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INLEIDING
Wanneer mendegrootehandboeken opslaat,zooals Czapek, Wehmer
(1929), Klein (1932) of van Rijn (1931), dan zal men daarin tevergeefs
zoeken naar Trifolium repens L., de witte klaver, als cyaan-glucosidehoudende plant.
Ditneemtnietweg,dathetreedssindsdeonderzoekingenvan Mirande
in 1912 bekend is, dat witte klaver behoort tot de planten, waaruit veelvuldig, door bepaalde wijze van behandeling, blauwzuur kan worden
vrijgemaakt. Nu zal men in het algemeen, wanneer een plant in staat is
HCN at te splitsen, in eerste instantie aan een binding van het HCN in
een glucoside denken.
Gortner (1938) drukt dit als volgt uit (pag. 689): „HCN is fairly
commonamonghigherplantsandoccurs,inthemajorityofcases,combined
in glycosides.,, „Uncombined HCN has been found in plants in a few
instances, but it is extremely rare, and the presence of HCN may beconsidered as evidence of the presence of a cyanophoric glycoside." Echter,
zoolang noggeencyaan-glucosidegeisoleerdisuit het betreffende plantenmateriaal, laat staan geldentificeerd, zoolang zal het juister zijn tespreken van een plant met blauwzuurproduceerend vermogen, danvan een
cyaan-glucoside-houdende plant.
Inaansluiting op het gebruik van het woord door Gortner (l.c.)enanderen, kan men danspreken over een cyanophore plant, waaronder wordt
verstaan iedere plant, bij welke uit het versche, maar meestal wel al
stervende materiaal, door middel van hydrolyse, hetzij door zuren, hetzij
door enzymen1), HCN kan worden vrijgemaakt. Men laat dan tot op
zekere hoogte in het midden in welken vorm het blauwzuur in de plant
voorkomt. Uitdrukkelijk wordt gesproken over hydrolyse; het istochzeer
goedmogelijk,datbijeenkrachtigeraantastingvanhetorganischeplantenmateriaal dan de hydrolytische, als afbraakproduct HCNwordt gevormd.
HetaldusgevormdeHCN valt echter buiten de definitie voor een cyanophore plant. lets dergelijks kan in de praktijk b.v. voorkomen, wanneer
men blauwzuur uit planten-materiaal overdestilleert. Wordt daarbij dit
materiaal aan een te sterke verhitting blootgesteld, dan vindt men zeer
vaak hoogere blauwzuurcijfers.
Witte klaver is cyanophoor. Dit heeft betrekking op een plantensoort,
*)Spreekt menoverglucosiden inhet algemeen, danzal menookaanandere
hydrolyse-middelen moeten denken. Zoo vermeldt van Rijn (1931), dat in
sommigegevallen oplosseninwarmwaterreedsvoldoende is. Rosenthaler
(1932) geeft voor HCN-glucosidenechter alleengenoemde tweeaan.
1

als verzamelbegrip. Het wil echter niet zeggen, dat ieder individu cyanophooris. Eencyanophoresoort kanzoowelsterkcyanophore, acyanophore
en zwak cyanophore individuen of vormen omvatten.
Deisolatievanhetbijbehoorendeglucosideinwitteklaverheeft moeilijkheden opgeleverd, daar het gehalte van de plant aan dit bestanddeel, gezien het lage HCN-gehalte, uiterst gering moet zijn.
Finnemore en Cooper hebben in 1938 onderzoekingen gepubliceerd,
die een goede aanwijzing zijn, dat in witte klaver werkelijk een cyaanglucoside aanwezig is en welke onderzoekingen ook aangeven in welke
richtingdesameiistellingvanditglucoside moetwordengezocht.
Zijisoleerden uit Lotus Australis een verondersteld mengsel van cyaanglucosiden, van welk mengsel een tot dan onbekend glucoside met de
formule CnHltO«N, door hen gedoopt Iotaustraline, het hoofdbestanddeel
uitmaakt.
Lotaustraline:
CH,
C t H 1 1 O l -0-C

-CN

C,H5
Het mengselzouverderbestaanuithomologen,o.a. hetreedsveellanger
en beter bekende linamarine:
CH,
C.HnO.-O-C - C N
1
CH,
De aanwezigheid van linamarine moet dan verklaren, dat bij afbraak
van het glucoside-mengsel steeds kleine hoeveelheden aceton worden
gevonden.
Tegelijk met de isolatie van een glucoside uit Lotus Australis, werd uit
Trifolium repens L. een glucoside gelsoleerd, dat uit hoofde van zijn
eigenschappen veel overeenkomst vertoont met lotaustraline, iets minder
met linamarine. Finnemore en Cooper nemen hierbij geen reacties op
aceton waar, waaruit zij concludeeren, dat zij hier vermoedelijk met het
zuiverelotaustralinetemakenhebben,hoewelzijzelf aangeven, datandere
werkersuit hunlaboratorium wel aceton meendenwaartenemen.Zoolang
desynthesevanlotaustralinenietisuitgevoerd, isgeen volledige zekerheid
te verkrijgen.
HetcyanophorekaraktervanTrifoliumrepens L.iseenige malenonderwerp van onderzoekingen geweest.
Vrijwel tegelijk met Mirande, wiens mededeeling werd gedaan in de
zitting van 7 October 1912 van deAcademie des Sciences, publiceerden

Armstrong, Armstrong en Horton, in een mededeeling aan de Royal
Society of London,welke 1 Januari 1913werd ontvangen, het cyanophore
karakter van witte klaver: „Mirande has anticipated us in making known
the presence of acyanophoric glucoside inthis plant"(pag.266).
De Armstrong's en Horton hielden zich in hoofdzaak bezig met
enzyme-onderzoekingen. Hoewel dit uitgangspunt bij de bestudeering
van vragen betreffende planten-glucosiden minder gebruikelijk is, kanhet
als volkomen juist worden aanvaard. Gaat men uit van de gedachte, dat
mendoorautolyse,dusdoordeinhetplanten-materiaalaanwezige stoffen,
i.e.enzymen(hoewelmenookrekeningzalmoetenhouden met deplantenzuren), HCN kan vrij maken uit het planten-materiaal, dan zal daarvoor
aanwezig moeten zijn: le een glucoside en 2e een glucoside-splitsend enzyme, dat op het aanwezige glucoside gespecialiseerd is.
Erzijn dusverschillende combinaties mogelijk: 1.glucoside engespecialiseerd enzyme zijn beide aanwezig; 2. het glucoside is alleen aanwezig;
3. beide, glucoside en enzyme zijn afwezig en 4. het enzyme is alleen aanwezig. Tot een cyanophoor gedrag leidt bij autolyse dus alleen het onder
1genoemdegeval, deandere mogelijkhedenleidentot acyanophorie. Licht
is mengeneigd omcyanophoor en acyanophoor alszelfstandige begrippen
tegenoverelkaartestellen;daarbijzalmendanechtergoeddoenzichsteeds
te herinneren, dat de acyanophorie het gevolg kan zijn van zeeruiteenloopende mogelijkheden.
Het geval onder 4 genoemd, nl., dat alleen een glucoside-splitsend enzymeaanwezigis,isniet uitsluitend theoretisch,zooalsmenallicht geneigd
is te denken. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is dezoete amandel.
Leemann (1935) noemt verder nog verschillende voorbeelden bijgrassen, gevonden door Petrie (1912/1913 New South Wales), o.a. Anthoxanthum odoratumen Poa nemoralis. In dit verband merkt Leemann op
(pag. Ill): „Investigations of the kind made by Petrie, establishing the
existence of either glycoside and ferment or ferment alone should be
encouraged. The grass containing the ferment only may prove dangerous
when an animal has been eating another plant containing glycoside alone.
A case of that nature has been described by Finnemore (Jour. Coun. Sc.
Ind. Res. 4, 1931, 220) where Acacia Georgina Bailey Fv. m. containing
theglycosidasereleasedprussicacidfrom Eremophilamaculata containing
theglycoside."
Terugkomendeopdeonderzoekingen van deArmstrong's en Horton
(1913) valt nog het volgende op te merken. Het door deze auteurs onderzochte aantal gevallen is betrekkelijk gering. Van verschillende witteklaver-stammen werd de enzyme-activiteit nagegaan op salicine, linamarine, amygdaline en prunasine. Het valt op, dat de activiteit van de
verschillende klavers — voorzoover dit cijferwerdbepaaldaanlinamarine
naast prunasine, intotaal 5gevallen — voor prunasine steeds grooterwas
dan voor linamarine, terwijl, volgens de gegeven structuurformules,

lotaustraline — hetvoorwitteklaververondersteldespecifieke glucoside —
veel dichter bijlinamarinedanbijprunasine moetstaan.
Prunasine:

CeH5
C.HuOs-O-C

-CN

h
De enzyme-activiteit op amygdaline is steeds zeer slecht en geringer
dan die op linamarine.
De auteurszelf merkten op, dat het opvalt, dat de eenige stam gecultiveerde witte klaver, integenstelling met deoverige wild-verzameldestammen,practischgeenenzyme-activiteit ontwikkelt, nochoplinamarinenoch
opprunasine. Tevens merkten zij op:„Wehave not succeeded in finding
cyanide in white clover raised from „cultivated" seed at any stage of
growth." „In our experience the wild plant, whenever tested, always
contains cyanide;—"
Deze voorloopige ervaring is aanleiding geweest tot een nader onderzoek of het mogelijk is, ten behoeve van Zaadcontrole-instanties, uit
deaan-of afwezigheid van HCNindejongezaailingen vanwitte klaverte
concludeeren tot: of wilde witte klaver of gecultiveerde witte klaver
(Dutchclover).
Pethybridge (1918), Sampson (1919), Findlay en Dower (1927)
kwamennauitvoerige proefnemingen tot deconclusie, dat degrenzenniet
zooscherpgetrokken mogenworden;erbleek,datonderdemonsterswitte
klaver, welke niet wilde witte klaver heetten te zijn, ook HCN-produceerendestammen voorkwamen. Sampson (I.e.)vat hetgeen hierovergezegd
mag worden vanuit een controle-standpunt, aldus samen: „1°'A sample
purporting to be genuine Wild White but failing to respond to the test
should at least be regarded with a considerable amount of suspicion.
2° The fact of a particular sample of White Clover seed giving a positive
result to the cyanophoric test isnot necessarily aproof that the sample is
Wild White."
Findlay en Dower (I.e.)voegden hieraannog toe, gezien het feit, dat
algemeenwordt aangenomen, dat dezadenvan „OrdinaryWhite"grooter
zijn dan van „Wild White": „1° If the large and small seeds of asample
of EnglishWildWhite bothgive strong positive reactions it indicates that
the sample is True Wild White. 2° (a) If the large seeds of a sample give
a weaker reaction than the small seeds it indicates that the sample is
either Cultivated Wild White containing a proportion of Ordinary White
or a mixture of Ordinary and Wild White, (b) This indication will be
strengthenedifthereisalsoalargeproportionoflargeseedsinthesample."
Al deze onderzoekingen werden uitgevoerd met behulp van de kleuring
van pikrinezuurpapier door HCN (en andere stoffen! zie Hoofdstuk V),

