hetgewas zichwat traagontwikkelde.Naderhandwerd deachterstand ingehaald.Doordevormingvanvele
zijstengels ondergingvooral de standvandeaanvankelijk zeer
hol staande objecten eenverbetering.
Debloeivond onder gunstige omstandighedenplaats.
Julienaugustus waren zonnigenwarm,metaanzienlijk minder
neerslag dannormaal.Het gewasvertoonde tijdens degroeigeen
droogtesymptonen,dochbleef ietsaandekortekant (+60cm).
Tengevolge vaneenhittegolf inde tweede enderde decadevanaugustus rijpte de lupine nogvrijsnel af.BijhetrasNevenging
echterdoorhet openspringen derpeulenveel zaadverloren.
Op 26/8 werdvanhetveld gedorst endirect daarnakunstmatiggedroogd.Hetvochtgehalte vanhet zaadwas nl.wat aande
hoge kant.Wegens onbetrouwbaarheidvande opbrengstgegevens van
hetrasNeven zijndezeniet inonderstaande tabelopgenomen.
Deze tabelheeftbetrekking ophetrasWeiko III,eenrasmet
nietopenspringende peulen,datvrijwel zonder zaadverlies konwordengeoogst.
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De opbrengstnam toebij toenemende zaaizaadhoeveelheden,doch
alleenhetverschil tussen 50kgendebeide andere zaaizaadhoeveelhedenwas betrouwbaar.Hetverschil tussen87,5en125kgwas zeer
gering.De zeerlageplantgetallen inaanmerkinggenomen,v/asde
opbrengstbehoorlijk goed.De betrekkelijk lage duizendkorrelgewichten,vooralle zaaizaadhoeveelheden gelijk,wekken deindruk,
dat tijdendeafrijping devochtvoorziening inhetminimum isgeweest.Vermoedelijk zoubijietsmeervocht tijdens de afrijping
bij125kg zaaizaad inditbijzondere geval (18plantenperm )
dehoogste opbrengst nogniet zijnbereikt enookhetverschil tussen50en125kg zaaizaad,wat groter zijngeweestdannuwerdvastgesteld (slechts15^)»
De opbrengststijgingbijeentoenemend aantalplantenperoppervlakte-eenheid werd tendeleveroorzaakt door enige toenamevan
het aantal zadenper peul.Hetduizendkorrelgewichtreageerde in
het geheelniet opde zaaizaadhoeveelheid. Ditwas steeds aande
lagekant,wat ongetwijfeld verband hield met de zeergoede zaadzettingperplantendevrijsnelle afrijping.
Dekwaliteit vanhet gewonnen zaadwasbehoorlijk goed.Tussen
de zaaizaadhoeveelheden bestonden inwaarderingwel duidelijkverschillen,dochinabsolute zinwarendeze tochbetrekkelijkklein.
Dezeverschillenhingensamenmet eenverschillend aandeel
van de zijstengels enberustte openigverschil inhetvoorkomen
vanminder goeduitgerijpte zaden.
De opbrengst reageerde niet duidelijk opdevariatie inde rijenafstand.Deverschillen bleken tenminste nietvoldoende betrouwbaar.
Bijdevisuele beoordelingwerd dekwaliteit vanhet zaadbij
derijenafstand 20cm iets lagergewaardeerd danbijdebeideandererijenafstanden.
1956
De lupinenwerdenreeds op20maart gezaaid maarkwamenonder
invloedvankoud,schraa.1weerpas op 18.aprilop.Waarschijnlijk
door eenfoutbijdeaanleg (tediepe zaai),bevatten de objecten

