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1.SAMENVATTING;
InditrapporLwordt verslaggegevenvanhetontwerpen
enconstruerenvaneenweegbare lysimeter.Deweginggeschiedt doormiddelvaneenhydraulisch systeem,waarbijde
lysimeterbak op.twee drukkussens staat.Dedrukindeze
kussenswordtmeetbaargemaaktmet behulpvaneenmanometer»
Naasthetmetenvandedrukindekussens,wordendehoeveelhedenpercolerendwater enoppervlakkig afstromendwater
apartgeregistreerd.Aldusbestaat demogelijkheid tothet
verrichtenvanwaterbalansstudies.

2.VOORWOORD
Inhetkadervanzijncultuurtechnische praktijkin
SurinameheeftH.Kieft,begeleid doorDr.Ir.R.W.R.Koopmans, onderanderegewerktaanhet ontwerpenenconstrueren
vandelysimeter ophetCELOS-terrein.

3.INLEIDING
Bijhet ontwierpenvanwaterbeheersingsplannen ishet
vangroot belang omzonauwkeurigmogelijk opdehoogtete
zijnvanderelevantehydrologischegrootheden.Naasthet
vindenvan juiste ontwateringscriteria ishetwenselijkom
zoveelmogelijk teweten overdeverdelingvandeneerslag
overrun-off,ondergrondseafvoerenverdamping.Vooralde
verdamping isvaak eenmoeilijk tebepalengrootheid.Er
bestaandaartoeverschillendemethodenzoalsmeteorologische
methoden enberekeningenviaeenenergie-ofeenwaterbalans.Deverdampingvankleine oppervlaktenisdirektte
metenmetlysimeters,welkeberusten ophetwaterbalansprincipe.Demeteorologischemethodenendewaterbalans
(verdampingspannen)zijninSurinamemetwisselend succes
toegepast.(DOUWES,1971,KAMERLING1963- '69,LENSELINK,
1970).Direkteverdampingsmetingenzijnechternogmaarzeer
weiniguitgevoerd.Deverschillende berekeningen enmetingen
wijzenniet opeengrootverschilinverdamping tussende
drogeennatte tijden.SCHROO(1971)veronderstelt echter
eenbeduidendhogereverdamping indedroge danindenatte
tijden.Omdat erinSuriname,vanwege deongelijkmatige
neerslagverdeling overhet jaar,behoefte bestaataanaanvullendeirrigatie,ishetgewenst omdeverdamping vrij
nauwkeurig tekennen.DaaromishetCELOSovergegaantot
debouwvaneenweegbarelysimeter.
Wegingvandelysimeterbakkanopverschillendemanieren
plaatsvinden.Deeenvoudvanhethydraulische systeemvoor
wegingvangrotegewichtenisdevoornaamste redengeweest
voortoepassingvanditsysteemalhier.Hethydraulisch
meetsysteemvraagt,alshet eenmaalgeïnstalleerd engeijkt
is,weinig ofgeenonderhoud endekansenopmechanische of
electronische defecten (diebijanderemeetsystemennogal
eensopkunnentreden)zijnzeergering.Ditisingebieden
waartechnisch-specialistische hulpniet direktbijdehand
is,welbelangrijk.

- 6Ookderun-offendepercolatieindelysimeterbak zijn
dooreenvoudigehulpconstructiesmeetbaartemaken.Zodoende
isdewaterbalansoptestellenoverkorteperioden.Zieook
CELOSKwartaalverslagen no» 17 e.v.
4.UITVOERING
4.1.ALGEMEEN
Figuur1geeft een schematisch overzichtvandelysimeteropstelling.Delysimeterbak rustviatweehoutblokken
optweebutylnylonrubberkussens,welkegeheelmetwatergevuld zijn.Dedaardoorindekussensontstanehydraulische
drukveroorzaakt eenbepaalde stijghoogteinhetaangesloten
manometerbeen.Aangeziendedrukken(+0,83kg/cm*)tehoog
zijnommet eeneenvoudige standpijpmeetbaartemaken,wordt
gebruikgemaaktvan eenomgekeerdeU-manomater, (ziefoto1
enfiguur,5)waarbijeenconstante tegendrukwordt opgewekt
ineenderdebutylnylonkussen,datmethetanderemanometerbeenisverbonden.Deeigenlijke drukmetingbestaatdusuit
hetregistrerenvandeniveauverschilleninbeidemanometerbenen.