waarbij een schatting werd gemaakt van de intensiteit van de kleuring,
dus semi-quantitatief.
Direct in aansluiting hierop en voortvloeiende uit dezelfde onderzoekingen rijst de vraag of het land van herkomst, in verband met de daar
voorkomende landrassen, ook van invloed is op het cyanophore karakter
van witte klaver. Zooconstateerde Pethybridge (I.e.), dat het juist de
Amerikaansche (20 monsters, waarvan 15 cyanophoor) en Canadeesche
(2monsters — beidecyanophoor)witte klaver-monsterswaren,diehoewel
niet aangegevenalswildewitte klaver,sterkcyanophoorwaren.Sampson
(I.e.) constateerde het sterk cyanophore karakter van Nieuw-Zeelandsche
witte klaver. Engelsche, „Dorset grownWildWhite",Tystofte, Russische,
Lodino-, Oostenrijksche en Friescheklaverzijnvolgenshaaracyanophoor.
Williams had volgens zijn mededeeling in Juli 1939, een publicatie in
voorbereiding, welke licht kon brengen op dit punt, maar welke publicatie, waarschijnlijk door den oorlog, ons niet in handen is gekomen. Hij
onderzocht meer dan 30.000 planten afkomstig uit verschillende deelen
derwereld. DewildevormeninheemschinCentraal-enOost-Europawaren
bijna geheel acyanophoor. Grootbladige wilde vormen uit West-Frankrijk
waren sterk cyanophoor. Niettegenstaande bovengenoemde twee Canadeesche monsters stellen wij hier ter gedachtebepaling de vraag, of misschien de herkomst van cyanophore witte klaver ook samengaat met een
zacht klimaat, metname meteenniet te lagewintertemperatuur.
In dit verband dient men niet te vergeten, dat witte klaver in verschillende streken deraardeniet inheemsch is, maarlater werd ingevoerd (b.v.
Noord-Amerika, AustralieenNieuw-Zeeland).
Deze eerste onderzoekingen brachten verder aan het licht, dat binnen
een bepaald monster witte klaver, de planten individueel zeer sterk, wat
hun cyanophore karakter betreft, varieeren, zoodat de hoeveelheidHCN,
dieeenbepaald monster produceert, sterkbelnvloedwordt doordesamenstelling van dit „mengser van cyanophore en acyanophore planten.Ter
lllustratie dienen eenige cijfers, die Williams (I.e.) noemt betreffende
Engelschewildewitteklaver(welkeduszooalgemeencyanophoorzouzijn!);
typen zijn daaringevonden met98%cyanophore planten, maarooktypen
met slechts 3%van deze.
In de laatste jaren is het cyanophore karakter opnieuw voor een practische toepassing tersprakegekomen,waartoe devroegereliteratuureveneens reeds denweg had gewezen. Pethybridge (I.e.) zegt: „From the
experiments carried out up to the present there would not seemtobeany
connexion between the phenomenon of cyanophorism in white clover and
the degree of permanency of the plant." „The matter, however, deserves
furtherstudy." Sampson (i.e.) komtaliets verder:„These considerations
would seem to have a practical application and suggest: — (1) a strong

implication that cyanophoric plants have a potential capacity to persist;
—(5) farmers desiring Wild White Clover for long duration leys and for
permanent grasswould bewell advised only to accept samples guaranteed
toreact strongly to the cyanophorictest." Findlay en Dower (l.c.)noemen als hun derde resultaat: ,,Regarding the plants themselves, when
sown in rows alone or in a field as part of a seed mixture the following
results were observed: —(a) Samples of English seed that gave astrong
reaction did well, (b) Samples of seed that gave a negative reaction were
failures, (c) Samples of Cultivated Wild White that gave a moderatereaction gave a moderate result."
Hierbij heeft mendus verband trachten te leggen tusschen het positief
of negatief cyanophoor karaktervan bepaalde witte-klaver-stammenende
meerdere of mindere cultuurwaarde van die stammen. De meerdere of
mindere cultuurwaarde vindt dan vooral haar uitdrukking ineengrootere
geschiktheidvan de betreffende stammen omzich gedurende vele jaren in
een bestand te handhaven, welke eigenschap o.a. een langen levensduur
vereischt. Vooral de laatste twee auteurs hebben daarbij de meerdereof
mindere waarde van eenstam losgemaakt van de onderscheiding: wilde
witte klaver engecultiveerde witte klaver enhaarovergebracht opcyanophore en acyanophore witte klaver.
Dit onderzoek is verder consequent uitgewerkt door Doak (1932, 1933,
1935) in Nieuw-Zeeland.
Voor den landbouw in Nieuw-Zeeland is witte klaver een belangrijk gewas. Er is dan ook een niet onbelangrijke teelt van (gras-en) klaverzaad,
vanwelkzaadindelaatstejareneensteedsgroeiendeexportnaarAustralie,
AmerikaenEngelandplaatshad. InTabel 1 zijneenigecijfers,welkehierop
betrekking hebben, weergegeven (overgenomen uit het New Zealand Official Yearbook).

TABEL1
Oppervlakte in ha, gedurende de jaren 1929—1938, in Nieuw-Zeeland besiemd
voor:ieakkerbouw(waaronderbegrepengrasenklaversbestemdvoorhooienensilag
2egras-enklaverzaadwinning;3e witte-klaverzaadwinning
akkerbouw
1000 ha

1929—1930
1930—1931
1931—1932
1932—1933
1933—1934
1934—1935
1935—1936
1936—1937
1937—1938

6

714
784
793
888
836
803
847
777
723

gras- en klaverzaden ha

27076
36120
29800
55064
37804
54243
39114
32612

zaad van witte
klaver ha

1503
1352
981
1766
2713
4168
2667
3741
1Q^ii

De oppervlakte bezet met witte klaver voor zaadwinning is t.o.v. het
totaal voor akkerbouw gebruikte land slechts klein. Wanneer men degewassen echter rangschikt naar de door hen ingenomen oppervlakte, dan
komen gras- en klaverzaden reeds op de zesde plaats: 1° gras en klaver
voor hooi en ensilage ± 25%; 2° knollen 20-25% (voor 1934stondende
knollenopdeeerste plaats);3°haver ± 16%;4°tarwe ± 1 1 % (voor 1934
± 14%); 5° groenvoedergewassen ± 10% (nam in de laatste jaren toe
tot 12%); 6° gras- en klaverzaad ± 5%. Deze zaadteelt is in hoofdzaak
— voor ± 85%— geconcentreerd in de districten Canterbury, Southland
en Otago op het Zuidelijke eiland. Uit deopgesomde akkerbouwproducten
blijkt wel zeer duidelijk, hoe sterk de geheele landbouw van NieuwZeeland is ingesteld op de veeteelt. Wij voegen hier nog aan toe, dat de
oppervlaktebestemdvoorakkerbouwnogweerin het niet valt, vergeleken
bijdeoppervlaktein beslag genomen door natuurlijke en in cultuur zijnde
weidelanden. Witte-klaver-zaad werd gewonnen van klaverlanden, diena
verloop van meerof minderjaren daarvoor bijuitstek geschikt leken, dus
niet van land, dat reeds bij den uitzaai speciaal voor de zaadwinning bestemd was. In 1927, toen in Nieuw-Zeeland nog geen keuring voor witteklaver-zaad bestond, zegt Stapledon hierover nog het volgende: „The
white clover crop from which seed is harvested in New Zealand is almost
invariablyavolunteer crop,that istosay,theseedisnot deliberatelysown
forthepurposeof producing a saleable crop." Misschien is in dit laatste
sinds deinvoering van dekeuringweleenige wijziginggekomen.
Doak heeft hetonderzoekvanhetcyanophorekaraktervanwitteklaver
op een andere basis gebracht door het qualitatief of semi-quantitatief bepalen van het blauwzuur te vervangen door een quantitatieve bepaling,
waardoor binnen de eigenschap „cyanophoor" een verdere gradatie kon
worden aangebracht, beter dantot nutoe semi-quantitatief mogelijkwas.
Hij(1932) concludeert: „(3)ThereisconsiderablecorrelationbetweenHCN
content and type of white clover. (4) The most highly producing andpersistent lines are invariably associated with high HCN content while the
poorer short-lived types are low in this respect."
Gebaseerd op dit onderzoek werd in Nieuw-Zeeland bepaald, dat witte
klaver, om opgenomen te worden in de twee reeds vroeger ingestelde
keuringsklassen voor witte klaver, nl. N.Z. Mother Seed en N.Z. Permanent Pasture, moest voldoen aan bepaalde gehalte-eischen, wat betreft
blauwzuur, volgens het volgende schema:
% HCN
in de groene massa