7,3

-Timet eenrijenafstandvan 50cmslechts ongeveer dehelftvan
hetvereiste aantal plantenperoppervlakte-eenheid.
Evenals inlietvoorgaande jaarbegon debloei op25 juni.De
maanden julienaugustuswaren evenals in1954veel tenatente
koud.Hetgewasverkreegevenwellangnietdie lengte als in1954»
Enigverschil in zaaitijd,maar ookenige verschil indekwaliteit
vandegrondkunnenhierop invloed hebben gehad.Deuiteindelijke
lengtewas+_70cm.
Inseptemberkwam eenvoorderijpingbetrekkelijk gunstige
periode voor.Direct nahetmaaien,halverwege september,werdhet
veldgewas kunstmatiggedroogd endaarnagedorst.
Oogstanalyseswerdennietverricht.
Inonderstaande tabel zijndeopbrengstresultaten vermeld.
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Het opbrengstniveauwas betrekkelijk laaginditvoor dezaadwinningvanlupinevrijongunstige jaar.
Voor derijenafstanden20en 33cmwerd dehoogste opbrengst
verkregenbij87,5kg zaaizaadperha,corresponderende metresp.
39e n 36plantenperm .Voor derijenafstand 50cm,waarbijde
plantgetallen sterkafweken,gaf 125kg zaaizaad dehoogsteopbrengst.Opbasisvan deplantgetallen passen deopbrengstgeg'evens
vandeze rijenafstand uitstekend inhet geheel.Bijderijenafstand 33cm,welke noghetmeest toepassingvindt indepraktijk,
leidde verhogingvanhet plantgetalvan 35tot45/m reeds toteen
duidelijke opbrengstdepressie.Eenplantgetalvan 20-25perm
was echter telaag.Ookderijenafstand had dit jaarenige invloed
opde opbrengst.Bij20cmwerdenvanalle zaaizaadhoeveelhedenhogere opbrengstenverkregen danbij33cm.
Erkwam eensystematischverschil voor inplantgetal tussen
beide rijenafstanden, zodatnietvaststaat inhoeverre genoemdeopbrengstverschillen met derijenafstand verbandhouden.
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1.Invloedvandegroeiomstandigheden ophet opbrengstniveau
Het gewas lupine isinalle opzichten zeergevoeligvoorde
weersomstandigheden gebleken.Dit geldtniet alleenvoordeopkomst navroege zaai,maarvooral ookvoor de ontwikkeling,
bloei,peulzettingenlastbutnot leastdeafrijping.Een
rijke bloei isgewenstvoor eengoede peulzetting eneensnelle
afsluiting vandevegetatievefase.
Hieraanwordthetbestevoldaan alshet tijdens deze periode
vrijwarm is.Tervoorkomingvaneen tegrotebloemafvalmoet
hetgewas danechter overvoldoende vochtkunnenbeschikken.De
vochthoudendheid van degrond enookde ontwikkelingvanhet
gewasbijhot inbloeikomen zijninditverbandvanbelang.De
duurvandeperiodevanafrijping,bepalend voorhet tijdstip
van oogsten,isinsterke mate afhankelijkvan temperatuur en
neerslag tijdens de zomer.Regenachtig,koudweerwerktvertragend enleidt tothernieuwde vegetatieve groei.Ingevalvan
eengoede peulzetting isdebetekenis hiervan echterminder
groot.Alleen onder zeerongunstige omstandigheden als in 1954komt
het inhet geheelniet toteenafsluitingvan devegetatieve
groei.Opgoede zandgrondenmoet doorgaans hetgewasworden
gemaaid,alshetvegetatief nogonvoldoende isafgestorven.
Het op zandgrondenvannagenoeghetzelfde type indeafzonderlijke proefjarenbereikte opbrengstniveauwas zeerverschillend.Hetgemiddelde plantgetalwashieropechterniet
van invloed.
Overhetgeheelwaren in '53en '55deomstandighedengunstig;in '56envooral in '54echter ongunstig.In '53washet
opbrengstniveaubetrekkelijk hoogbijeengemiddeld zeerhoog
plantgetal.In '55wasditbijeengemiddeld laagplantgetal
inmindere mate ookhetgeval.
In '54wasdoor slechteweersomstandigheden tijdensdeafrijpingveel zaadverloren gegaan.Ook in '56bleef hetopbrengstniveau aanzienlijk benedenhetnormale.
Inonderstaande tabel zijnnaast degemiddelde opbrengsten
enplantgetallen dor afzonderlijke jaren,ookdebeschikbare
gegevens,welkeverband houdenmet de zaadkwaliteit,opgenomen.
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Aantal planten per
;Zaaizaad- Bruto-zaadopbrengst
m2
jhoeveel- ,
in kg/are
•heid in i
jkg/ha
;
Weiko III' Neven Weiko III
Neven
1953,1954:19551956 ,1953^954,1955'1956
50
87,5
125

Zaadkwaliteit
Percent.Waardering :s:zaadafv.
cijfer
1953

;1955

28,5Ho,4:20,1 ;13,9*|27,5'22;,5; 8,6 21,6*

18,7

;

27,0' 7,9.23,7J17,0*|48,5';38,7;13,337,4*

20,7

: 6,2

; 20,9

: 7,3

5,8
; 6,2
: 6,3

;

!

