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1.SAMENVATTING
Eenoriënterendonderzoekwerd ingesteldnaardevegetatieve ontwikkelingvanIpomoeabatatasPoircv.Egeida
indekustvlaktevanSuriname (5°48'N;55°13'W).Over
eenperiodevan16weken,te beginnenéénmaandnaplanten,
werdregelmatig eenaantalplantengeoogst.
Hetverl.oopvandedrooggewichtenvandestengelswas
vrijwellineairtotaandezevende oogst.Daarnanamde
toenameafombijdelaatste oogst overtegaanineenafname.Het drooggewichtvandewortelsnamregelmatigtoe
totaandeachtste oogst.Bijdenegende enlaatste oogst
wasookhiersprakevaneenafname.Het drooggewicht van
debladerenbleeksterkbeïnvloed dooruitwendige factoren
enwasna12wekenmaximaal.Hetverloopvande "LeafArea
Index"kwam overhetalgemeensterkovereenmet datvan
het drooggewichtvandebladeren.Derelatievegroeisnelheid ende "NetAssimilationRate"vertoondenoverhetgeheeleendalendetendens,maarfluctueerdensterk.Aanhet
eindevandeproefperiodewasdeknolopbrengst nogvrij
laag.

2.VOORWOORD
Hethiernavolgende onderzoekomtrent dedroge-stofproduktievandebatatenkloonEgeidawerdverricht door
M.N.Versteeg,student indeTropische Landbouwplantenteelt
aandeLandbouwhogeschool teWageningen.Hetwerkvormde
eenonderdeelvanzijnpraktijktijd,welkewerddoorgebrachtaanhet CentrumvoorLandbouwkundig Onderzoekin
Surinamevan27maart -5oktober1968,enstondonder
leidingvanDr.Ir.J.F.Wienk.

3.INLEIDINGENPROBLEEMSTELLING
Dehuidige kennisomtrent deplantenteelt bestaat
voornamelijkuit experimentele gegevensovervariatiesin
de opbrengstentengevolgevanveranderingenvanin-en
uitwendige factoren.Deinwendige factorenwordenbepaald
doorhetgenotypevandeplant,deuitwendige doorhet
milieu.
Veelal berust dekennisvandeteeltvaneengewas
ophet totaalaanervaringsfeitenvandeboeren,ofopgegevensafkomstigvanwetenschappelijkopgezetteproeven.
Doorgaanswordendeinvloedenvanin-enuitwendigefactorenafgemetenaandeeconomische opbrengst vanhetgewas.
Dezeisechterhetresultaatvaneenreeksonderlingafhankelijke processen,diezichhebbenafgespeeld tijdens
degehelegroeiperiodevoorafgaande aandeoogst.
Teneindemeerinzicht tekrijgeninde fysiologische
gebeurtenissen diedeopbrengst bepalen,richthethuidige
landbouwplantenteeltkundigonderzoek zichdanookmeeren
meeropdegehelegroeiperiodevanhetgewas.Ditonderzoekomvat tweeaspecten.Opdeeerste plaatswordtde
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invloedvan.de mi 1ionfaotn-renopdegroeivan deplantenbestudeerd,enopdetweede plaatabont.udoorLmendegroeien
ontwikkeling vanhet gewaszelf.Vooralaan ditlaatsteaspectwordtveelaandacht besteed.
Doordeplantenfysiologie isveelfundamenteelonderzoekverricht naardeafzonderlijkeprocessenwelke degroei
enontwikkelingvaneenplant beïnvloeden.Het isechterniet
goedmogelijkhieruitvoorspellingentedoenmet betrekking
tothetgedragvaneengewasinhetveld,aangeziennogte
weinig bekend ishoe deafzonderlijkeprocessenmet elkaar
samenwerken omdeuiteindelijkeopbrengst opteleveren.Om
tewetentekomenhoe deopbrengst vaneengewastot standkomt,
isdaaromaanvullend onderzoeknodig doordirecte observatie
vanplantenonderveldomstandigheden.
Omdat devariatie binneneengewaszeergroot is,moeten
demetingenwordenverricht aangroteverzamelingenplanten.
Alleeneenvoudigemeetmethodenwelke snelkunnenwordenverrichtzijn
hiervoorgeschikt.Plantenfysiologische techniekenvoldoenmeestalnietaandezeeis.Bovendiengaan zenietuitvandeomstandigheden inhetveldmaarscheppeneeneigenmilieu.
Aangeziendeopbrengst haastwatervoornamelijk bestaat
uit Produktenvandefotosynthese,isdeopbrengstanalysevoor
eengrootgedeelte een studievanhetgewasals fotosynthetisch
systeem.
Eengeschikte onderzoekmethode vormendezogenaamdegroeianalyses,welkegebaseerd zijnophet principe datdetoename
vanhet drooggewicht vanplantenineenbepaalde periode,een
maat isvoor denetto fotosynthese.Wanneermen bovendiende
capaciteitvanhet fotosynthetisch systeemvandeplantenkan
meten,kanookdeefficiëntievandit systeem bepaaldworden.
Dathet bladoppervlak demeest geschikte grootheid isomdecapaciteitvanhet fotosynthetisch systeem teschatten,wasreeds
uit deplantenfysiologie bekend.
Inhet volgende onderzoekwerd eengroei-analyseuitgevoerd bijIpomoea batatasPoircv.Egeida,teneinde devegetatieve ontwikkelingvandezekloon,inhet bijzonderhetverloopvandedroge-stofverdelingoverboven-enondergrondsedelen,telerenkennen.Hiertoewerdenmet intervallenvantwee
wekeneenaantalplantengeoogst,waarvanhet droogewichtvan
boven-enondergrondse delenwerd bepaald.