N.Z. Mother Seed
N.Z. Permanent Pasture..
Rejected for Certification

0,0070—0,0130
0,0030—0,0070
kleiner dan 0,0030

De gang van zaken bij de keuring in Nieuw-Zeeland is deze geweest,
dat men in 1928/1929 begonnen is met het keuren, waarbij als richtlijn
gold de ouderdom van het klaverbestand, waarvan het zaad werd gewonnen. In 1931/1932 werd dit systeem gewijzigd ineen van keuring naarbepaalde typen, menzie hierover o.a. Davies en Levy (1931) en Levy en
Gorman (1933),terwijl in het groeiseizoen 1936/1937 werdovergegaanop
de keuring naar bovengenoemden HCN-eisch.
Levy (1932) vestigt inzijn voorwoord op Doak's mededeeling ervooral den nadruk op, dat, dank zij deze methode, het mogelijk is, debinnenkomende klaverzaad-monsters aan het Proefstation (Plant Research Station Palmerston North) in een kort tijdsbestek, enkele maanden, volgens
hun productie-eigenschappen te classificeeren en dat vooral voor degrensgevallen, die op het oog veel minder goed zijn te scheiden, deze methode
haar beteekenis heeft. Er wordt dus groot belang aan deze publicatie gehecht. En niet ten onrechte, gezien wat Claridge in 1937 opmerkt:
„Commencing with the 1936-1937 season an entirely new procedure was
adopted inthe certification of white-clover seed. It having been proven
that use could be made of a chemical test on seedlings to determine type
of clover... The result of this alteration has been aremarkable increase in
the quantity of seed receiving recognition as certified seed. Whereas in
the 1935-1936 season 56000 lb. of seed was accepted under the certification scheme, from January to September of 1937, 460000 lb. of seed
waS tested and approved as certified. This quantity is greater than the
total quantity of seed certified during the previous eight years from the
inception of ascheme of certification covering white-clover seed."
Blijkbaar heeft menin Nieuw-Zeeland voor depractische bepaling opde
controle-stations, de quantitatieve bepaling van HCNwederomvervangen
door de semi-quantitatieve pikrinezuur-kleuring. Althans Foy en Hyde
(1937) zeggen: „Since the commencement of the present year (1937) the
picric-acid test has been used by the Department of Agriculture as the
basisof qualification ofwhite-cloverseedforthepurposesof certification."
Ook deze auteurs vonden een goede overeenstemming tusschen HCNgehalte en qualiteitsklassederwitte klaver,bijeenonderzoek aanzeerveel
monsters.
Dezetoepassing ligtgeheel ophetterrein derplantenveredeling. Terecht
merkt Doak (I.e.) op, dat, althans wat Nieuw-Zeeland betreft, hiermede
de mogelijkheid van de bepaling van herkomst of onderscheiding van de
wilde en gecultiveerde witte klaver definitief van de baan is, daar alle
gehalten van hoog tot laag binnen een herkomst, in casu Nieuw-Zeeland,
aanwezig bleken te zijn. Hetzelfde geldtvoorAmerikaanschewitteklavers
(zie Rogers en Frykolm, 1937). Dit gaat natuurlijk te zwaarder wegen
wanneer in deze richting wordt geselecteerd.
Adamsnamreedsin 1926hetcyanophorekaraktervanwitte klaver niet
8

op onder de onderscheidingskenmerken van wilde witte klaver en gecultiveerde witte klaver; ditmaal echter niet uithoofdevaneentegrootaantal
positief cyanophoor reageerende gecultiveerde-witte-klaverplanten, maar
van een te groot aantal negatief cyanophoor reageerende wilde-witteklaverplanten.
Detwijfel, die Sampson reeds uitte, aan de bewijskracht vandeHCNproef, is dus in den loop der jaren niet verminderd maar veel sterker geworden. Wij meenen te mogen concludeeren, dat deze methode voor de
onderscheiding van wilde witte klaver en gecultiveerde witte klaver niet
magworden toegepast.
Helaas was de Tsjechische publicatie van Mostovoj (1937), welkeop
dit onderwerp betrekking heeft, niet voor ons toegankelijk. Volgens het
referaat isookdezeauteurvan meening,dat menhet cyanophorekarakter
niet kan gebruiken voor de onderscheiding van wilde- en gecultiveerde
witteklaver.
In dit verband willen wij nog wijzen op een uitlating van Gentner,
die in 1935 nog schrijft: ,,Hierbei besagt ein positiver Befund, dass eine
FormdeswildenWeisskleesvorliegt,w&hrendbeieinemnegativen Befund
nochnicht bewiesenist, dassdiegeprCifteProbekeinewildeWeisskleerasse
darstellt." Deze uitspraak werd reeds door Sampson (I.e.)weerlegd.
Wanneer Robinson in 1937zegt (pag.31):„In otherwords,thecyanophorictest, whilst not in itself absolutely convincing, providesusefuldata
to strengthen or weaken conclusions arrived at from otherobservations."
— dan rijst de vraag of hij aandacht heeft geschonken aan de NieuwZeelandsche resultaten.
Franck (1940) wijdt eveneens eenige regels aan de blauwzuurproef
(pag. 131):„Deze blauwzuurproef is zeer gevoelig en reageert positief bij
allewildeklavers(alhoewelnietelkplantjeafzonderlijk dereactievertoont).
Echter kon dit blauwzuur eveneens worden aangetoond bijonderzoek van
Amerikaanseen Canadeserassen. Eennegatief resultaat, alsgevolg vande
afwezigheid van blauwzuurhoudende glucosiden, wijst echter op de aanwezigheid vancultuurklaver enafwezigheid vanwildewitte klaver."
Ondanksdealgemeeneongeldigheid,ishetdenkbaar,datmenmeentvoorloopigvooreenbepaaldgebied,b.v. Nederland,inverband metdeomstandigheden, gebruik te kunnen blijven makenvan de blauwzuurproef. Wanneer wij b.v. in Nederland met wilde witte klaver eens zouden bedoelen,
de door Franck (I.e.pag.92)speciaalgenoemdewitte klaver, welke inhet
wild groeit op oude weilanden in Kent en op de Cotswold Hills, dan zal
deze voor een groot percentage positief reageeren in tegenstelling met de
overige in Nederland gelmporteerde witte klaver, welke hoofdzakelijk afkomstig is uit Noord- en Oost-Europeesche landen, waar men in het algemeen acyanophore witte klaver vindt. De inlandsche klaver zal eveneens
meerendeels negatief reageeren.
Deze omschrijving van wilde witte klaver is echter uitsluitend een her-