23,5!7,0 23,9:h3,5* 68,5;56,8.18,1i52,7*

4,8

K r i t i e k vprs c h i l bijl
;
2 , 7 j 2,1 ; 2 , 9 ; 1,9
D 0,05
Rjjsnafstand
i n cm
20

:
2 4 , 9 ! 8,5 ! 21,6 |16,0 148,7 136,0 1 1 , 9 ;40,5

33

2 7 , 6 | 8 , 4 :23,2 p,6

, 4 8 , 2 ' 4 0 , 3 14,1 3 4 , 0

24,3
18,2

50

2 6 , 4 i 8,4 123,1 jl0,2 i47,6 : 4 1 , 7 H4,0 .17,5

17,7

ï r i t i e k verschil!
b i j D 0,05
|

:

5,9

* In *56werden de afwijkende gegevens van derijenafstand 50cmniet
voor deberekening van de gemiddelden gebruikt.
2.Betekenis vanhetplantgetalvoor destand
De tijdens debeginontwikkeling vanhetgewasbepaalde plantgetallenvertonenduidelijke verschillen tussende jarenafzonderlijk.Dezeverschillen hangen samenmetverschillen inkiemkracht enduizendkorrelgewicht enniet indelaatste plaatsmet
verschillende omstandigheden tijdens ennadeinzaai.
Bijvroegevoorjaarszaai isde opkomstaltijd eenY/atonzekere factor,Y/anneerdekiemkrachtvanhet zaadwatminder
goed is,zoals in '55* Doorbehandelingvanhet zaadmeteen
zaadbeschermingsmiddel alsTMTDishierin eenaanzienlijkeverbeteringtebrengen.De opkomst in1953T^-Sdaarentegenvrijvlot,
dekiemkracht goed enhetduizendkorrelgewicht aandelagekant.
Onderdeze omstandighedenwerdenvoor alle zaaizaadhoeveelheden
hogere plantgetallen gevonden danineendervolgende jaren.
Deverschillen indegemiddelde plantgetallen tussende
rijenafstandenvoor deafzonderlijke proefveldenmoetenwaarschijnlijk inhoofdzaak aantoevallige oorzakenwordentoegescheven.
Deplantgetallen gevenuiteraard nietmeerdaneenindruk
aangaande destandvanhetgewasnaderhand.
Welkande standruimte vangrote invloed zijnopdematewaar-