4.MATERIAALENMETHODEN
Deproefwerduitgevoerd opeenstukgrond ophetCELOSterreindatgelegenisindekustvlakte vanSuriname (548'N;
55°13'W).Het betrofhiereenchemischarme,zandigeleemgrondmet eengeringe doorlatendheid (doorlaatfactork= 0,30
m/etmaal).Voordeontwateringwerdhetperceelopruggengeworpen,welke oost-west lagen.Aandebasiswarenderuggen
70, aandetop30cmbreed.Huntotalehoogtewas 60cm,terwijl ze30cmbovenhetmaaiveld uitstaken.Hunlengte bedroeg
ruim14,5m, deonderlinge afstandwas,hart ophart,1m.
Deafwatering geschiedde doormiddelvantwee trenzen,waarin
degreppelstussenderuggenloodrechtuitmondden,endiein
verbinding stondenmet éénderhoofdontwateringstrenzen.

Inaanslinti ng opbijhetLaboratoriumvoorTropische
Landbouwplantenteelt teWageningengeëntameerd onderzoek
werd debatatenkloonEgeidagekozen.DezekloonisoorspronkelijkuitNederlands-Nieuw-Guinea (West Irian)afkomstig enwerd in1967viaWageningen,Nederland,in
Suriname ingevoerd.Het indeproefgebruikte materiaal
wasafkomstigvaneenproefveldvanhetLandbouwproefstationteDirkshoop,enbestonduitstengels.
Vanhet ontvangen stengelmateriaalwerdenstekkenmet
4-6 bladerengesneden,welke inafwachtingvanhet gereedkomenvanhet terreinop24meiineenstrook onmiddellijk
naasthet proefveldwerdengeplant.
Op4juniwerdendeplantenmetkluit ineenenkele
rijnaarderuggenovergeplant.Perrugwaren er47planten,opeenonderlinge afstandvan30cm.Hierdoorbedroeg
deplantdichtheid33«333plantenperha.
Inverbandmet degeringevruchtbaarheid vandegrond
werd bemestmetNPKmengmeststof (14-14-14).Hiervanwerd
tussendeplantenongeveer 1,5 gramgegeveninondiepe
sleuven.Ditkomtneerop250kgperha. De bemesting
vond directnahet overplantenplaats.
Derankenvandeplanten,welke zichopdegrond
neerlegden,werdenregelmatiglosgetrokken omovermatige
beworteling tegentegaan.Deindegreppelsterechtgekomenrankenwerdenvoortdurend opderuggenteruggelegd.
Het proefveldwasingedeeldalseengewardeblokkenproefinvierherhalingen.Elkvakbestonduit óénrug.
Erwerdnegenmaalgeoogstmet intervallenvantwee
weken.De eerste oogst vondplaatsop24 juni,i.e.een
maandnahetplanten.
Het oogstenbestonduithetafsnijdenvandebovengrondse delenenhetuitgravenvandewortels.Elkerug
werd inzijngeheelgeoogst,waarnahet totaleversgewichtvandebovengrondse delenwerd bepaald.Dewaarnemingenwerdenverrichtaaneenmonstervan4à5kg,van
tenminstevijfplanten.Aandebovengrondse delenhiervan
werd detotalelengtevandestengelsgemeten,hetaantal
ontvouwenbladerengeteld, enhet drooggewichtvanzowel
de bladerenalsdestengelsbepaald.
Erwerdenverderschattingengemaaktvanhettotale
bladoppervlak.Hiertoewerdenpermonstertenminste 50
willekeurige bladerengenomen,waaruitmet behulpvaneen
16-mmkurkboorvierstukjeswerdengeponst;(1)aande
basisvandehoofdnerf, (2)linksen (3)rechtsvan (l),