komst-aanduidingengeenbotanischeomschrijving,ditintegenstellingmet
de beteekenis, die gemeenlijk aan„wilde witte klaver"wordt gehecht (zie
Hoofdstuk II). De 17de Rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling zegt hierover ,,De wilde witte klaver komt algemeen in onze goede
oude weilanden voor." Daar in Nederland een hoog percentage vande
wilde witte klaver acyanophoor is, mag dus ook in ons land geen gebruik
gemaakt worden van de blauwzuurproef ter onderscheiding van de wilde
witteengecultiveerde witte klaver.
Uit eigen onderzoek (zie Hoofdstuk III) is weliswaar gebleken, dat in
Nederland onder de in het wild verzamelde witte klaver ook cyanophore
vormen voorkomen. Blijken nu deresultaten van Doak ook elders van
toepassing, m.a.w. gaan hooge cultuurwaarde en hoog HCN-gehalte, als
algemeene regel, te zamen, dan zal men tenslotte — gelijk in NieuwZeeland —tot keuring op HCN-gehalte terugkeeren, echter op eengeheel
anderebasis.
Toepassing van deblauwzuurproef inNederland,teronderscheidingvan
wilde witte klaver engecultiveerde witte klaver, meenenwijtenslotte ook
nog daarom te moeten afraden, omdat hierdoor steun wordt gegeven aan
een onjuiste voorstelling van de beteekenis van het cyanophore karakter
van witte klaver, hetgeen niet in het belang is van de verbetering van de
witte-klaverteelt, waar deze maatregel juist voor bedoeld is.
Inzijnreedsmeermalengeciteerde publicatie bezagWilliams in hoofdzaak het cyanophore karakter van witte klavervan uit eengenetischoogpunt. Hij komt tot de conclusie, dat cyanophoor/acyanophoor bij witte
klaver kan worden voorgesteld door een volgens het meest eenvoudige
schema mendelend paar factoren: Ac en ac, waarbij acyanophoor recessief is. Voor devele trappen van HCN-gehalte, welketenslotte binnenden
factor Ac liggen (Williams werkte semi-quantitatief) suggereert hij:
„modifying factors acting as intensifiers or diluents" (I.e. pag. 364). Op
de beteekenis van den factor Ac/ac zullen wij nog nader terugkomen, in
verband met de vraag of het cyanophore karakter geschikt is voor een
genetische beschouwingswijze.
Ten aanzien van de vraag, of het HCN-gehalte ook schadelijk kan zijn
voor het vee, werdslechts weinig opgemerkt.
Dezevraagvalt tesplitsen inverschillende detailvragen, die gedeeltelijk
algemeen toxicologisch zijn en gedeeltelijk betrekking hebben op witte
klaver.
Zoo in de eerste plaats het quantum HCN of cyanide, dat voor een bepaalde diersoort bijeengift ineens doodelijk is(erzal verschil in specifieke
gevoeligheid van de verschillende diersoorten bestaan;overigens berekent
men zeer vaak de letale dosis uit een bepaalde hoeveelheid maal het
lichaamsgewicht). Indetweede plaats:hoeveel HCN kkn onder optimale
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omstandigheden uit een bepaald plantenmateriaal worden vrijgemaakt?
In de derde plaats: hoeveel wordt bij digestie van het plantenmateriaal
door het dier vrijgemaakt; wordt het glucoside wel volledig afgebroken,
wordt het HCNwel vrijgelatenofwordthetdadelijk verderverwerkten/of
vastgelegd (thiocyanaten), m.a.w. bereikt het HCN debloedbaan? Inde
vierde plaats: hoeveel HCN kan in het dierlijk lichaam ontstaan, in verband met de grootte van een maal — maaginhoud (waarbij te bedenken
valt, dat grootte van eenmaalenmaaginhoudbijdehuisdierenelkaar niet
dekken) —, de snelheid van het eten, de snelheid van digestie? Hierbij
magnietvergetenworden,dat HCNgeen chronische vergiftiging oplevert.
Deze vragen zijn alle slechts vaag te beantwoorden, hoewel men anders
zouverwachten, gezien deervaringen, die menopgedaan moethebbenmet
de vergiftigingen o.a. in Amerika met Sorghum, zooalsmenweeteveneens
eencyaan-glucoside-houdendeplant. Gemakkelijkerschijnt het enkelevan
de meer algemeene gegevens hieronder te bespreken bij wat er speciaal
over witte klaver bekend is.
Erith (1924) acht het toxicologische gevaar van witte klaver gering.
Zij noemt echter twee auteurs (Elliott en Watt) die, de een in 1824 in
Carolina, deander in 1893in de Himalaya, vergiftigingen doorwildewitte
klaver rapporteeren; de door deze auteurs opgegeven vergiftigings-verschijnselen worden door haar typisch geacht voor HCN-vergiftiging. De
beteekenis van de waarneming van Watt blijkt wel wanneer hijzegt,dat
hij: „ —hasseen several horsessuffer badly and one die; ineach case attendantsswore it wasdueto havingeaten WildWhite Clover."Metdezen
eed staat de oorzaak onomstootelijk vast!
Omte voorkomen, dat iedere ziekte van de huisdieren, optredende na
devervoederingvanwitteklaver,gewetenwordtaanblauwzuur,nemenwij
hier de symptomen van blauwzuur-vergiftiging, zooals deze worden opgesomd door Schubel (1939),over: Blauwzuurwerktzeersnel, dedoodkan
binnenenkeleminutenvolgen,maarkanookeerstenkeleurennahetwaarnemenvan deeerstevergiftigingssymptomen intreden. Bijliggende dieren
is dekopopzijgedraaid. De pupillen van deoogen zijn verwijd; deoogen
tranen sterk. Detong isgedeeltelijk verlamd, de dieren kwijlen zeersterk.
Ooren en pooten zijn koud, de polsslag is niet bemerkbaar. In het laatste
stadium zijn deleden verlamd en treedt de dood, na bewusteloosheid, in.
Schubel zegt hierbij niets over debemoeilijkte ademhaling, welke echter
mede karakteristiek is (zie Buneya, 1935). Stuiptrekkende bewegingen
kunnen in verschillende graden voorkomen.
Speciaal vestigen wijerook nog deaandacht op, dat trommelzucht,optredende na de vervoedering van jonge en natte klaver, niets met blauwzuur-vergiftiging heeft uit te staan.
Blauwzuur-vergiftiging kan bij spoedig ingrijpen met succes worden
behandeld.
Williams (I.e.) vermeldt een door hem genomen voederproef met een
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sterk cyanophore Engelsche wilde witte klaver in het jaar 1933, waarbij
geen vergiftigingsverschijnselen werden waargenomen. Helaas ontbreken
alle nadere bijzonderheden, zooals: proefdier, rantsoen enz. Deze auteur
is van meening, dat de HCN-gehalten in witte klaver, zooals die door
Doak (1932, 1933, 1935) en Rigg, Askew en Kidson (1934) zijn gevonden, ver uitgaan boven de gehalten, die schadelijk worden geacht
voor vee, zoodat een nadere verklaring voor de onschadelijkheid moet
worden gegeven. Of deze meening van Williams, dat het HCNgehalte uit gaat boven de schadelijke grens,niettebetwisten is,zullenwij
hieronder nog belichten. Doak (1935) is speciaal nader op deze vraagingegaan, omdat, wanneer wijhet goed begrijpen, de praktijk in Nieuw-Zeeland, na het op den voorgrond schuiven van het HCN-gehalte van witte
klaver als keuringseisch, dit punt heeft aangegrepen om daarmee de rol
van witte klaver in het bestand alsgevaarlijk te kenschetsen, in deeerste
plaats gevaarlijk voor de gezondheid van het vee en in de tweedeplaats,
omdat de smaak van de zuivelproducten zou achteruitgaan. Dit laatste
punt wordt door Doak, doormiddelvaneenbewijsuit het ongerijmde,nl.
dat roode klaver en luzerne, zonder HCN-glucosiden te bevatten, ook de
smaakvanzuivelproducten inongunstigen zinkunnenwijzigen, bestreden.
Wat betreft den invloed op degezondheid van het vee vatten wijzijn uitvoerigeuiteenzettingensamen:erzijngeenvergiftigingengeconstateerdinde
praktijkinNieuw-Zeeland;welomschrevenvoederproevenzijnnietgenomen.
Rigg et al. (I.e.) citeeren proefnemingen vanHindmarsh,dievond, dat
intraperitoneale injecties van 1 mg HCN per 1 lb ( = 2,2 mg HCN/kg)
lichaamsgewicht voor een schaap doodend waren, terwijl een dergelijke
injectie voor het rund zeer vergiftig en bijna doodend was.
Leemann (1935) vermeldt, dat Steyn (1934 Johannesburg) heeft afgeleid uit detot danbekende gegevens, dat deletale dosisvoor het rundaan
vrij HCN bedraagt 2,2 mg per kg lichaamsgewicht intraperitoneaal en
voor het schaap2,2 mgper os. Ook hieruit volgt, degrootere gevoeligheid
van het schaap danvan het rund. Erzij opgemerkt, dat menuit de cijfers
welke met intraperitoneale injecties zijn verkregen, geen gevolgtrekkingen
magmakenvoordewaardenbijopnamedoordenmond,dusb.v. bijvoedering. Bunyea (1935) bepaalde de letale dosis voor het rund op 2,042 mg
HCNperkglichaamsgewicht envoorhetschaapop2,315mg,bijtoediening
van KCN-oplossingen door den mond. Wat betreft het schaap stemmen
deze cijfers dus goed overeen; echter wijzen zij, wat betreft de relatieve
gevoeligheid van schaap en rund, in andere richting, behoudens afwijking
ten gevolge van den verschillenden chemischen vorm, waarin het HCN
werd toegediend.
Seddon en King kwamenvolgens Rigg et al. (I.e.) tot de conclusie, in
overeenstemming volgens deze auteurs met de cijfers van Hindmarsh,
dat plantenmateriaal met een hooger gehalte aan HCN dan 0,02% gevaarlijk kan zijn voor een schaap. Volgens Rigg et al. kwam Auld ech12

ter tot 0,002%. Berekeningen als dezezijn van zeer betrekkelijke waarde.
Rigg et al. (I.e.) vonden in witte klaver percentages HCN, dievarieerden van 0,0016 tot 0,0124%, gemiddeld 0,0045%, welk laatste gehalte zij
op grond van de cijfers van Auld en Hindmarsh gevaarlijk achten voor
schapen; tegelijkertijd constateeren zij echter, dat vergiftigingen door
witte klaver nog nooit zijn waargenomen in Nieuw-Zeeland, in welk land
ookdezeonderzoekersthuisbehooren.
Doak (I.e.) baseert zich geheel op de gegevens van Seddon, zoodat hij
bovengenoemde0,02% HCNindegroene massaalsgrensnoemt of0,05%
indedrogestof.x)
Het keuringsschema van Nieuw-Zeeland komt aan deze grens niet toe
(N.Z. Cert.Mother Seed:0,0070-0,0130% HCNindegroenemassa).
Zooalswij bovenzagen is de hoogste waarde door Rigg et al. (I.e.) gevonden:0,0124%, terwijl Finnemore en Large (1936) in den BotanischenTuinteSydneybijeenNieuw-Zeelandscheklavereenwaardevonden
van 0,2% in de droge stof of daarmede correspondeerende 0,05% in de
groene massa (zie Finnemore en Cooper, 1938);deze laatste waarde is
dus hooger dan de grens. Wijzelf vinden voor Nieuw-Zeelandsche klaver
inNederlandverbouwd (klonenmateriaal, en uitsluitend de blaadjes) waarden die vaak gelegen zijn bovendegrens(tot0,069%indegroenemassa!).
Menvergete hierbij niet, dat genoemde grens slechts beteekent, dat daar
beneden zfeker geen vergiftiging kan optreden, terwijl zij daarboven kkn
optreden, maarniet behoeft optetreden.
Het isduidelijk, datuit aldezecijfers geendefinitieve conclusiestetrekken zijn.
Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat geen enkel vergiftigingsgeval door cyanophore witte klaver uit de praktijk bekend is. Dit iszeer
belangrijk, daar menzich dusbijeenselectie van witte klaver opzijncyanophore eigenschappen niet behoeft te laten weerhouden door angst voor
mogelijke vergiftigingen en daarmede gepaard gaande onbruikbaarheid
van het geselecteerde product. De praktijk zal toch licht geneigd zijn, gezien deervaring van Doak in Nieuw-Zeeland, om zeer sceptisch te staan
tegenover een verbetering van witte klaver, waardoor er blauwzuur in
komt. Reeds tijdens ons onderzoek is deze overigens begrijpelijke reactie
door ons waargenomen. Er kan dus niet voldoende de nadruk wordengelegd op het feit, dat in de praktijk nog nimmer vergiftigingen zijn geconstateerd.
x

) Wanneerdewaarden:0,02%in degroene massaen0,05%indedrogestof
bij elkaar behooren, hetgeen in eersteinstantie aannemelijk is,danbeteekent
dit eenvochtgehalte van het plantenmateriaalvan60%(in New SouthWales).
Dit is zeer laag. Wijvinden in Nederland regelmatig 78—87% (pag. 48),terwijl Finnemore en Large (1936)inSydney rekenenmet 75%vocht. Hetis
denkbaar, dat decijfers niet bijelkaarbehooren, endat menwil aangeven,dat
de activiteit van het HCN in groene massa en droge stof ongelijk is.Waarschijnlijk isdit echterniet.
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Dat neemt niet weg, dat menbijsterk cyanophore witte klaver ditpunt
niet uit het oog magverliezen en dat zoo mogelijk voederproeven moeten
wordengenomen.
Wij stelden hierboven met het oog op de specifieke gevoeligheid van
verschillendediersoorten voor HCN, devraag:welkproefdier isgebruikt?
In dit verband is deopmerking van Doak (1935) opmerkelijk, dat schapen en runderen, wanneer zij kunnen kiezen op een veld tusschen witte
klaver met een hoogenmeteenlaag HCN-gehalte,devoorkeurgeven aan
de stammen met een hoog gehalte, maar dat slak en konijn blijkbaar de
stammen met een laaggehalte prefereeren.
In tegenstelling tot de gedachte aan vergiftiging, heeft men ook wel
een zekere stimuleerende werking toegedacht aan kleine hoeveelheden
cyaanglucosiden. Hiervan uitgaande heeft Ware (1925) „vetweiden" en
„niet-vetweiden" met elkaar vergeleken t.a.v. het HCN-gehaltederwitte
klaver,echter zonder resultaat.
E6n stap verder en men denkt aangeneeskrachtigewerking.Bijdeteelt
van geneeskruiden, voor zoover het cyanophore of glucoside-houdende
planten zijn, rijzen vragen, volkomen parallel aan die bijwitte klaveren
de andere cyanophore voedergewassen, zooals b.v. Sorghum spp. De factoren, die het HCN-gehalte in al deze gewassen bepalen, zijn tot nu toe
onvoldoende bekend.
Wij herinneren er aan, dat witte klaver tot de geneeskruiden behoort
(de Graaff, 1938); het blad vindt toepassing. Verzameling in het wild
heeft o.a. in het Noord-Oosten van Polen plaats (Muszynski, 1936).
Het is ons niet bekend, dat het cyanophore karakter van witte klaver
reedseerderinNederlandonderwerpvanonderzoek uitmaakte. Het Proefstation voor Zaadcontrole heeft slechts zeer sporadisch aandacht aande
desbetreffende methode geschonken. Reeds in 1926 heeft Franck haar
vermeld.
Evenzoovalthetop,datgeenDuitscheliteratuuroverditonderwerpkon
wordengevonden. Becker-Dillingen (1929) vermeldt het cyanophore
karakter van witte klaver en voegt daaraan toe (pag. 344): „Jedoch ist
die Menge des Giftstoffes stets so gering, dasz eine schMdliche Wirkung
nicht zu beftirchten und auch noch nicht beobachtet worden ist."
Ditontbrekenvan Duitscheliteratuurzalwelinverbandmoetenworden
gebracht met het feit, door Williams (1939) vermeld, dat deinheemsche
klavervanCentraal-enOost-Europavrijwel volledigacyanophooris.
Witte klaver is een zeer belangrijke Nederlandsche weideplant. De gecultiveerde witte klaver draagt nog steeds den naam „Dutch clover"!
Volgens de verschillende onderzoekingen is echter het gehalte aan HCN
in „Dutch clover" (men moet hierbij echter niet meer uitsluitend aaneen
herkomst-aanduiding denken) zeer laag, zoodat Dutch clover, volgens
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Doak (1932), in Nieuw-Zeeland geen certificaat kon verwerven (rejected
for Certification: Dutch clover —0,0005% HCN en New Zealand Dutch
clover 0,0010-0,0030% HCN). Dit lot deelde zi], althans eenigszins, met
dezoogoedbekendstaande Kentish WildWhite Clover,welkemetmoeite
de Permanent Pasture-klasse wist te bereiken.
De vraag naar een witte klaver, die zich vele jaren weet te handhaven,
isvooronsland, medenaaronsbleekvoordeZuiderzee-inpolderingen,van
groot belang. Het is dus alleszins gerechtvaardigd aandacht te schenken
aan de onderzoekingen, die een correlatie meenen te hebben vastgesteld
tusschen een langen levensduur en het cyanophore karakter van witte
klaver, wanneer wordt vastgesteld, dat de witte klaver in Nederland niet
uitsluitend acyanophoor is.
Al deze punten te zamen, met hun mogelijkheden naar vele kanten,
waren voor ons aanleiding het cyanophore karakter van witte klaver
(Trifolium repens L.) aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
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HOOFDSTUK I