Foto1:Manometermetlysimeterbak opdeachtergrond.
Delysimeterbak enhetderde drukkussenzijngehuisvestineenkelder,waarvan één deelvanzodanigeafmetingen
is, datdelysimeterbak ermet enkele centimetersspelinginpast
Hetbodemprofiel terplaatse bestaatuit30cm^humeuzeklei'
op70 cmgereduceerdeklei 0 pfijnzand.
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- 64.2.DELYSIMETERBAKDelysimeterbakmoetweegbaarzijn,percolatie enrunoffgescheidenafvoeren engeschikt zijnvoorproefnemingen
metverschillende plantverbanden,grondbewerkingsmethoden en
bewortelingsdiepten.
De eisvanweegbaarheidveronderstelt eenlosstaande of
-hangende bakdiebovendienvoldoende stijfmoet zijnin
verbandmet deoptredendegronddrukken.
Deverschillende plantverbanden,bewerkingsmethoden en
bewortelingsdiepten hebbengeleid tot constructievaneen
lysimeterbakmet eengrondoppervlakvan1,80 x1,50m^en
eendieptevan1,30m (ziefoto2enfiguur 2). Debodem
enzijwanden zijnverstevigdmetL-enU-balken.Aande
onderzijdevandebakbevindenzichtweeevenwijdige "kanalen"
waarindehoutblokken (elkmet dragend oppervlakvan1,51x
0,28m^)passen,die opdekussensrusten.Debakheeftaande
bovenzijde eenopvangrandmet afvoerleidingenvoorrun-offen
onderineenopeningvoorpercolatieafvoer. Opdebodemligt
eenhellende betonvloer, (ziefiguur4)met daarop enkelelagenfilterzand,waarophetgrondpakketrust.
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Foto2:Delysimeterbakwordtindekeldergeplaatst
Debakisgeconstrueerd uit 6mmplaatijzerdooreen
metaalconstructiebedrijfteParamaribo.Dehellende bodem
endefilterlagenzijnaangebracht doorCELOS-personeel.In
afwijkingvanandere onderzoekers,e.g.BLACK etal (1968)
ishiergeendrainagesysteem indebakgebouwd.Hetwordt
hiernamelijknietnodiggeacht omdevochtspanning inde
ondergrond regelbaartemaken,omdat juist onderdebouwvoor
eenlaagmet zeergeringe doorlatendheid ligt,welkeals
barriërevoorvochttransport fungeert.Desituatieindebak
zaldaaromweinigafwijkenvandieindeomringendegrond«
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Hetfiltersysteem bestaatuit 4lagenvanopeenvolgendekorrelgrootte endient omuitspoelingvangronddelenviadeafvoeropening tevoorkomen.Vandeoorspronkelijke zandgrondwelke ophet filterligtiseen
zeefkrommegemaakt» Daaruit blijkt datd,n (zeefdiameter
waarop 90$gewichtsprocentblijftliggen;gelijk 50mu
is.Vooreenjuiste opbouwvaneenfiltersysteem dientmen
ded1f)end qn teweten,omdat dezediameters dekorrelgroottenvandevolgendelaag bepalen.Ded qnvandegroverelaag dient ongeveer4xd,0van defijnerelaagte2
zijn.Bijeenidealekorrelgrootte-verdeling binnenéén
laagisdqQ£ dlfV 2.Uitdezeefkrommevandeoorspronkelijkegrondvolgt duseendq0voor debovenstefilterlaag.
Bijdiedgobehoortproefondervindelijk eend-,Qdieweerde
dgovandevolgende filterlaag bepaalt.Ded^Qvandelaatstefilterlaagmoetminimaal ongeveertweemaalzogroot
zijnalsdeopeningenvaneenzeefvoordepercolatieopening (HUISMAN,.1968).Schematischweergegeven zieteen
filtersysteem erdusalsvolgtuit:

oorspronkelijkegrond

d
-?

\ 10
j , bovenste filterlaag

tm4n-(HiH4-+« openingenvandezeef
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Aandebuitenkantvan debakiseenafvoergootbevestigdvoorderun-off (zie ookfoto 2 ) .Hetwaterstroomt
viagaatjes (jÓ0,5 cm)indebakvvandnaardezeafvoergoot
enviatweeuitstroomopeningen(metgrof-vuil-filters;naar
derun-off-afvoerleidingenwelkeleidennaareenverzamelbakwaarvandeinhoud regelmatigkanwordenbepaald.Onder
indebakiseenafvoeropening voorpercolerendwatergemaakt.Dehellende betonvloer doethetwaternaardeopening
stromen,waarhetviaeenleidingwordt opgevangenineen
verzamelbakindewerkputvan delysimeterkelderwaarvan
deinhoud eveneensregelmatig bepaald zalworden (zievoor
hetafvoersysteem ookfiguur1 ) .