en (4)overdehoofdnerf evenbovenhetmiddenvandeze,
Nadrogenenwegenwerdhet bladoppervlakgeschatuitde
drooggewichtenvandegehele bladerenenendebladponsr
jes,waarvandeoppervlakte bekendis.
Deverse"knollen"werdengewogenenvanalle ondergrondsedelenwerd het drooggewicht bepaald.Tevenswerdge*tracht eniginzicht tekrijgenindeknolvorming.Er
werdendaaromwaarnemingengedaanbetreffendehet tijdstipwaarop deverdikkingvandewortels(stknolvorming)
begon,welkewortelsverdikten,het aandeelvandeverdiktewortels (=knollen),enhet aantalverdiktewortels
perplant.
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Erwerd 24uurgedroogd,ineengeventileerde droogstoof
bij85°Cgevolgd door1uurbij105°C.Deknollenwerdenhiertoe eerst inschijvenvanongeveer-g-cmdiktegesneden.
Doorhet drooggewichtvandebovengrondse delenvande
viermonsterstevermenigvuldigenmethet quotiëntvanhetversgewichtvandevierruggenendatvandemonsters,werdende
totale droge stofproduktiesaanbovengrondse delengeschat.

5.VERLOOPENRESULTATEN
5.1.ONTY/IKKELINGVANDEAANPLANT
Doorhetgunstigeweer,veelbewolking enregen,sloegendestekkengoedaan.Het slagingspercentage bedroeg 99$.
Ooknahet overplantenontwikkelde deaanplant zichgunstig.Nadriedagenwerd ingeboet,waarbijdenietgoedaangeslagenplantenwerdenvervangen.Erwerdenopgekruldebladerengeconstateerd aanonge\*eer11$vandeplanten.Dit
werdveroorzaakt doorinsectenmet stekend-zuigendemonddelen,waarschijnlijkJassiden.Erwerd beslotengeen bestrijding toetepassen.Laterbleek deaanplant doordeaantasting heen. tegroeien.
Na9-10wekenwerd dekleurvanhetgewasduidelijklichtervermoedelijkalsgevolgvanstikstofgebrek.Hierdoormoest
eenkeuswordengedaantussenhetgevenvaneenextrabemesting,diezeerwaarschijnlijkvaninvloed zouzijnophetverloopvandegroei-enproduktiecurven,ofhetnalatenvaneen
bemesting,waardoordeverdere oogstresultatennietrepresentatief zoudenzijnvooreennormaalgroeiverloop.Aangezien
het toedienenvankunstmestmet eenN-Kverhouding groterdan
1 vrijwelnooit zouleidentotvermeerdering vandeknolopbrengst,vaakzelfstotvermindering hiervan (SAMUELS,1967),
werd besloteneenextraNPKmengmeststofgift (14-14-14)te
gevenvan 5g'perplant.Bijdeaanwezige plantdichtheid
kwam ditovereenmet165kgperha.Deze bemestingvondplaats
op9augustus.
Gedwongen doordeafnemende regenval (ziefig.l)werd
op12augustus begonnenmet beregeningmet behulpvantwee
gazonsproeiers.Ditwerdlatermin ofmeerregelmatigherhaald.Dewatervoorziening liet echternogaleenstewensen
over.
Nawat regengedurende delaatsteweekvan september
(ziefig.l)ontstond eropverschillende plaatsennieuweuitloopaanderanken.Erwasechtertoenookreeds sprakevan
afstervingvanrankgedeelten.
Indeperiodevan19augustus tot 14oktoberwerdin
toenemendemate last ondervondenvaninsectenvraat waardoor
veelvanhet jongeblad beschadigd ofvervormdwerd.