-H inbasale zijstengelsworden gevormd,maardeuiteindelijke
standvanhetgewaswordt inhoofdzaak"bepaalddoorde ontwikkelingendemate vanvertakking.Als zodanigisdestand
sterkvandevan jaar tot jaarwisselende groei-omstandighedenafhankelijk.
Ookdematewaarin deonderlinge concurrentie tussende
planten zichdoet gelden,wordtmede bepaald doordezegroeiomstandigheden.
Voor deproefvelden afzonderlijk iserechtereenduidelijkverband tussenhetplantgetal endedichtheidvanhetgewas. In '53>hetenige jaar,datlegering optrad kwamditook
totuitdrukking induidelijke verschillen t.a.v.degraadvan
legering.Bijeendichtere stand,verkregen dooreengroteraantalplanten,wordt nl. een slapper gewasverkregen.Dit iseen
gevolgvaneenafnemende dikte derhoofdstengels eneenwat
grotere lengtevanhetgewas,datwegens gebrekaanlichtmindergelegenheid krijgt zichtevertakken.
Het aantalplanten peroppervlakte-eenheid,dus de zaaizaadhoeveelheid, isblijkbaarvanmeer invloed opde legering
danderijenafstand.In '53washet gewasbijeenrijenafstand
van 20cmwatmeer gelegerd danbijderuimererijenafstanden.
Dithingsamenmet eenverschil indeuiteindelijkedichtheidvanhetgewas.Daarbijeennauwe rijenafstand deplanten
beterverdeeld over deoppervlakte voorkomen danbijeenruime
enduselkeplantvoor zichmeermogelijkhedenheeft inde
concurrentiestrijd, ishetaannemelijk datminderplantengeheel ofgedeeltelijk vandeproduktiewordenuitgeschakeld en
datuiteindelijk eendichter gewaswordtverkregen.
3.Betekenisvanhetplantgetalvoor deopbrengst.
Alleen in '55 e n '56bleek hetplantgetal per oppervlakte-eenheid
bij50kg zaaizaadnietvoldoende voorhetverkrijgenvande
hoogste opbrengst.De in '55met deze zaaizaadhoeveelheidbereikte opbrengst toont echter aan,dathet compensatievermogen
vanhetgewas onder gunstige weersomstandigheden opgoede zandgrondwelbijzonder grootis.
Debenedengrens vanhet plantgetal,d.w.z.hetminimale
aantalplanten,waarmede dehoogste opbrengstkanwordenverkregen eneveneens debovengrens,d.w.z.hetplantgetal,waarboveneenopbrengstdepressie kanoptreden,liggennietvast.
De ligginghiervan isafhankelijk van talvanfactoren,diebepalend zijnvoor de ontwikkelingvanhetgewas,indeeerste
plaatswelvandevan jaar tot jaar zeerwisselendeweersomstandigheden.Indrievan devierproefjaren ('53> '54en '56)werd
met dehoogste zaaihoeveelheid delaagste opbrengstverkregen.
Inhet enige jaar (1955)>dat 125kg zaaizaad dehoogsteopbrengst gaf,waren deplantgetallenuitzonderlijklaag.Deze
zaaizaadhoeveelheid isblijkbaar tehoogbijeengoedekwaliteit
vanhet zaaizaad.
Onderdevoor zaadwinningbetrekkelijk gunstige omstandigheden tijdensbloei enafrijping in 1953w & s eenplantgetalvan
48perm2 ? corresponderende met87,5kg zaaizaad reeds tehoog.
In '56bleek eengroteraantal planten dan +^i-0perm2niétge-

-15wenst. Indit jaarwerd bijhetrasY/eikoIIIdehoogsteopbrengstmet87,5kg zaaizaad perhaverkregen.Niettegenstaande devele regengedurende de zomerhad dit tamelijk laatafrijpende gewasbijhet oogsteneennormale lengte,nl.+70cm.
De gegevensvan 1954zijnminder goed'bruikbaarvoorons
doel,daar toende opbrengstverschillen werdenveroorzaakt door
verschillen inzaadverlies.
Bijde sterkevegetatieve groeivanhetgewas indit jaar
was eenplantgctalvan 39perm2,corresponderende met87,5kg
zaaizaad perm2,reeds duidelijk tehoog.Alleen toenbracht
50kg zaaizaad betrouwbaar meer opdan87,5kgperha.
Hetaantal gegevens ishelaaswatkleinvoorhet trekkenvan
eenconclusie aangaande hetmeest gewenste plantgetalvoorgoede
zandgrond.Daarkomtbij,datdeze gegevensbetrekkinghebbenop
2rassen (in1953en 1954Nevenenin1955en1956Weiko H l ) ,
welke mogelijk enigszinsverschillende eisenaande standruimte
stellen.Rassenmet eensnelle jeugdontwikkeling, zoalsY/eiko
III,hebbennl.minderneigingbasaal tevertakken danrassen
met eentragere jeugdontwikkeling, zoalsNeven.
Hetplantgetal,waarbijdeopbrengst optimaal is,ondervindt
misschien ookenige invloedvande zaaitijd.Uit zaaitijdenproeven isnl.gebleken,datbijvroege voorjaarszaaihetgewaskorterblijft,minder zijstengels met peulenvormt,ennietalleen
vroeger,maarookgelijkmatigerafrijptdanbijuitzaai opeen
later tijdstip.
De conclusie uit destandruimteproeven zoukunnen zijn,dat
dehoogste opbrengst ingevalvanbetrekkelijkvroegevoorjaarszaai,bij35 -40planten perm2wordtbereikt.Hetplantgetallentraject,waarbinnen de opbrengst ophetzelfde niveaublijft,
isvoordeze goede zandgrondenwaarschijnlijkkleiner danvoor
de lichtere zandgronden,waarnormaliter de zaadwinningvanlupinenwordtbedreven.