4.3.DELYSIMETERKELDER
Teneinde tebereikendat deomstandighedenvoorhet
gewasopdelysimeterzoveelmogelijk overeenstemmenmet
dievanhet omringendeveld, dientindeeersteplaatshet
grondniveauindelysimeterhetzelfde tezijnalsernaast.
Delysiraeterbakisdaartoegeplaatstineenkelder,welke
eengewapendbetonnenvloerheeft enwaarvan demurentot
0,58m benedenmaaivelduitbetonsteenzijn opgetrokken
terwijldaaroptotietsbovenmaaiveld,eenstalenrandis
bevestigdvan0,62m (figuur1 enfoto 3 ) .Alsdegemetseldemuurtotmaaiveld zouworden doorgetrokken,zouerteveel oppervlakteverliesoptreden,hetgeenplantverbanden
kanverstoren.

ff**

••'*««ir»s* .•

-'-•.
« » _ ii.

MsB ^
'v b
^•k. H B

^Hh>

*»*-» —

-P I Ij
*•*

•*»••**.

Poto3*Het ondergrondsekeldergedeeltemet daaropdestalen
kelderrand reedsbevestigd.Deafdekkingvandewerkput linksishiernognietaangebracht.

12Daardegrondwaterspiegelvaakhogerstaat dande
keldervloer,isextraaandacht besteedaandewaterdichte
afwerkingvandekelder.Demetalenrandismet bouten
opdemuurbevestigd enafgedichtmetmoffenkit eninertol.Daaropiseerst eenlaagversmeerdekleigelegd,voordatdewerkput,diegegravenisvoordebouwvandekelder,
weervolgensdeoorspronkelijkelaag-opbouwmetgrondis
opgevuld.
Delysimeterisgebouwd opblok4zuid,tenoosten
vanhetmeteo-Jveldje;dewerkputwas2m diepmet een
bodemoppervlak van2.5x 4nr enbovenafmetingenvan
6x8m 2 . Tijdensdebouwvandekelder (afmetingenzie
figuur 3)isdekuilbemalen.
Naast delysimeterkelder bevindtzich,inopenverbindingdaarmee,eenverdieptgedeelte (werkput)vanwaaruit dedrukkussenskunnenwordengeobserveerd enwaarin
zichtevensdeverzamelbakvoorpercolatiewater enhet
tegendruksysteem bevinden (ziefiguur1 enfoto3)«Deze
werkput bevat eenlekputjevoor eventueellekwaterdatb.v.
tussendebakendekelderwand dekelderinlekt.Dewaterstandeninhetlekputje enindepercolatieverzamelbakkunnenviatweep.v.c.peilbuizen 0 13mmwordengemetenen
indiennodigkunnendezereservoirsviadezelfdep.v.c.
buizenmet behulpvaneenhandvleugelpompjewordengeleegd.
Opdeooktot0,58m benedenmaaiveld gemetseldewerkputligt eenplaatijzeren dekselmet eenmangat enenkele
openingen ($ 0,15mm)omdepeilbuisjes doortelaten(zie
figuur3)» Opditdekselwordt degrondindeoorspronkelijke
situatie teruggebracht.Omtemperatuurschommelingen inde
kelderteminimaliserenwordthetmangatafgedichtmet
enkelelagenisolatiemateriaal (schuimplastic).Omdezelfde
redenenominvallendvuil enongedierte tevoorkomen,wordt
ookderuimte tussendelysimeterbak endekelderwandafgedichtmet eenvrijstaande (debakmoetvrijkunnen bewegen!)
afdichtingsrand.