-9

REGENVAL (mm)

150-

100-

50-

27/5

24/6

22/7

19/$

16/9

14/10

00GSTDAÎA
Fig.1.Twee-wekelijkseregenvalt<*talengemeten opher
terreinvaisLandsboerderi|,Paramaribo,tijdens
deperiode27meitot 14oktober1968.
5.2.ENKELEWAARNEMINGEN
Deeerste oogstvondplaatsopj24 juni.Dewortels blekengevormd tezijnopdeoude bladlittekensvandestek.Er
wasnognietstezienvanwortelver^ikkingen (knolvorming).
Bijdetweedeoogst (8juli)werdenjvoorheteerstverdikte
wortelsgeconstateerdmaarhetwasnogniet duidelijkwelke
delenvandergelijkewortelseenknelgingenVormen.Bijde
volgende oogstennam deverdikkingvandezewortels toeen
werden "knollen"waargenomen.Degrenstussen"verdikte
wortel" en "knol"wasechtermoeilijktebepalen.Doorgebrekaaneenhanteerbaarkriteriumwaren tellingenvanhet
aantalknollensubjectiefenvange#nwaarde.
Deplantenafkomstigvanstekkenmet eengroterediameterwareninhetalgemeenbeterbçwortelddandieafkomstigvanstekkenmet eengeringere diameter.
Tentijdevandevierde oogst 85augustus)werdenvoor
het eerstvertakkingenvandehoofdrankenwaargenomen.
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Pig.2.Verloopvandedrooggewichten(kg/ha)vanbovenenondergrondsedelenovereenperiodevan15
weken,tebeginneneenmaandnaplanten.