4« Invloedvanrijenafstand opdeopbrengst.
Devariatie inrijenafstand had slechtsweinig invloedop
de opbrengst.Ingeender jarenwaren deverschillen inbrutozaadopbrengstwiskundigbetrouwbaar.Welwas in1953 -toenhet
gewas zichgoed had ontwikkeld -denetto-zaadopbrengst (na
schonenmetdehand)bijeenrijenafstand van 20cmbetrouwbaar lagerdanbijderuimere rijenafstanden.Tegen verruiming
van derijenafstand van33tot50cmisdusvoorgoede zandgronden geen bezwaar.

5» Invloedvande zaaizaadhoeveelheid enderijenafstand opdekwaliteitvanhet zaad.
Dekwaliteitvanhetgewonnen zaad is inhoofdzaakafhankelijk van hetpercentage zaadafvalendekiemkracht.Eenlaag
plantgetal isinhet algemeen ongunstigvoor dekwaliteit,wegens dehierbijsterk optredende vertakking,welke toteenongelijkmatige afrijpingleidt.
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opbrengst leveren,het oogstennietmeergeruime tijdworden
uitgesteld.
Debeschikbare kwaliteitsgegevens hebbenbetrekkingopde
jaren '53en '55« Bijvergelijkingvan deopbrengst-enkwaliteitsgegevensvalt op,dateenhoge opbrengstnogwel eenssamengaatmeteengoedekwaliteit eneenlagemeteenmindergoede.
Hetgaathier inhoofdzaak omtendenzen.
Inbeide jarenwasbijeenrijenafstand van 20cmdeopbrengst lagerdanbijeenruimere rijenafstand enditwaseveneens hetgevalmet dekwaliteitvanhet gewonnen zaad.
In1953was nl.het percentage door schimmelaangetaste engekiemde zadenbij20cmbetrouwbaar hoger,eengevolgvandeweersinvloeden ende zeerdichte stand.In 1955kwamenbijdezerijenafstandwatmeernietvollediguitgerijpte zadenvoor.
Bijvergelijkingder zaaizaadhoeveelheden blijft,zowel
dekwaliteit alsde opbrengstvan 50kgzaaizaad in1955duidelijkachter.Uithetbovenstaande blijkt dusniet,dat opbrengst
enkwaliteit verschillende eisenaanhetplantgetal stellen.
Het duizendkorrelgewicht isvermoedelijk alleenbenedeneen
zekere grensvanbelangvoor dekwaliteit.Ditwas het gevalin
1954» toenbij 125kg zaaizaad niet alleende opbrengst,maar
ookhetduizendkorrelgewichtnoglagerwas danbijdelagere
zaaizaadhoeveelheden.
6. Debetekenisvande opbrengstcomponenten
De opbrengstvertoont eenvrijsterkpositiefverbandmet
hetaantal peulenperoppervlakte-eenheid,eengegeven,datin
de onderhavige proevennietrechtstreeks werd bepaald.
Hetverband tussenopbrengst engemiddeld aantal zadenper
peul isveel zwakker.Dit iswel logisch geziendegrotevariatie diebestaat t.a.v.demogelijkheden,waarop de opbrengst
kanwordenopgebouwd endeverschillen,welke plaatsingaan
hoofd- ofzijassen t.a.v.degemiddelde peulinhoud met zich
brengt.Uitdegegevensvan 1953kanwordenafgeleid,datbij
afnemende zaaizaadhoeveelheid hetgemiddeld aantal zadenper
peulenhetduizendkorrelgewicht intoenemende mate de invloed
vandebijdrage der zijassen ondergaan.Hetgemiddeld aantalzadenperpeulwordt doordezijaspeulenverlaagd,maarhet duizendkorrelgewicht verhoogd.Door deze compensatie isdanookin
het algemeenhetverband tussenopbrengst enaantalpeulenvrij
goed.
Zowel in19533,1sin1955bleek de zaaizaadhoeveelheid,
waarbijdehoogste opbrengstwerd verkregen ookgemiddeldhet
hoogste aantal zadenperpeul tehebben.
Het duizendkorrelgewicht werkt regulerend opdeopbrengst.
Hetkanvan jaartot jaar sterkverschillen.Injarenmetongunstigeweersomstandigheden tijdens de zaadzetting (weinigpeuleneneengeringaantal zadenperpeul)kanhetduizendkorrelgewicht,datnietafhankelijk isvan deweersomstandigheden op
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daarentegen deduizendkorrelgewichtendoorgaans slechtseen
matigehoogte.
Ineen jaarals 1955nieteen zeergoede zaadzettingperplant
bleef hetduizendkorrelgewicht zelfs aandelagekant,door
vochtgebrek tijdens devroeg intredende afrijping.De zeer
lage duizendkorrelgewichten in1954wijzen opeenhoogaandeel
aan onvoldoende uitgerijpte zadenindeopbrengst.
Indeze cultuurproeven reageerde het duizendkorrelgewicht
slechtsweinig opde standruimte.