4.4.HETWEEGSYSTEEM
Debakstaatmet eenbepaaldaonstant oppervlak (tweemaal0,28x1,51m 2 )gevormd doortweegroenhart (Tabebuia
serratifoliâ (Vahl)Nicholson)balkendie onderaande
lysimeterbak bevestigd zijn,opdetweedrukkussens(engels:
load-cells)dieevenwijdig enhart ophart84cmvanelkaar,
opdekelderbodem liggen.Zoeenkusseniseenbutylnylonpijp
van1,65 mlengte en25,4cmdiameter,dieinhetmiddenvan
delange zijdeisvoorzienvaneenaansluitingvooreenventielenaandeuiteindenisgesloten (doormiddelvanvulcaniseren).Opdebeideventielopeningenvandekussenszijnkoperen
leidingen (0 3/8 inch)aangesloten,doormiddelvanventielen
waaruit deafsluiterverwijderd is,dieviaeenT-stukmet
elkaarenéénbeenvandemanometerinverbinding staan.De
bovendegrond opgestelde omgekeerdeU-manometer (ziefiguur
5 enfoto1)wordttegenweersinvloedenbeschermd dooreenzg.
loeverhuisje.
Carlisle-pipe,distributed byWatersaverCo.DenverColoradoU.S.A.
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Ophetanderebeenvandemanometeriseenzelfdekoperen'
leiding aangeslotenwelkeleidtnaarhettegendrukkussen«
Indittegendrukkussen vaneenzelfdebiitylnylonpijp
d..chnuvan0,36mlengtewordtmet behulpvan eenhefboomconstruktie eenregelbare (doorwijzingenvanhetgewichtaandehefboom)tegendruk opgewektviaeenhouten
blokmet eenoppervlaktevan0,24x0,24m 2 . (Zievoor
eenoverzichtvanhet druksysteemfiguur 1#). Dekussens
zijngevuldmet ontluchtwaterwaaraanCuS04(0,5$)is
toegevoegd tervoorkoming vanalgengroei.Ditgebeurde
nadatindekussens eerstmet eenvacuumpomp eensterke
onderdrukwasaangebracht« Hetisvanbelang dathetwater
endekussensgeenlucht bevatten omdatlucht bijdrukverandering eenrelatiefgrotevolumeverandering ondergaat
hetgeen demetingenverstoort« Dedrukmetingen bestaannl.
zoalsgezegd,uitvergelijkingvandewaterniveau1sinde
beidemanometerbenen« Hetverschiliseenmaatvoorde
drukindekussensendaarmee eenmaatvoorhetgewicht
vandelysimeterbakmetinhoud.
Omhetwatervolumeindekussens enhetluchtvolume
indemanometer teregelenisdemanometervanenkele
extrakranenvoorzien (ziefiguur 5enfoto 1 ) .
Eenbelangrijke zaakbijdezehydraulischegewichtsbepalingisdetemperatuurvariatievanhethydraulisch
medium (inditgevalwatermet0,5$CuS04).Indiende
drukkussensniet demaximalehoeveelheidvloeistofbevatten,zullenvolumeveranderingen tengevolgevantemperatuurswisselingen theoretischworden opgenomendoor
vertikale bewegingenvanrespectievelijkdebakendehefboom.Alleen deveranderende dichtheidvandewaterkolom
zalaanleiding geventotwijzingeninhetniveauverschil.
Aangezien delengtevanbeidevloeistofkolommenvrijwel
gelijk zijnendeleidingenparallellopen,zullendeze
wijzigingenzeergering zijn,
Indepraktijk echterzullendeeerstgenoemdebewegingen (vanbakenhefboom)pasoptredennadat drukveranderingen eenbepaaldegroottehebbenbereikt.Deze
bepaaldegroottevandrukveranderingenmoet deenergie
leverenomoppervlaktespanningen teoverwinnenenomde
vormveranderingenvandekussens tebewerkstelligen.Deze
energiebehoeftenkunnenresultereninhysterese.Hetisdus
gewenst detemperatuurwisselingen toteenminimum tebeperken.Dedriekussenszijndanookinkelderdelengeplaatst diemet elkaarinopenverbinding staan.
Hetisnodig omhetweegsysteemnauwkeurig teijken
alvorenshetingebruik tenemen.Verschillende onderzoekers (o.a.BLACKetal,1968)vindeneenzeerredelijkeijkcurve;d.w.z.datereenbijnalineairverband
bestaat tussengewichtstoenamevandelysimeterbak en
degemetendruk,inditgevalniveauverschiltoenameinde
manometerbenen.Erdient ookrekeninggehouden teworden
met dereedseerdergenoemdehysterese.Bijtoenamevan
hetgewichtvandelysimeterbakligt deijkcurveandersdan
bijgewichtsafname«
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Deverhouding tussenhetverdampend oppervlakvan
delysiracterbakenhet dragend oppervlakvandedraagbalken onderaandebakis26830cm^ :8456cm2=3,17.
Ditbetekent dat1.nmverdamping resulteert ineenniveauverschilverandering indebenenvandemanometerter
groottevan3,17mm.