5.3.DE."DROGESTOVPRODUKTIE
Infig.2wordthetverloopvandedrooggewichtengegevenvandeondergrondse delen,bladeren,stengels enhet
totaalbovengronds inkgperha.Voordezeomrekeningwerd
als oppervlaktevanéénrugdeoppervlaktevanderugbasis
genomen,i.e.14,5x0,7 m2.
Degrafiekenvertonengemiddeld eenvrijwellineaire
toenamevandedrooggewichtenvandestengels envanhet
totaalaanbovengrondse delentotaandezevendeoogst
(16september)* Bijdevolgende oogstwas detoename duidelijkafgenomen,terwijl erbijdelaatste oogst sprakewas
van eenachteruitgangvande drooggewichten.Het ismogelijk
dat dewaargenomenafstervingvanderankenhierdebetaan
was.Degeringegewichtstoenamevandebovengrondse delen
bijdevierde oogstwaswaarschijnlijkhetgevolgvanhet
toenopkomend stikstofgebrek.Doordeextramestgiftvlak
nadevierde oogst,gaf devijfde oogst eenopvallende toename tezienvanhet drooggewichtvandebovengrondse delen.
Het drooggewicht vandebladerenliepnadevijfde
oogst terug,waarschijnlijkalsgevolgvandedroogte ende
toenemende insectenaantasting.Bijdelaatste oogstwaser
sprakevaneengeringe toename.Dezewashetgevolgvan
nieuweuitloopaandeoude ranken naenkele dagenregen
tijdens delaatsteweekvanseptember (fig.l).
Hetverloopvandedroge stofvandeondergrondsedelenwaszeergelijkmatig totaandeachtste oogst.Erwas
zelfs sprakevaneenlichte stijging indetoename.Denegende enlaatste oogstgafechtereendalingtezien.Aangeziendeze daling opallevierruggenwerd geconstateerd,
ishetmogelijk datdeaanplant toenoverzijnhoogtepunt
heenwas.Erwerdenechtergeenknollenwaargenomenmet
jongeuitloop.
Hetverloopvandedroge stofvandeondergrondse delen
werdklaarblijkelijknauwelijks beïnvloed dooruitwendige
factoren zoals stikstofgebrek, extramestgift,watergebrek
eninsectenaantasting.Aangezien deverminderingvanhet
drooggewichtvandebladeren,dusookvanhet bladoppervlak
(zie fig.5),geenmerkbare invloedhad ophet drooggewicht
vandeondergrondse delen,zoudit eenaanwijzingkunnen
zijndat ereenovermaataanbladaanwezigwasendatde
knollenniet instaatwarenomallepotentiële outputvan
defotosynthese teaccepteren.De "sinkcapacity" (WATSON,
1968)vandeknollenwasmogelijk tekleinenvormdedaardooreenbeperkende factorvoor deknolproduktie.Waarschijnlijkwordt de "sinkcapacity"vooreengroot deelbepaalddoorhetgenotypevandeplant.Het isechterook
mogelijk dat factorenzoalstemperatuur,bodemtoestand,en
bemestingmet bijvoorbeeldkalimeststoffen,de "sinkcapacity"beïnvloeden.Dehiertoegepastewerkwijzevanhet
omleggenenlostrekkenvanderankenderbatatenplanten
omovermatige beworteling tegentegaan,zoueennegatieve
invloedgehadkunnenhebbenopde "sink capacity".Immers
hierdoorwerdhetaantalwortels endusookhet aantal
potentiëleknollenbeperkt.
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ENKELEANDEREttRUEIKARAKTERISTIEKEN