G E V O L G D E W E R K W I J Z E TER B E P A L I N G VAN
HET B L A U W Z U U R IN HET P L A N T E N M A T E R I A A L
Debepaling van HCNinplantenmateriaal valt uiteen intwee afzonderlijke vragen, nl.: 1°hoe wordt het HCN uit het plantenmateriaal vrijgemaakt en 2° hoe wordt het vrij gemaakte HCN bepaald?
Doak (1932) behandelde het plantenmateriaal op de volgende wijze
om het HCN vrij te maken: een monster van de te onderzoeken witte
klaver werd genomen door op verschillende plaatsen handenvol bladen en
stelen af te plukken. Direct daarna werd dit monster goed gemengd en
100g afgewogen; deze hoeveelheid werd fijn gesneden en met 200cm3gedestilleerd water in een kolf gebracht, waarna deze werd gesloten en gedurende twee nachten bij35°C geplaatst; vervolgens werd het blauwzuur
overgedestilleerd met behulp van stoom.
Askew(1934)belichttedebepalingsmethodiek van blauwzuur in witte
klaver vrij uitvoerig. De destillatie voerde hij zonder stoom uit; gebruik
werd gemaakt van een dip-allonge,welkeuitmondde inNaOH. Ongeveer
200cm3werdenovergedestilleerd. Het destilleeren zonder stoom is eveneens volgens Rosenthaler (1932) volkomen geoorloofd, zoodat ook
wij zonder stoom destilleerden.
Doak (1932) digereerdetwee nachten bij35° C.Askew (1934) komt
naeenaantal proefnemingen tot deconclusie, dat 20uurbijkamertemperatuur reeds voldoende is om de maximum hoeveelheid HCN uit het materiaal vrij te maken. In dat geval heeft het echter geenerlei voordeel om
langer te digereeren, daar dan vaak weer lagere HCN-gehalten worden
waargenomen, waarbij men aanneemt, dat het organische materiaal het
blauwzuur sorbeert. Cijfers hierover zijn o.a. bij Askew (I.e.) te vinden,
tegelijk met gegevens verkregen aan materiaal, dat bij 45°C en 60° C
was gedigereerd. De laatste temperatuur gaf onvoldoende resultaten. Het
optimum voor de enzymatische werking moet in dat geval reeds lang
overschreden zijn; men nadert de letale temperatuur.
Naeenenkeleproef inhet beginvan onsonderzoek kwamenwijerreeds
spoedig toe, de monsters een nacht te digereeren in een thermostaat bij
30° C.Het punt vanbelang is,dat vooreengeheel onderzoek £enbepaalde
methode wordt gevolgd, hetgeen is geschied; maakt men dan een fout,
dan maakt men haarsteeds enzijn decijfers toch onderling vergelijkbaar.
Onzewerkwijzekomtdusophet volgende neer: Van de te bemonsteren
witte klaver worden op verschillende plaatsen handjesvol bladen plus
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stelen voor de hand op geplukt, geborgen in een botaniseer-trommel en
zoospoedig mogelijk overgebracht naarhet laboratorium(het Proefterrein
't Laag,waar in 1938deklaversstonden, is± 2kmvan het laboratorium
verwijderd; in de latere jaren lagen de perceelen klaver in den tuin direct
achter het laboratorium), waar het materiaal met een hakselmes op een
triplexplaat wordt fijn gehakseld (bij de latere bepalingen werden voor
het hakselen blaadjes en stelen van elkaar geknipt, hetgeen veel tijd
vergde).Vanhetaldusverkregenfijne materiaal(moes)wordteenbepaalde
hoeveelheid, meest 100g dan wel 50 g, in een kookkolf van 750 cm3ingewogen, hieraan 200 cm3 water (gedestilleerd water is overbodig) toegevoegd, afgesloten met een rubberstop en gedurende een nacht geplaatst
bij 30°C. Hierna wordt de kolf, met een spathelm, aangesloten op een
Liebigschen koeler, nadat eerst nog zoo vlug mogelijk ± 300 cm3 water
zijn toegevoegd. Bij den aanvang van de destillatie worden 20cm3 0,1 n
NaOH voorgelegd, waarin de dip-allonge uitmondt; de destillatie wordt
voortgezet tot ± 250cm3 zijn overgedestilleerd.
De toevoeging van water ni het digereeren en voor de destillatie geschiedt, omdat het digereeren niet in een te verdund milieu mag plaats
hebben. Wanneer men 250cm3 wil overdestilleeren, moet men echter
zekeruitgaanvan500cm3omeenvlotte destillatieteverkrijgen, maar ook
moetditgeschiedenomtevoorkomen,dathet materiaal,waaruit hetHCN
gedestilleerd moet worden, in te weinig water zou worden opgenomen,
waardoor dit organische materiaal zou kunnen gaan ontleden (gevaar
voor oververhitting tegen den wand) en mogelijk HCN zou kunnen doen
ontstaan. Askew (I.e.) wijst hier o.a. op.
Nu kan men het bezwaar opperen, dat het openen van de kolf, het inbrengen van water (lucht wordt verdreven) en daarna het aansluiten op
den koeler, HCN, het zeer vluchtige zuur, verloren zal doen gaan. Askew
(I.e.)werkte op dit punt met nog meerkansop verliezen danwij;bijhem
waren nl. de destillatie-kolf en de digestie-kolf niet dezelfde, zoodat hij
moest overschenken. Hij kon echter quantitatief geen verliezen constateeren. Smith (1934) wijst in dezelfde richting. Wij mogen dus rustig
aannemen,datookbijonzewijzevanwerkengeenverliezen optreden.Men
moetinditverbandniet uit hetoogverliezen, datwijeigenlijk werkenmet
eenzeer verdunde oplossing van HCNinwater.
Ziet men de verschillende opvattingen betreffende de te maken fouten
bij HCN-bepalingen in plantenmateriaal (b.v. bij Rosenthaler, 1932),
dan moeten onze wijze van transport (ongeconserveerd) en daarna het
knippen, hakselen en wegen met vrees voor verliezen worden beschouwd.
Moet men het materiaal niet fijn knippen boven kokenden alcohol, inden
damp van dien alcohol, zoodat iedere snipper direct in de vloeistof valt,
om zoodoende het glucoside-splitsende enzyme oogenblikkelijk te dooden
en verliezen aan HCN tegen te gaan? Wij zijn er van overtuigd, dat
verliezen gedurende het korte transport en gedurende het scheiden van
9