5.SLOTBESCHOUWING
Debruikbaarheidvan eenlysimeterhangt afvande
gevoeligheid,lineariteit ennulpuntsvastheidvanhet
meetsysteem envoortsvanhettemperatuurregimeinde
lysimeterbaktenopzichtevandatvandeomringendegrond.
Debruikbaarheid istetestendoormiddelvanijkingen
metgewichten enverdampingsmetingenwaarbijdebakals
verdampingspanwordtgebruikt.
Degevoeligheid dermetingenneemt toemet deverhouding tussenlast endragend oppervlak.Denauwkeurigheidverbetertmet betereisolatievanhetmeetsysteem.
Temperatuursinvloedenzijnmede teminialiseren doorde
leidingentussenmanometer enkussens opeenzelfdeniveau
teplaatsen endoorslechtwarmtegeleidendmateriaalte
gebruik voordebakwand (erzalnamelijk conductieoptredenlangsdebakwand).
Lineariteitmoetblijkenuit definitievemetingen
metvolledig geïnstalleerde bak.Het onderzoeknaar
hysterese isinvollegangmetproefmetingen, dochdit
moet tevensbijdedefinitieve opstellingwordennagegaan.
Denulpuntsvastheid (d.w.z.eenvaste standalser
geenverdamping,percolatie ofneerslag plaatsvindt)moet
nagegaanworden.Voorlopigeproefmetingenwijzen opeen
goedenulpuntsvastheid« Ofhetnulpuntverandertmetde
tijdtengevolgevanvermoeidheidvandekussensisniet
tezeggen,hoewelhiervangeenmeldingwordtgemaakt door
BLACK etal, (1968), diehetzelfdemateriaalgebruiken.
Het temperatuurregimeindebakmoet tenaanzienvan
amplitudo engolflengte overeenstemmenmet de omringende
grond.Deze overeenstemming isbeterbijeengrotervolume
vandebakenkleinere ruimte tussenbakrand enkelderwand.
Oökeenmindergeleidende bakwandvermindert detemperatuurafwijkingen.Sterkteberekeningenwezenechteruitdat
inditgevalgeengebruikkonwordengemaaktvanslechtgeleidendekunststof
(zoalsglasfiber)maar datstaal
hetaangewezenconstructiemateriaalwas.OphetCELOS
wordt debovenkantvandebakrandwitgeschilderdom
zonnestraling zoveelmogelijk teweerkaatsen.Hetzouook
mogelijk zijneenslechtgeleidende laag teplaatsentussen
degrondindebakendebakwand,maarinverbandmet
mogelijke complicatiesisditnietgedaan.
Vergelijkingvandetemperatuurregimesinenbuiten
delysimeterkanhet bestegedaanwordenmet onbegroeide
grond, omdat dandetemperatuurfluxhethoogstis.Denaar
degrondafgevoerdewarmtevormt daneengroot deelvande
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energiebalans.Bijbegroeidegrondisdetemperatuurwisselingindegrondgeringer, dochomdatwarmtegeleidinglangs
debakwandbelangrijk blijft,dienentochmaatregelengenomenteworden tegentegrotetemperatuursinvloeden.
Methetbovenstaandewil slechtsgezegdzijndater
nauwkeuriggeijkt engetestmoetwordenalvorensmenwaterbalansstudieskanaanvangen.Alsmendaarbijzorgvuldigte
werkgaatf kanmenredelijkerwijsgoederesultatenverwachten.
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-51.SAMENVATTING
Inverbandmeteengroei-analytischevergelijking
vanderijstcultivars IR8enAcorniwerd eenonderzoekingesteldnaardebruikbaarheidvaneenmethode terschatting
vanhetbladschijfoppervlakmetbehulpvanhetproduct
lengtex grootstebreedtevandebladschijfxeenvermenigvuldigingsfactor.Uitderesultatenblijktdaterwatdeze
factorbetreft,tussendebeide cultivars geenverschillen
bestaan,maardatdefactorafhankelijk isvanhet tijdstip
tijdensdegroei.Deconsequentiesvandittijdseffect
wordenbesprokenenerwordtgeconcludeerd datinditgeval
tijdensdegehele groeiperiodevolstaankanwordenmetéén
factorvoorbeide cultivars.Devermenigvuldigingsfactor,
welke tenslottewerdberekend alshetgemiddelde quotiënt
vanwerkelijkoppervlakenproduct lengtex grootstebreedte
vandebladschijf,bedroeg 0,796.

2.VOORWOORD
Hetonderhavigeverslagheeftbetrekkingopeengedeeltevanhetingenieursonderzoekvande tweedeauteur,
studentindeTropischePlantenteeltaandeLandbouwhogeschoolteWageningen,datwerduitgevoerd aanhetCentrum
voorLandbouwkundigOnderzoek inSuriname.
Deschrijvers zijnDr.Ir.M.A.J.vanMontfortvande
AfdelingWiskundevandeLandbouwhogeschoolveeldankverschuldigdvoorzijnadviezenenvoorzijnbemiddeling inzake
hetopdecomputeruitgevoerde rekenwerk.