SAMENVATTIITG ESCOIICLÏÏSIES
Opgoede zandgrondwerden inde jaren '53t/m ^6, 4standruimteproefvelden aangelegd met als objecten drie zaaizaadhoeveelheden
t.w. 50= 87?5? 125kgperha incombinatie met drierijenafstanden
t.w. 20,33en50cm.
De indeafzonderlijke jarenbereikte opbrengstniveaus ende
verkregen zaadkwaliteitenwaren zeerverschillend.Ditwas eengevolgvandeweersinvloeden vooral gedurende debloeienafrijping.
De opbrengstverschillen tengevolgevan debeproefde variatie in
standruimte warenbetrekkelijkklein.
De zaaizaadhoeveelheid hadmeer invloed opdeopbrengst dande
rijenafstand.Verhogingvande zaaizaadhoeveelheid van87,5"tot
125kgperhaleidde toteenopbrengstdepressie.Alleen in '55w^ s
ditniet het geval toendekiemkrachtvanhet zaad ietsmindergoed
was (+ JO'/o) en deweersomstandigheden nade inzaai eenslechteopkomstveroorzaakten.Erwas geenverband tussenhet opbrengstniveau
indeafzonderlijke jarenenhetplantgetal,datdoorkleineverschillen inkiemkracht enduizendkorrelgewicht,maarvooral doorverschillenindeweersomstandigheden nadeinzaaibijdezevroegevoorjaarszaai,sterk uiteenliep.Voor deafzonderlijke proefveldenkonwel
verband worden gelegd tussen opbrengst enplantgetal.
Hetbetrekkelijk geringaantal gegevens liet echterniettoe
meer daneenglobale conclusie t.a.v.het optimale plantgetallentraject te trekken.Voorhetverkrijgenvan dehoogste opbrengst zal
opgoede zandgrond gestreefd moetenvoordennaar ~j5-40plantenper
m2.Erkonnietwordenvastgesteld,datkwaliteit enopbrengstverschillende eisenaandehoogte vanhetplantgetal stellen.Verder
bleef inhetvrijnormale jaar 1953àe opbrengstbijeenrijenafstand
van 20cmbeneden dievanderuimere rijenafstanden.Bijdezerijenafstand heeftmendeuiteindelijke dichtheid vanhetgewasminder •
goed indehand,watbovendienhetlegeringsgevaarvergroot.Verruimingvanderijenafstand tot50cmleidde niet toteenopbrengstdepressie.
Daarbovendien in1953e n 1954i nNoord-Limburgisgeblekendat
bij50cmeenwat gelijkmatigerafrijpingvanhetgewaswordtverkregen danbijdenauwere rijenafstanden,iser opgoede totvrij
goede zandgrond geenenkelbezwaar tegenverruimingvanderijenafstand.Eenvoordeel van eenruimere rijenafstand isook dathetonkruid inderijenminderkans krijgt door eendichtere standvande
lupinenperrij.
Bovendienkanbijeenruimere rijenafstand eengrotere oppervlakteworden geschoffeld.
Debenodigde hoeveelheid zaaizaad kanmetbehulpvankiemkracht
enduizendkorrelgewicht wordenberekend opbasisvanhet gewenste
plantgetal.Omeen zogoedmogelijke opkomst tebewerkstelligen dient
het zaaizaad ontsmet tewordenmeteenzaadbeschermingsmiddel (b.v.
TMTD), terwijluiteraard terverkrijgingvaneenregelmatige standdenodige zorgaanhet zaaibed ende inzaaimoetworden besteed.
Inverband met onderstaande berekening isverdernog aangenomen
dathet onkruidvóór opkomst chemischwordtbestredenendateeneventueelna,opkomstvolgende bewerkingmet eenonkruidegnietmeerdan