Hetversgewichtvanderedelijk forse enophe + oog
verkoopbareknollenbijdevoorlaatste oogst bedroeg,omgerekendperha,ruim 3500kg.InNederlands-Nieuw-Guinea
(West-Irian)waardezekloonuitsluitend indehooglanden
werdgeteeld,werdeninbevolkingstuinen beplantmetmengselsvanEgeida enandereklonennazevenmaandenopbrengstenvan5-10 tonknollenperhabereikt (RUINARD,pers.
meded.). Indiendeaanplant bijdelaatste oogst inderdaad
overzijnhoogtepuntwasbetekent dit,datonderdeomstandighedenvandeproefeenaanmerkelijklagere opbrengst
werdverkregen.
Infig.3zijnenkelegegevensweergegevenwelkebetrekkinghebben opdemonsters.Fig.3Ageefthetverloop
vanhetaantalbladerenperplantweer.Hetvertoonde een
afnemende stijging tot enmet dezesde oogst,waarna een
scherpe dalingvolgde.Het laatstev/aswaarschijnlijkeen
gevolgvaninsectenaantasting endetoenheersendedroogte.
Denieuweuitlooptentijdevandelaatste oogst zorgdevoor
eensterke stijgingvanhet aantalbladeren.Inhetbegin
steeghet aantalbladerensterk,doordat deafstervingvan
oudere bladerennognietwasbegonnen.Deextramestgift
hadklaarblijkelijknietveeleffect.
Pig.3Bvertoont eenregelmatige toenamevandetotale
lengtevanderankenperplant totaandezevendeoogst.
Het stikstofgebrek endealsgevolgdaarvan extramestgift
haddeneeneffect opdetotale ranklengte dat overeenkomst
vertoontmet datvandedroge stofvanderanken.
Deachtste oogstgaf eenachteruitgang tezienvande
totaleranklengte.Derankengroeidentoennauwelijksmeer,
terwijl erbovendiendoderankgedeeltenwerdenaangetroffen.
De stijging bijdelaatsteoogstwaseengevolgvandenieuwe
uitloopaandeouderanken.
Fig.4,eencombinatievanfig.3AenB,geefttotde
derde oogst eensterkedaling te zienvanhetaantalbladerenpermeterrank.Dedalingwasdaarnatotaandezesdeoogstmindersterk.Nadezesde oogstversnelde deze
afname enigszinsalsgevolgvandeafnamevanhetaantal
bladerenperplant.Evenzowas detoename bijdelaatste
oogsteengevolgvaneentoename inhetaantalbladerenper
plant.
5.5. "LEAFAREAINDEX"EN "LEAFAREADURATION"
DeleafArea Index (LAI)iseengetal,datdeverhoudingvanhet bladoppervlak tenopzichtevanhetgrondoppervlakaangeeft.Hetvormt eenmaatvoordefotosynthetische capaciteit vaneengewas opeenbepaald ogenblik.
Daarderankenvoortdurenduitdegreppelswerden
losgetrokken enopderuggenwerdenteruggelegdwerdbij
de schattingvandeLAIdeoppervlaktevandebasisder
ruggenalsgrondoppervlakgenomen.
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Pig.4» Aantalbladerenpermeterrank overeen
periodevan 16weken,tebeginnen eenmaand
naplanten.
Infig.5zijnperoogst zoweldegeschattedrooggewichten
(ingrammen)vanalle bladerenalsdeLAIuitgezet.Dezo
ontstane curvenkomenzeersterkmet elkaarovereen.Het
bladoppervlak indm2kanbijdelaatste zevenoogstengevondenwordendoorhet bladgewicht ingrammentevermenigvuldigenmet eenfactorwelke ligt tussen2,4 en2,6.
Degeschatte LAIbereikte bijdevijfde oogsteenmaximumvan 3»1.Daarnanam zeaftotaandeachtste oogstwaarna eenlichte stijgingvolgdealsgevolgvandenieuweuitloop.
Deextramestgifthad ookhiereenkortstondige stijging
vandeLAItotgevolg.
TSUNOenFUJISE(zieMIDDELBURG,1968)vondeneanoptimale LAItussen3en3»5.Dooreenmogelijkgeringe "sink
capacity"vandekloonEgeida zoueendergelijke LAIwaarschijnlijkweinig invloedgehadhebbenopdeuiteindelijke
knolproduktie.
Omeenindruktekrijgenvandenauwkeurigheid vande
gevolgdemethode omhet bladoppervlak teschatten,werdende
bladoppervlaktenvandebladerenwaaruit deponsjeswerden
genomen,berekenduitalle combinatiesvandevierverschillende bladponsjes.Aangenomen datdemeest betrouwbareschattingverkregenwerduitdesomvanalleponsjes,werdende
gevondenoppervlakteshiermeevergeleken.Decijfersvarieer-
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•)endrooggewicht van
Pig.5. 'Leafareaindex* (—
hetblad(- )overeenperiodevan 16weken,
tebeginnen eenmaandnaplanten.
denechterzeersterkengeenenkelbruikbaarverband konwordenafgeleid.
Omeencorrectiefactortevindentussenhet geschatte
bladoppervlakvolgensdeponsmethode enhetwerkelijke
bladoppervlak,werdenvandriebladmonstersvanelk40bladeren,lichtafdrukkengemaakt.Het bladoppervlakvandemonsterswerd eerstgeschatvolgens deponsmethode,waarbijweer
werduitgegaanvanalle combinatiesvandevierponsjes.Deze
cijferswerdenvergelekenmetdeoppervlaktenvandelichtafdrukkenvandebladerengemetenmet eenplanimeter.Doortijdgebrek enhetniet terplaatse beschikbaarzijnvaneenplanimeterwerd dezemeting slechtsinenkelvouduitgevoerd.De
correctiefactorenwelkeuit dezecijferswerdenbepaaldvarieerdenvan0,96 tot1,56.Binnendemonsterswasdevariatie
echtermindergroot.Alhoewel dezeresultaten suggererendat
degebruiktemethode terschattingvanhet bladoppervlak weinigconstantegegevensopleverde,isdeovereenkomst tussen
hetaldusgeschatte bladoppervlak enhetdrooggewiclitvande
bladerentreffend.Eennadeelisechterdatmenmoet kunnen
beschikkenovervrijgavebladeren.Ditwerd bijhet ouderwordenvandeaanplant steedsmoeilijkerdoordetoenemendebeschadigingvoornamelijk tengevolgevaninsectenvraat.
UitdegegevensvandeLAIkandeLeafAreaDuration (LAD)
tijdensdeproefperiodegevondenworden.Dezegrootheidiseen
maatvoordetotaleassimilatiecapaciteit vanhetgewasover
deproefperiode.DeLADvaneengewaswordtgedefinieerd als
deintegraalvandeLAIvandatgewasoverzijngroeiperiode