3.INLEIDING
Eenbelangrijke grootheid inhetgroei-analytisch
onderzoekisdebladoppervlakte uitgedrukthetzijperplant
hetzijpereenheid grondoppervlak,inwelklaatste gevaler
gesprokenwordtvanbebladeringsindex ofLAI.Hetbepalen
vanditoppervlakisoverhetalgemeentijdrovend ofvereistkostbareapparatuurzodatveelgebruikwordtgemaakt
vaneenvoudige ensnelle schattingsmethoden.Zowordt bijvoorbeeldbijgraangewassen,waarersprake isvanbladeren
meteenregelmatigevorm,hetoppervlakvandebladschijf
vaakgeschatmetbehulpvanhetproduct lengtex grootste
breedtexeenfactor.Isvooreengewasdezefactorbekend
dankanhetbladschijfoppervlak gemakkelijk geschatv/orden
aandehand vaneenmonsterbladschijven.
Voormaiswerddezefactorreedsin1911(MONTGOMERY,
1911)vastgesteld op0,75,eenwaardediemenooknunog
regelmatigindeliteratuurtegenkomt.Voorsorghumgeven
STICKLER etal.(1961)eenwaarde0,747op,welkewerdbepaaldaandehandvan6cultivars.
VolgensopgavevanhetInternationalRiceResearch
Institute (YOSHIDA etal.,1971)zoubijrijstdeze factor
afhankelijk zijnvancultivar,voedingstoestandengroei-
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stadium.Hetvolgende overzichtje ontleendaanYOSHIDA etal,
(I.e.)mogeditdemonstreren.

a.
b.
c.
d.
e.

factor

cultivar

groeistadium

0,725
0,670+
0,750±
0,690+
0,802

26cultivars
Sasanishiki
Sasanishiki
NorinNo.29
2 cultivars

allestadia
zaailing
max.uitstoeling
inbloeikomen
vegetatief

0,021
0,074
0,041

De gevallenb,cendzijnafkomstigvandezelfdeauteur;
hetlaatsteheeftbetrekkingopeenonderzoekvanBHAN&
PANDE (1966)waarin2cultivarswerdenvergelekenbij3verschillende stikstofgiftenen3zaaidata.
Inverbandmeteengroei-analytischevergelijkingvan
tweerijstcultivarsbegin1971,waarbijonderanderehet
verloopvandebebladeringsindexwerdbekeken,werdhetwenselijkgeachtdebruikbaarheidvanbovenvermelde schattingsmethodevanhetbladschijfoppervlaknategaanenvoorbeide
cultivarsopeenaantaltijdstippendefactortebepalen.
Hetvolgende geeftverslagvandedaarbijverkregenresultaten.

4.MATERIAALENWERKWIJZE
4.1,PLANTMATERIAALENAANPLANT
De tweecultivarswelkeinditonderzoekwerdengebruikt,
IR8enAcorni,zijnontwikkelddoorrespectievelijkhet
InternationalRiceResearchInstituteopdeFilippijnenende
StichtingvoordeOntwikkelingvandeMachinaleLandbouwin
Suriname.Beidecultivars zijnvanheterectophylle,kortstengeligeplanttype.
Voorhetgroei-analytischonderzoekwasintotaalca.
0,12hasawahbeschikbaar.Tweederdehiervanwerd gebruikt
vooreengewardeblokkenproefterbepalingvanhetverloop
vandeproductieendeverdelingvanhetdrooggewicht.Het
resterende deelwerdvoordehelftbeplantmetIR8,voorde
anderehelftmetAcorni.Enerzijdswerdhetgebruiktvoor
lichtmetingen,anderzijdswerdenuitdezeaanplantdeplantengehaaldvoorhethiernabeschrevenonderzoek.
Degedurende48uurvoorgeweekte rijstwerd gezaaidop
28maart.Na28dagenwerdovergeplant.Hetplantverband
bedroeg20x20cm.