5 -10/£deraanwezige plantenkost.Ingevalvanvlak land gaannl.
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Wanneeraanbovenstaande voorwaarden is voldaan,zalbijgebruikvan zaadmet eenkiemkracht van 8Qc/o-bijlagerekiemkracht
een toenemend opkomstrisico -naderhand eenplantgetalwordenverkregen,dat overeenkomt met 65/^vanhet aantal uitgezaaide zaden.
Terverkrijgingvanhetvoorgoede zandgrond gewenste aantalplanten
van+ 35pe r m2 5 zoudan 74kg zaaizaad perhanodig zijnbijeen
duizendkorrelgewicht van 140,en86kgperhabijeen duizendkorrel
gewichtvan 160.
Wekunnen onsnuafvragen,inhoeverre de indit onderzoekverkregenresultaten geldenvoor lichte zandgrond,dusvoor deeigenlijke lupine-grond.I.!enisgeneigd teveronderstellen dat,inverbandmet eengeringere ontwikkelingvanhet gewas oplichte zandgrond
meer zaaizaadmoetwordengebruikt.Hetrisicovanlegeren ishier
minder groot,zodatuitdit oogpunt tegeneenwatdichtere stand geen
bezwaaris.
Eenwat grotere zaaizaadhoeveelheid zouopdeze grondvanbetekeniskunnen zijninjarenmeteendroge voorzomer,alshetgewas
door gebrekaanvochtkortblijft enookde zaadproduktie perplant
gering is.Deze laatsteveronderstelling komt onsechter onjuistvoor.
Eenvochttekort indeperiodevandebloei ende zaadzettingkanfunest zijn.Bijeendichtere stand treedthet eerderen inheviger
mate op,zodatvaneendichtere stand onder genoemde omstandigheden
zeker geenopbrengst-compensatie magwordenverwacht.
Hetbovenstaande iseengevolgvanhetfeit,datbijtoename
vanhet aantal plantenperoppervlakte-eenheid dedroge-sfrofproduktie
perplant (zowelbovengrond alsondergronds)enookdebewortelingsdiepteafneemt.
Inzijdelings verband hiermede zijvermeld,datde witzadige lupinerassenmeteensnelle ofnormale jeugdontwikkeling indroogteresistentie onderdoenvoorde gelebittere lupine (7)« Inhoeverre
dezeverschillen opeen zekerantagonisme tussenbovengrondse enondergrondse groeiberusten,isnietbekend.
Het plantgetal,waarbij indemeeste jarenhetbeste resultaat
wordtverkregen,zalvermoedelijk oplichte zandgrond_+45perm2
zijn.
Ingevalv/ekiemkracht van 80c/ozoudanresp.96en110kgzaaizaadperhanodigzijn,resp.bijeenduizendkorrelgewicht van 140
en 160(aangenomen dathet opkomstrisico bijvroegevoorjaarszaai
niet groter isdanopgoede zandgrond)
De teverwachten ontwikkelingvanhet gewas isookbepalend
bijdekeuzevanderijenafstand.Oplichte zandgrond zalmenongetwijfeld t.a.v.deverruimingvanderijenafstand minderverkunnen
gaandanop zandgrondenmeteenbetervochthoudend vermogen.
Indeeerste plaats zaldevochtvoorzieningvanhet gewashierdoorminder goedworden.Bovendien zalbijeenruimere rijenafstand
hetgewas degrond minder goedbedekken,watmoeilijkhedenbijdeonkruidbestrijdingzalgeven.Eengrotere rijenafstand dan 53cmverdient da,nookvoorlichte zandgronden o.i.geenaanbeveling.
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