17

blaadjesenstelen,waarbijhet bladweefsel nogniet beschadigd wordt, niet
optreden; dit zal eventueel alleen het geval zijn gedurende het hakselen.
Het wil ons toeschijnen, dat dergelijke beschouwingen juist mogen zijn,
wanneer men uitgaat van betrekkelijk weinig materiaal, waarin betrekkelijkveelHCNaanwezigis;voorhetinbesprekingzijndeonderzoekaanwitte
klaver, waarbij uitgegaan werd van veel materiaal, waarin betrekkelijk
weinig HCNaanwezigis,verliezenzijveelvanhaargewicht.
Dehierweergegeven wijze van werkenwerdgevolgd voor debepalingen
neergelegd in Hoofdstuk IIIen IV,dus daarwaargetitreerd werd volgens
de methode Liebig-Denig£s, om zooveel mogelijk in overeenstemming
met de Nieuw-Zeelandsche methoden van onderzoek te zijn. Bij deonderzoekingen neergelegd in Hoofdstuk VI, waarbij uitgegaan werd van kleinerehoeveelheden materiaal, werd verschillende malenvan de beschreven
werkwijze afgeweken.
In de eerste plaats werd het hakselen achterwege gelaten en hiervoor
kwam in de plaats het dooden der plantencellen door warmte. Bij deze
methode (beschreven door Steke1enburg, 1931) wordt een kolfje met
waterenblaadjesgedurende 15 minuten in een waterthermostaat op 60°C
gehouden. Decellenwordengedood,hetenzyme niet. Enzymeenglucoside
kunnen elkaar dan bereiken, evenals na kneuzen of hakselen van het
plantenmateriaal. Met deze methode werden goede resultaten verkregen.
In eenige gevallen werden naast HCN ook de in alcohol oplosbare suikers bepaald. Dan werden de blaadjes opgenomen in kokenden alcohol
van 96%. Na aldus te zijn gefixeerd werd deze alcohol afgeschonken en
hetmateriaalopgekookt metalcoholvan 70-80%,welke bewerking 2maal
herhaald werd. Van de verzamelde alcoholextracten werd, na indampen,
het residu opgenomen in water, aangezuurd, het vrijgemaakte HCN afgedestilleerd, waarna het restant verder inverteerde ter bepaling van dein
alcohol oplosbare suikers.
De destillaties van deze kleine hoeveelheden HCN hadden niet meer
plaats op een open vlam, maar geschiedden op een zandbad ter voorkoming van een te sterke verhitting. Als houder van het materiaal werd
veelal eenvetkolfje van 100cm8gebruikt;dezewarentevenszeergeschikt
omindenwaterthermostaat ondertewordengedompeld.
In het kort zal in Hoofdstuk VI worden aangeduid, welke methode
ineen bepaald geval isgevolgd.
Deweging der massaals droge stof had in de laatst besproken gevallen
meestalnade HCN-destillatieplaats.Werdeveneensnoghet koolhydraatgehalte bepaald, dan zijn hierop wel wijzigingen aangebracht, tot zelfs
weging na afloop van alle bewerkingen. Men hield dan een soort skelet
over. De bijzonderheden zullen ter plaatsewordenvermeld. Inalleandere
gevallen werd een afzonderlijke vochtbepaling verricht.
De suikerbepalingen werden uitgevoerd volgens de Fehling-titratie,
methode Schoorl. Het inverteeren geschiedde met 3% HC1 gedurende
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3 uur op een kokend waterbad. Eenmaal werd fructose bepaald volgens
demethode Kruisheer(1926).
Bij het overdestilleeren met dip-allonge werd nogal last ondervonden,
vooral bij gebruik van kleine destillatie-apparaten, van het stijgen van
de voorgelegde vloeistof in de allonge. Het aanbrengen van ronde bollen
in de allonge is daartegen niet toe te passen:de hydrostatische druk blijft
dezelfde. Met goed resultaat werd gebruik gemaakt van het volgende.
Brengt men door denstop van de destillatie-kolf een capillaire buis,welke
in de kolf uitmondt onder het vloeistofoppervlak, dan zal, wanneer er in
het destillatie-apparaat onderdruk ontstaat, dus wanneer de vloeistof in
dedip-allongezoustijgen, doordecapillairebuisluchtwordenaangezogen.
Wanneer geen lucht wordt aangezogen, is slechts het vloeistofoppervlak
in de capillaire buis in aanraking met de buitenlucht, zoodat eventueele
HCN-verliezen minimaal, zoo niet nul, zullen zijn. Het stijgen van de
vloeistof in de allonge kan men nu regelen, daar deze stijghoogte gelijk
zal zijn aan de capillaire stijghoogte van de buis plus de lengte van de
capillaire buis onder het vloeistofoppervlak. Ook het tenietgaan van bepalingen, door het terugslaan bij het uitgaan van de verwarming, wordt
hiermedevoorkomen.
Omtrent het tweede punt: hoe het vrijgemaakte HCNbepaaldwordt,
valt hier het volgende op te merken, terwijl in Hoofdstuk Vhieropnader
wordt ingegaan.
De literatuur over de HCN-bepaling is zeer uitgebreid. Wij beperken
ons tot eenige hoofdbronnen en bespreken alleen, wat voor het onderzoek
noodzakelijk is.
Opdegebruikelijke wijzekan mendebestaande HCN-bepalingen scheiden in macro- en micro-methoden, terwijl van de macro-methoden dan
wederom als onderverdeeling bekend zijn gravimetrische, titrimetrische
encolorimetrischevarianten. Eengoedoverzicht vindt menbij Klaassen
(1931); daarnaast kan genoemdworden Rosenthaler (1932) en voor de
titrimetrische bepalingsmethoden Kolthoff (1928, 1917).
De gravimetrische methode, welke berust op de vorming van zilvercyanide, kan hier verder wegens haar omslachtigheid buiten beschouwing
blijven. Tevens is zij te weinig gevoelig.
De omslachtigheid van de gravimetrische methode blijft gedeeltelijk
bestaan bij die argentometrische werkwijzen, waarbij men het zilvercyanide-neerslag affiltreert, om daarna het niet verbruikte AgNO, terug
tetitreeren. Doak (1932) heeft bij zijn onderzoekingen van deze terugtitratie gebruik gemaakt (methode Volhard).
Vandetitrimetrische bepalingen isdemethode Liebig-Denigfcsdemeest
algemeen gebruikte. Hoewel meestal gemakshalve ingedeeld bij deargentometrische bepalingen, is haar karakter in werkelijkheid complexanalytisch. Inammoniakaal milieuwordt CNgetitreerd met AgNO,onder
toevoeging van KJ tot eerste troebeling door AgJ.
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Vandeze bepaling zegt Rosenthaler (I.e.): „Das bequemste und genaueste Verfahren..."en verder „Die maszanalytische Bestimmungstoszt
auf Schwierigkeiten oder wird unmoglich, wenn das Destillat trtib oder
braun ist." Van der Wielen (zie de Graaff, Schoorl en Van der
Wielen) merkt op,dat,althans bij Laurierkerswater, lichte troebelingen
kunnen worden weggenomen door toevoeging van een weinig alcohol.
Na vergelijking van verschillende wijzen van bepaling kwam men in
1936/1937inAmerikaeveneenstot deze methode(aangeduid als,,modified
alkaline titration") als degene, die de beste resultaten gaf. (J. Ass. Off.
Agric. Chem. 19, 1936, 94en Greene en Breazeale, 1937).
Het verbruik van AgNOa, is niet specifiek voor HCN. Dit levert, zooals wij later zullen zien, de noodige moeilijkheden op bij detoepassing.
(Kolthoff 1917, Smith 1934).
Deze bepalingsmethode werd o.a. door Askew (1934) gebruikt, zoodat
zij ineerste instantie ook dooronswerdtoegepast, omzoodoende eenzooveel mogelijk gelijke methode met de Nieuw-Zeelandsche onderzoekers
te handhaven.
Wijwijzen er hier nog op, dat deze methode in de Nederlandsche Pharmacopee Ed. V wordt voorgeschreven voor de HCN-gehaltebepaling in
planten-destillaten, zooals Aqua Laurocerasi.
De gevoeligheid is af te leiden uit: 1cm3 0,02 n AgN03 komt overeen
met 1,08 mgHCN.
InAmerikawordt eenuitwerkingvan de Liebig-titratie zeer aanbevolen
(Bartholomew en Raby, 1935), waarbij de eerste troebeling photoelectrisch wordt geconstateerd.
Naast deze argentometrischebepaling bestaanjodometrische enbromometrische bepalingswijzen.
De jodometrische is afkomstig van Fordos en Gelis. Hierbij wordt getitreerd tot blijvende geelkleuring (in tegenwoordigheid van Na-bicarbonaat) volgens de readier
HCN + J, -> JCN + HJ
Amylum kan als indicator slecht worden toegepast (zie Kolthoff
(1917), pag. 386 en387).
Deze methode werd toegepast door Doak (1932). Het verbruik van J
is niet specifiek voor HCN, de storingsmogelijkheden zijn dus zeer groot.
In planten-destillaten zullen deze storingen zeker optreden. De titratie
tot geelkleuring heeft een moeilijk waar te nemen eindpunt. Het voordeel
der methode boven die van Liebig-Denigfes is,gelijk ook Kolthoff (1928)
opmerkt, dat bijtitratie met0,01 nJ het viervoudige volume titreervloeistof wordtverbruikt enafgelezen.
De bezwaren tegen deze methode zijn echter dermate groot, dat haar,
vooral gezien de bromometrische mogelijkheden, geen verdere aandacht
werd geschonken.
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Wijbespraken tot hiertoe dedoor de Nieuw-Zeelandsche onderzoekers
toegepaste HCN-bepalingen en wij kwamen voor ons eigen onderzoek
daarbij tot de conclusie, dat de methode Liebig-Denig£s de voorkeur
verdient. Deze bepalingswijze werd door ons gevolgd bij de onderzoekingen neergelegd in Hoofdstuk III en IV.
Andere mogelijkheden van HCN-bepaling worden besproken in Hoofdstuk Venvindenhuntoepassing in Hoofdstuk VI.
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HOOFDSTUK II

BESCHRIJVING VAN ENKELE IN NEDERLAND UITGEZAAIDE
NIEUW-ZEELANDSCHE WITTE KLAVERS EN DAARUIT
VOLGENDE BESCHOUWINGEN
Het eerste punt, dat nadere beschouwing verdient, vloeit voort uit het
feit, dattotnutoegeenonderzoekingen over het cyanophore karakter van
Nederlandsche witte klaver bekend zijn. Is datgene, wat in de literatuur
vermeld staat, direct toe te passen in Nederland? Is het door NieuwZeeland in dit verband opgestelde keuringsschema voor witte klaver ook
geldig buiten dit land, meer speciaal ook geldig in Nederland? Of verandert met de groeiplaats ook het gehalte aan HCN met als uiterste:
acyanophore witte klaver, zoodat het Nieuw-Zeelandsche keuringsschema
slechts relatief is, met dus uitsluitend plaatselijke beteekenis? Deze vraag
dient men vooral daarom onder oogen te zien, omdat, zooals wij in de
Inleiding zagen, vermoedelijk in heele gebieden (b.v. Centraal- en OostEuropa) slechts acyanophore witte klaver voorkomt. Omtrent deoorzaak
tasten wijnog in het duister.
Kent menvoldoende belangtoe aande„natuurlijke selectie", danishet
standpunt denkbaar, dat in streken, waar de witte klaver inheemsch is
en overwegend acyanophoor, men geen aandacht aan de cyanophorie behoeft te schenken. Dit moge juist zijn voor planten geheel vrij van menschelijken invloed, voor planten, die min of meer gesteund worden door
denmensch,zal menweldegelijkdemogelijkhedenbeslotenincyanophorie
moeten onderzoeken.
Anderzijds dient men in dit verband niet uit het oog te verliezen, dat
witte klaver, zooals wij zagen, in geheele gebieden oorspronkelijk niet
voorkomt, maar daar is ingevoerd, o.a. in Nieuw-Zeeland. Dit zou er op
kunnen wijzen, dat de Nieuw-Zeelandsche onderzoekingen ook elders, nl.
in het gebied van waaruit de witte klaver in Nieuw-Zeeland werd ingevoerd, van toepassing moeten zijn, tenzij men met een in Nieuw-Zeeland
verworven eigenschap van witte klaver te maken heeft.
Hierbij kan men aan het klimaat denken.
Wel behooren (om terug te keeren tot ons geval) Nieuw-Zeeland en
Nederland tot dezelfde klimaatsklasse van K5ppen, nl. Cfb. In groote
trekken stemmen de klimaten overeen; zij behooren tot de gematigde ge-