-74.2.METHODIEK
Percultivarwerdenvijfmaal,metintervallenvaneen
week,te"beginnen40dagennahetoverplanten,tweewillekeurigeplantengerooidwaarvanallebladschijvenwerden
verwijderd.Vervolgenswerdenvan25bladschijvenvanuiteenlopende grootte,metbehulpvaneenfotocopieer-apparaat
afdrukkengemaakt.Bladdattelangwasvoorhetfotocopieer-apparaatwerd intweeofmeerstukkengekniptwaarbijwerdaangetekendwelkedelenbijeenhoorden."Vervolgens
werdvanelkeafdrukmetbehulpvaneenplanimeterhet
oppervlakinmm2bepaald,terwijltevensdetotale lengte
endegrootstebreedtevandebladschijfafdrukkenwerden
genoteerd.
4.3.VERWERKING
Noemdegeplanimetreerdeoppervlaktey^.enhetproduct
vanlengteengrootstebreedtex^, (k=1,...,25).Opdat
deoppervlakte vandebladschijf eenvoudig geschatkan
wordenuitlengte engrootstebreedte,ishet gewenstdat
tussenx k eny^eenlineairverbandbestaat.
Hetalgemenemodelvooreenlineairverbandis
y k =bx k +a
(1)
ofingevalderegressielijndoordeoorspronggraai;
7k=b **k ,
(2)
Ondankshetfeitdatx=0,y=0eenonderdeel
uitmaaktvanhetfunctioneleverband,kanbenaderenvan
ditfunctioneleverband-datnietlineairbehoefttezijnineenbepaaldintervalvanlengtexgrootstebreedtewaardenmetmodel (1)op zijnplaats zijn.Dehoopis
echterdatanulgeachtkanworden (model (2)),daardit
eeneenvoudigerformulebetekent.
Percultivar (i=1,2J)enpertijdstip (j=1,...,5)
wordtderegressiecoëfficiêntbijuitmodel (l)berekend
metbehulpvandemethodederkleinstekwadraten.Bijdeze
regressie-analysewordttevensderesiduele kwadraatsom
(RSS)-endaarmeedestandaardafwijkingvanbij-enhet
interceptaijberekend.
Wilhetoppervlakvandebladschijf geschatkunnen
wordenmethetproduct lengtex grootstebreedtexfactor,
danmoetaijverwaarloosbaar zijnofwelindebuurtvan
nulliggen.Omdezeveronderstelling:alleai-j=0,te
toetsenwordenbovendienderesiduelekwadraatsommenberekendbehorendbijhetbeperktemodel (2).WordthettotaalvanRSSbehorendebijhetmodel (1)RSS230genoemd
endatbehorendebijmodel (2)RSS240» respectievelijkmet
230en240vrijheidsgraden,danlevertde grootheid
(RSS~,,n-RSS~zn)/10
„.,_.,_
^^-^
OU
eenF-toetsoptertoetsing
RSS 230 /230
vanhetgelijktijdignulzijnvanalle aij.
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Blijktergeenredentezijndeveronderstellingalle
ii= 0'beverwerpendankanmet^behulp^vaneenvariantieanalysevanderegressiecoëfficiëntenbjH (i=1,2;
j=1,...,5)metbijbehorendestandaardarwijkingen,getoetst
wordenofereencultivar-en/ofeentijdseffectis.
a

5,RESULTATEN
5.1. GROOTTEVANDEINTERCEPTEN
Deresiduelekwadraatsommenpercultivarenpertijdstipgevondenbijaanpassingvanhetalgemenemodel(RSS23)
enbijaanpassingvanhetbeperktemodel (RSS24)zijnsamengevatinTabel1.
Tabel1.Residuelekwadraatsommenbjjaanpassingvan
yv=bxjj.+aenvany^=bx^,resp.RSS23e n
RSS24,opde5tijdstippenvoordecultivarsIR8enAcorni
tijdstip

RSS 23

vrijheidsgraden

RSS24

74354-5
1977224
2849033
1803200
2994063

23
23
23
23
23

825598
2674719
2849051
1826673
2998108

24
24
24
24
24

2169139
2224583
3435792
2148001
1224117

23
23
23
23
23

2327045
2224936
3436009
2174145
1315267

24
24
24
24
24

IR8
1
2

3
4
5
Acorni
1
2

3
4
RSS
5 23O =2156897

230

vrijheidsgraden

RSS240 =22651551 240

Indiena-js=0(i=1,2;j=1,...,5),danbevatde
totaleresiduelekwadraatsomRSS240naastdetoevalskwadraatsomRSS230eencomponentwelkeonwaarschijnlijk
grootzalzijninvergelijkingtotRSS230
Uitdevariantie-analyse:

Toeval+intercepten
Toeval
Intercepten

vrijheids-kwadraatsomgem.kwa-F
graden
draatsom
240
22651551
230
21568697
93777
10

1082854 108285

1,15 NS

-9volgt echter eenF-waarde (F230)welke geenszins noodzaakt
deveronderstelling alle a.±j =0 teverwerpen.Daarom is
verder gewerktmethetbeperkte modelyk =bX]£.
5.2.CULTIVAR-EN/OF TIJDSEFFECT
De regressiecoëffici'ëntenbij (i=1,2; j=1,...,5)
ende bijbehorende varianties zijn samengevat inTabel2.
*

••

,..

Tabel 2.Regressïecoeffïcientenbj_jbijaanpassxng van
yjj.=b x k opde 5tijdstxßpen (j=1,...,5)
voorde cultivars IR8 enAcorni (i=1,2),metbijbehorende varianties
d

1

2

3

4

0,7901

0,8084

0,7854

0,8143

0,74-5«

0,0064

0,0124

0,0143

0,0059

0,011ï

0,7927

0,8294

0,8048

0,7980

0,784?

0,0218

0,0086

0,0129

0,0096

0,006(

5

IR 8
*>id
10 2 . var.
Acorni
*23
10 .var.