(WATSON,1947), enwordtuitgedrukt inweken.Inditgeval
kandeLADgemn.kkp.lijkgevondenwordendoorsommatievande
oppervlaktenvandetrapezia,waaruit deLAIgrafiek (fig.5)
bestaat.DegevondenwaardevanLADvoordekloon"Egeida"
gedurende deproefperiode isdan35,5weken.Aangeziende
LADvandeproefperiodewerd bepaald,vormt dezewaarde een
onderschatting vandetotaleassimilatiecapaciteit vanhet
gewas overzijngehelegroeiperiode.

5.6.RELATIEVEGR0EI8NELHEIDEN "NETASSIMILATIONRATE"
Derelatievegroeisnelheid (RGR)ende "NetAssimilation
Rate" (NAR)zijnbeide eenmaatvoordeefficiëntievanhetgewasalsproducentvannieuwmateriaal.DeRGRiseenmaat
voorderelatieve snelheidvandroge stoftoename.DeNAR
echtergeeft deabsolute snelheidvandroge stoftoenameweer
pereenheidvan bladoppervlak.
DegemiddeldewaardevanRGRkeingevondenwordenmet
behulpvan
InW2-InV/l
RGR=— — — — —
,waarbijWienW2detotale

t 2 -tx
drooggewichten (ingrammen)opdetijdstippen tj_ent 2zijn.
Het verschilt2-tiwordt inwekenuitgedrukt.
DegemiddeldewaardevanNARkanberekendwordenuit
(W2-Wl)(InL2-InLi)
NAR=

,waarbijL2enLi
(t2-ti)(L2-Li)

o
debladoppervlakten zijnindm oprespectievelijkdetijdstippent2entl. Deze formule geeft echteralleen eenbetrouwbarewaardevoordeNARindien debetrekking tussenLenW
overhet tijdsintervalt2-tllineairis.Voorkorteintervallen (1-2weken)blijkt ditinderdaad zotezijn(WATSON,
1952).
Infig.6ishetverloopvandeRGR endatvandeNAR
tijdensdeproefperiodeuitgezet.Inverbandmethetafgenomentotale drooggewicht bijdelaatste oogstwerdenzowelde
RGRalsdeNARnegatief.Zezijndaaromniet indezefiguur
opgenomen.
Hetverloopvanbeidecurvenvertoont overeenkomst.De
hoogstewaardenvoordeRGR endeNARwerdengevondenover
de eersteperiodevantweeweken.Vervolgens daaldenbeide
tot 5augustus.Nadevierde oogstgevenbeide curveneen
flinke stijging tezien.Mogelijkheeft deextramestgift
hiereenrolbijgespeeld.Hetverdereverloopvandecurven
isnietverklaarbaar.Teverwachtenzouzijndat decurven
verder zoudendalen.Erisweliswaar eendalendetendensmaar
het isniet duidelijkwaaraan defluctuaties tedankenzijn.
Delaatste kunnennietverklaardwordenuit klimatologische
oorzaken;deweertypenoverdeperiodes19/8-2/9 en2/9-16/9
kwamenveelmet elkaarovereen.Mogelijk datdeoorzaakgezochtmoetwordenindeinhomogeniteitvandegrond,eeneuvelwaarmeehetgehele CELOS-terrein tekampenheeft.
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Pig.6.Relatievegroeisnelheid (RGR)en'NetAssimilaticn^Rate1
(NAR)overperiodesvantweeweken,tebeginneneen
maandnaplanten.
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