bieden, die vrij zijn van droogte-perioden. Dit neemt niet weg, dat er
aanmerkelijke detail-verschillen vallen te constateeren.
Nieuw-Zeeland is, althans met zijn hoofd-eilanden, gelegen tusschen
47° en 34° Z.Br.; Nederland tusschen 50f° en 53J° N.Br.
Eenig verschil in licht-klimaat (lichtintensiteit en daglengte), hoewel
vooral voor het Zuidelijke eiland niet belangrijk, zal bestaan.
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Grafiek 1
De gemiddelde jaarlijksche luchttemperatuur bedraagt voor NieuwZeeland 12,6°C(Palmerston N.; 1907-1929; Kidson, 1932) en voor Nederland 10,1 °C(De Bilt; 1849-1929; Braak). Beter komt het verschil in
temperatuur tot uitdrukking in Grafiek 1, waar de gemiddelde luchttemperaturen voor de maanden zijn uitgezet. Nederland is aanzienlijk
kouder en speciaal willen wij hier nog de aandacht vestigen op het veel
grootere aantal vorst- en ijsdagen; zie Tabel 2.
TABEL 2(zie Kidson (1932), Braak)
A. Aantal dagenmeteen minimum-temperatuurbeneden0°C
De Bilt (1897-1929)

Wellington (1865-1927)
Mei. . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augustus
September
October . .

0,0
0,2
0,4
0,4
0,0
0,0

Jaar . . ,

1,0

October .
November
December
Januari . .
Februari ,
Maart .
April . .
Mei . .

2,8
9,8
13,5
16,1
15,1

Jaar . .

74,4

12,2
4,4

0,5
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B.Aantaldagenmeteenmaximum-temperatuurbeneden0°C
Nieuw-Zeeland
Het laagste max.tot 1932waargenomen op het Noordelijke eiland was
0°CoptendagteTaihapeop657m.
Ditstation bestaat sinds1912.

De Bilt (1897-1929)
November
December
Januari
Februari ,
Maart . .

0,3
2,8
3,7
1,8
0,1

Jaar

8,7

De neerslag bedraagt voor Nieuw-Zeeland over het geheele jaar 947 mm
(Palmerston N.; over een periode van 29 jaren; Kidson, 1932) tegen
Nederland 731,7 mm (De Bilt; 184&-1930; Braak). In Palmerston N. is
deregenregelmatigeroverhetgeheelejaarverdeeld danin De Bilt (hoogste
en laagste maand-gemiddelden: Palmerston N. 95 mm en 60 mm; De Bilt
84,6 mm en 43,1 mm).
Tenslottehetaantal uren zonneschijn. Dit bedroeg voor Palmerston N.
1848,6 (gemiddelde over 10jaren; Kidson, 1939) en voor De Bilt 1576,4
(1901-1930; Braak) per jaar. Palmerston N. is een van de waarnemingsstations met het geringste aantal uren zonneschijn. Zoo heeft Wellington
2050 uur per jaar. In Grafiek 2 is het maandelijksche gemiddelde voor
alle drie stations weergegeven. Men mag dus wel van verschillen spreken.
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Grafiek 2
Wij hebben meest voor Nieuw-Zeeland de gegevens verwerkt betreffende Palmerston N. of het daar dicht bij gelegen Wellington, omdat
Doak zijn onderzoekingen aan het Proefstation te Palmerston N. verrichtte. Zooals wij in de Inleiding gezien hebben, wordt het grootste
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percentage van het klaverzaad echter gewonnen op het Zuidelijke eiland;
dit zegt echter niets omtrent de ligging van de graslanden, waar de
klaver gebruikt wordt.
Samenvattend, in verband met de later te bespreken verschijnselen bij
witte klaver, vestigen wij hier vooral de aandacht op het grootere aantal
zonne-uren en de hoogere temperatuur, speciaal het geringe aantal vorstdagen van Nieuw-Zeeland, vergeleken met Nederland.
Het verschil in klimaat van Nieuw-Zeeland en Nederland laat zich
goed illustreeren met de volgende aanhaling uit het New Zealand Official
Yearbook 1939: „..., and, from the mildness of the winter season, there
are very few places where there is not some growth (van grassen, Schr.)
even in the coldest months of the year, enabling cattle to be kept all the
year round in the open."
Twee wegen staan open om de in dit Hoofdstuk behandelde vraag te
benaderen, nl. 1. een onderzoek aan uit Nieuw-Zeeland ingevoerde witte
klavervanbekendeklasseendusvanbekende HCN-gehaltegrenzen; 2. een
onderzoek aan Nederlandsche wilde witte klaver.
Einde 1937steldenwijonsinverbinding met het Plant ResearchStation
te Palmerston N. met het gevolg, dat hetzelfde jaar van den Heer B. W.
Doak, Chemist aan genoemd station, zes witte-klaver-zaadmonsters
werden ontvangen, waarvan twee behoorende tot „Mother Seed"; twee
tot„Permanent Pasture"entweetot„Ordinary uncertified white clover".
Een gedeelte van het zaad van alle zes monsters werd op 1April 1938
uitgezaaid op het Proefterrein 't Laag te Wageningen. Het betreft hier
een (iets zavelige) zandgrond, gelegen in een uitlooper van de Wageningsche Eng naar de zgn. Veenendaalsche hei (gebied van oorspronkelijk,
hoofdzakelijk natuurlijke, laagveen-graslanden, met een van huis uit overwegende blauwgras-Carex-vegetatie). Het is oud tabaksland, dat sinds
1921 als Proefterrein bij de Afdeeling Landbouwplantenteelt der Landbouwhoogeschool in gebruik is. De grondwaterstand is des winters veelal
zeer hoog;zoowerd in denwinter 1940/1941 op het laagste gedeelte van
dit zwak hellende terrein 20 cm onder het maaiveld grondwater aangetroffen. De pH bedraagt ± 6,0. De bemesting is in de laatste twintig
jaren steeds rijkelijk geweest, zoowel met kunstmest als af en toe met
groenbemesting. Voorjaar 1941 bedroeg b.v. het P-citr.-cijfer meer
dan 100.
Grassen voor selectie-doeleinden zijn van 1931 af de voorvruchten voor
de witte klaver geweest.
Van ieder monster werd een perceel ter grootte van ± 17m* uitgezaaid.
'Op31Maart 1938werddevolgende bemestinggegeven: 100kg/haChili25

salpeter, 300 kg/ha kalizout 40% en 700 kg/ha Thomasslakkenmeel.
In den loop van het voorjaar kwam de klaver op de verschillende perceelen goed op, zoodat in Augustus 1938 met de waarnemingen kon worden begonnen. Reeds spoedig vielen eenige zeer sprekende onderlinge
verschillen in het oog.
Indeeerste plaats dekleur. Debeide„Uncertified"perceelen (onzeno's
1 en 2, nl. Nieuw-Zeelandsche no's Ac 2272 en Ac 2273) waren zeer flets
Iichtgroen; daarentegen waren de beide „Mother Seed"-perceelen (onze
no's 5 en 6, nl. Nieuw-Zeelandsche no's Ac 2202 en Ac 2413) zeer donker
groen, terwijl de beide „Permanent Pasture"-stammen (onze no's 3 en 4,
nl.Nieuw-Zeelandsche no'sAc2160enAc2268)wat kleurbetreft tusschen
de beide vorige inlagen. Binnen de klassen zelf was slechts zeer weinig
verschil in kleur.
Dit was echter niet het eenige. Ook het aantal bloemhoofdjes gaf een
markant beeld. Deno's 1 en2vertoonden zeerveelbloemen(Uncertified),
de no's 5 en 6 (Mother Seed) zeer weinig en de no's 3 en 4 (Permanent
Pasture) lagen daartusschen in. Deze eigenschap hebben wijop15Augustus 1938 meer objectief vastgelegd, door van elk der zes gewassentelkens
het aantal bloemhoofdjes te tellen op een oppervlak van Jm2, in drievoudige herhaling.
TABEL 3
AantallenbloemhoofdjesperJm2van zesNieuw-Zeelandschewitteklavers,
op15 Augustus 1938te Wageningen
no.
1
2
3
4
5
6

klasse

aantal bloemhoofdjes
297
259
151
116
33
28

305
282
199
142
39
30

320
288
202
147
43
51

Men ziet, dat de cijfers voor de verschillende klassen van een verschillende ordevan groottezijn.
Tenslotte valt op te merken, dat de beide „Mother Seed"-perceelen een
weelderigen, malschen indruk maakten, met vooral groot blad, terwijl dit
naar de ,,Uncertified"-perceelen steeds meer terug liep; daar vonden wij
een schraal gewas met kleine bladeren. Om ook dit nog eenigszins in
cijfers vast te leggen werd op 23 September 1938 van een strook van
2,40 m*van ieder perceel de opbrengst bepaald, nl. te velde het groengewicht, waarna de partijen op den zolder van het Laboratorium werden
gedroogd endaarnagewogen (dus luchtdroog-gewicht, hetgeen ietsanders
is dan hooigewicht). Het maaien had plaats toen het gewas behoorlijk
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droog was. De resultaten zijn neergelegd in Tabel 4, tegelijk met een
zelfstandigebeschrijvingvanhetgewasdoordenTuinchef vandeAfdeeling
Landbouwplantenteelt H. Driever. Wij vermelden deze cijfers slechts om
een indruk te geven, niet alsresultaat van eengoed aangelegde opbrengstproef, hetgeen duidelijk is, daar b.v. herhalingen ontbreken.
TABEL 4
Opbrengst in kg van 2,40m1 van zes Nieuw-Zeelandsche witteklavers
op 23September 1938{din snedenavoorafgaand „toppen")
drooggew. xlOO
groengew.