Een schattingvande#>gepooldevariantievandegeschatte regressiecoëfficiënten uit devarianties vanderegressiecoëfficienten (zgn.pooled standard error^)is
1 _1_
s 2=
(0,0064+0,0124+
+0,0096+ 0,0060)
TÜx 100
=Ï£JÖx °» 010< 57= 0,0001097
Devariantie-analvsebij indelingnaar cultivars en
tijdstippen,waarbijde gemiddelde kwadraatsom wordengetoetst tegenover s2, ziet erals volgtuit:
vrijheids-kwadraatsom gem.kwa- F
draat
graden
Totaal
10
6,3301054
Niveau
Cultivars (C)
Tijdstippen (T)
TxC

1
1
4
4

6,3256572
0,0004251
0,0031550
0,0008681

0,0004251
0,0007887
0,0002170

3,87 NS
7,19
1,98
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Deresultatenwijzenwelopeen-,tijdseffectmaarniet
opeenverschiltussencultivarsenevenminopeeninteractietussentijdstippenencultivars.
Debovenstaandeberekeningenzijnuitgevoerdonder
aannamevan(i)lineariteit,(ii)devariantievanyhangt
nietafvanx,en(iii)een"random"25-tal.
Menzouverwachtendatindienderegressiecoëfficiënten
nietconstantzijn,zetochgeleidelijkmetdetijdveranderen.Deresultaten(Tabel2)wijzenhierallerminstop.Men
kanzichdanookafvragenhoehetmetdejuistheidvan
de
aannamengesteldis.
Totnogtoewerduitgegaanvaneennietvanxafhangende
ofwelconstantevariantievany.Tabel3geefteenoverzicht
vandex-waardenendaarbijbehorendevariantiesvany.Hieruitblijktdatbijeengroterexoverhetalgemeeneengrote
variantiebehoort.Ditkanin
devolgendemodellenworden
uitgedrukt

j

k

- p x k + CTJ/^ e k

2 k - (*xk

+

*

x

(3)
(4

k^k

of gelijkwaardig met (4-*)

%t /x k - P + ^

(4)

£k

Model(4-)gaatuitvaneenconstanteVariantievanhet
quotiëntvanwerkelijkoppervlakenproductlengtexgrootste
breedte,hetgeeninonsgevalzeerplausibellijkt.De
regressiecoëfficiëntenbehorendebijditmodelwordendus
geschatalsgenoemdequotiënten.
Tabel3.Waardenvanx^(lengtexgrootstebreedte)en
daarbijbehorendevariantiesvany k(werkelijk
oppervlak)voorISSenAcorni,bijhetmodely k=bx k
(k=1,...,5),opde5tijdstippen(j)
IR 8
D
1
2
—7

0

4

5

*k
4473456241
. 57321
68326
73208

Ac*orni
var.y k
34399
118710
11144-6
124921
76111

x

k

40442
58806
60691
62001
63534

var.y k
96960
90589
54802
92705
14589

>
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Wordenbijeenindelingnaarcultivarsentijdstippen
de25Oquotiëntenonderworpenaaneenvariantie-analyse
dangeeftdithetvolgende resultaat
vrijheids- kwadraatsom gem.kwa- F
graden
draatsom
Totaal

250

159,4170

1
1
4
4

158,4883
0,0010
0,1112
0,0270

240

0,7896

Niveau
Cultivars (C)
Tijdstippen (T)
TxC
Rest

0,0010
0,0278
0,0067
0,00329

Deresultatenwijzenwederomopeentijdseffect,enniet
opeenverschil incultivars.
Bekijkenwedegemiddelde quotiëntenpercultivaren
pertijdstip (Tabel4)daniserookhierweersprakevan
eengrilligtijdseffect.
Tabel4.Degemiddeldequotiëntenvanwerkelijk oppervlak
enproductlengtexgrootstebreedtevoorde
cultivarsIR8enAcorniopde 5tijdstippen
tijdstip
1
2

IR8

Acorni

3
4
5

0,7979
0,8273
0,7858

0,7825
0,8260
0,8070

0,8153
0,7448

0,7963
0,7792

gemiddeld

0,7942

0,7982

totaalgemiddelde :0,7962

6.DISCUSSIE
Hetschattenvanhetbladschijfoppervlakbijrijst
uitdelengte endegrootstebreedtevandebladschijfis
slechtsdanpractisch zinvolindienzulkskangeschieden
meteenvermenigvuldigingsfactor -aldannietpercultivartebepalen-dieonafhankelijk isvanhet groeistadium.
Metanderewoorden,tussenhetwerkelijk oppervlak enhet
product lengtex grootstebreedtemoeteenlineairverband
bestaanzodanigdatderegressielijndoordeoorsprong

0,30NS
8,45 **
2,05NS