no.
1
2

Zeerschrielgewas,zeerveel
bloemen

1,610
1,325

0,400
0,405

24,2
30,6

3
4

Forsch gewas, zeer sporadisch bloemen

3,025
3,380

0,610
0,615

20,2
18,2

5
6

Zeerforsch gewas,zeersporadisch bloemen

3,855
3,365

0,715
0,600

18,5
17,8

Het verschil, ook in gewicht uitgedrukt, is groot tusschen destammen
1en2(Uncertified) en devieranderen. Destammen 3,4, 5en6ontloopen
elkaar niet veel, al is stam 5 de hoogste in opbrengst en no 3 de laagste.
Ook wanneer het drooggewicht uitgedrukt wordt als percentage van het
groengewicht, zien wij Uncertified een aparte plaats innemen met een
hoog percentage, overeenstemmende met onzeaanteekening, dat no5en6
vooral malsch en sappig zijn tegenover deno's 1en 2 meer dor en klein.
Dehierbeschreveneigenschappen zijn,blijkensDavies enLevy(1931),
typisch voor de klasse-typen, waartoe de klavers behooren. Als zoodanig
mag aan de zes onderzochte klavers meer waarde worden toegekend dan
aan zes „toevallige" witte klavers.
Destrenge winter 1938/1939 mistezijn uitwerking op deze klavers niet.
Slechts deno's 2en3 bleven inleven. Deze werden op 10Mei 1939verplant. Beide zijn voorjaar 1941 nog in leven, alhoewel niet fraai. Op
30Maart 1939en20April 1940werdenzijbemest met200kgkalksalpeter,
300kgkalizout 40%en700kgThomasslakkenmeel perhectare.
Vooruitloopende op Hoofdstuk III, dient hier te worden vastgesteld,
dat bij de bepaling van het HCN-gehalte van deze zes Nieuw-Zeelandsche
witte klavers (Augustus 1938) werd gevonden, dat niet de volgorde van
opklimmend HCN-gehalte (volgens keuringsschema) 1, 2, 3, 4, 5, 6 was,
maar 1,4,2,3,5,6.
In aansluiting op deze beschrijving van eenige eigenschappen van het
gewas, willen wij het volgende punt onder oogen zien.
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In de literatuur betreffende cyanophore planten, zooals b.v. Sorghum,
komt men veelal meer of minder duidelijke aanwijzingen tegen, dat vergiftigingen (c.q. hooge HCN-gehalten), vooral voorkomen op gronden met
onharmonisch groote stikstofvoorziening, b.v. bij zware stikstofmestgiften op arme gronden. Nu is het verband tusschen de stikstofvoeding
en het optreden van HCN-glucosiden reeds vroeger vastgelegd. Zoo gelukte het aan Ravenna en Peli (1907)ominwatercultures metkleinere
en grootere nitraatgiften in de voedingsoplossing, het HCN-glucosidegehalte van Sorghum te varieeren.
Valt in deze richting voor witte klaver iets op te merken? Dit isons
inzienswelhetgeval. Juist.omtrent de stikstofvoeding is uit den habitus
derplanten vaak iets af teleiden.
Zooals oorspronkelijk de zes Nieuw-Zeelandsche witte-klaver-stammen
volgens de indeeling van Nieuw-Zeeland naast elkaar lagen, kregen wij
eenzeersterken positieven indrukvan deninvloed van de stikstofvoeding.
Wanneer men „Mother Seed" stelde tegenover „Uncertified", met p e r manent Pasture" daar tusschen in als een goede overgangsklasse, dan
waren zoowel de donker groene bladkleur, het groote blad, de waterrijkdomenhet geringe aantal bloemenvan „MotherSeed"eenaanwijzingvan
een krachtige stikstofvoeding. Daarentegen geeft het uitwinteren van de
no's 1, 4, 5 en 6 niet zulk een goede overeenstemming. Bij sterke stikstofvoeding mag meneen verminderingvan kouderesistentie verwachten.
In overeenstemming hiermede zijn de no's 5 en 6 uitgewinterd. Verder
gaat de vergelijking niet op. Erzij hier aangeteekend ter voorkomingvan
misverstand, dat de stikstofvoeding slechts een modificeerende factor
voor de wintervastheid is.
Dit alles houdt echter geen rekening met de later door ons bepaalde
HCN-gehalten, waarbij, zooals opgemerkt, devolgorde der stammen, althans wat betreft de indeeling ,,Uncertified" en ,,Permanent Pasture",
werdverstoord.Welblijft geldighetverschilin gedrag van „Mother Seed"
tegenover „Uncertified" en „Permanent Pasture" tezamen.
Plaatst mendeklavers indevolgorde 1,4, 2,3envergelijkt mendande
verschillende waarden in de tabellen gegeven, dan ziet men binnen de
klasse, gerekend volgens onze HCN-bepalingen, bij hooger HCN-gehalte:
minderbloemen, donkerder kleur, hooger opbrengst enz. Bijdezevolgorde
vertoont het uitwinteren wel regelmaat. In dit geval hecht men dusmeer
waarde aan de HCN-bepaling dan aan de indeeling door Nieuw-Zeeland
gegeven. Het iszeer de vraag of dit gerechtvaardigd is. De voor deHCNbepalinggebruikteAgNOa-titratiekan gestoord worden (zie Hoofdstuk V)
en dan te hooge uitkomsten geven. Hiermede heeft Doak (1938)moeilijkheden ondervonden. HCN-gehalte (volgens de AgN08-methode bepaald)
en witte-klaver-type stemden toen in Nieuw-Zeeland niet overeen, terwijl HCN bepaald volgens een Jodium-methode lagere en meer normale
uitkomsten gaf.
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Samenvattendkunnenwijzeggen,datuithetonderzochtemateriaal(verkregen uit zaad, geen klonenmateriaal), zwakke aanwijzingen zijn af te
leiden, dat hooge HCN-gehalten bij de witte-klaver-planten samengaan,
beoordeeld aan denhabitus van het gewas, met krachtige stikstofvoeding;
althans meenen wij, dat het gerechtvaardigd is nadere aandacht aan dit
punt teschenken.
Valt indezerichting indeliteratuur nogietsoptemerken?
Ware (1925) heeft gezocht naar eenige correlatie tusschen het HCNgehalte en een of ander uiterlijk kenmerkvan dewitte-klaver-plant. Inde
eerste plaats werden door hem vergeleken 62 verschillende witte-klaverplanten, gegroeid in potten en verkregen van uitloopers, verzameld in het
wild in deomgeving van Wye (Cornwales)en afkomstig van verschillende
grondsoorten. Hierbij kon hij geen correlatie vaststellen tusschen HCNgehalte en nervatuur van de bladen, of beharing van bladstelen, bladsteeltjes en bloemstelen. Ten aanzien van groei-habitus, bebladering en
bloeidatum werden door hem geen waarnemingen gedaan, uit hoofde van
de mogelijke belnvloeding van deze verschijnselen door de onnatuurlijke
cultuur in potten. Van de 62 aldus door hem onderzochte planten waren
er 28 acyanophoor.
De bepalingen van het HCN-gehalte (door middel van pikrinezuurpapier) werden op verschillende tijdstippen, verspreid over verschillende
jaren, gedaan, dit in tegenstelling met b.v. de onderzoekingen van
Pethybridge (1918) of Sampson (1919), waarbij debepalingenverricht
werden aan de eerste blaadjes van zaailingen.
Behalve deze potculturen heeft Ware (I.e.) witte-klaver-klonen-veldjes
onderzocht van 48 in het wild verzamelde witte-klaver-planten. Zes en
twintig van de 48 klonen waren acyanophoor. Tusschen eenerzijds HCNgehalte en anderzijds bloeitijd, bebladering, spreiding en bladgrootte kon
door hemgeen correlatie worden vastgesteld.
Wij teekenen uit zijn beschrijving aan, dat de door hem ter controle
geplaatste Dutch-clover-planten voile veertien dagen eerder bloeiden dan
de in het wild verzamelde planten. Het valt op, dat door hem ookgeen
wijziging in het HCN-gehalte, gedurende jaren, kon worden vastgesteld wanneer dezelfde klonen op verschillende grondsoorten werden
verbouwd.
Uit de observaties van Findlay en Dower (1927) kan meneenige
aanwijzingen met betrekking tot dit punt halen, evenals uit die van
Sampson (1919). Volgens Findlay en Dower gaven de monsteis
„Ordinary,, groote bladen en vleezige Stengels, terwijl zij vroeg bloeiden.
Die monsters van „Wild White" en „Cultivated Wild White", welke
cyanophoor waren, gaven daarentegen kleine bladen en dunne draadachtige Stengels dicht bij den grond. De individueele planten, afkomstig
uit b.v. een over het geheel gerekend, cyanophoor gewas, lieten vaak
overeenstemming zien tusschen de af- en aanwezigheid van HCN en de
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uiterlijke kenmerkenvan „OrdinaryWhite Clover"envan „WildWhite".
Dezeauteurs meenendusweltot een zeker verband te kunnen besluiten,
welk verband in tegenspraak is met het door ons gevondene.
Sampson (I.e.) zegt het volgende: „The evidence of all the tests goes
to show, moreover, that cyanophoric individuals appear most freely
amongst those plants which have a dense habit of growth whilst plants
with broad leaves and long petioles are, as a rule, acyanophoric. It must
be emphasised that the tests undertaken were not designed critically
to test this point, ...." Sampson gaat dus in de richting van Findlay
en Dower.
Het is niet eenvoudig het hier besproken punt aan de hand vandeze
gegevens goed te benaderen. De volgende overwegingen mogen hetechter
nader belichten.
In de eerste plaats zal men waarschijnlijk de hier weergegeven waarnemingen en conclusies van Ware, Findlay en Dower, Sampson en
van onszelf niet mogen vergelijken. Ware's waarnemingen hadden betrekking op „wilde witte klaver" (vermoedelijk), die van Sampson en
Findlay en Dower op vergelijkingen van wilde witte klaver en gecultiveerde witte klaver, terwijl tenslotte onze eigen waarnemingen betrekking
hadden op verschillen binnen de gecultiveerde witte klaver, waaronder
men de dooronsonderzochte Nieuw-Zeelandschewitte klaverszal moeten
rangschikken. In schijnbare tegenspraak met dit laatste is de opmerking
van Sampson (I.e.) ,die den nadruk legt op de gelijkheid in groei en habitus van „Wild White Clover" en de door haar onderzochte NieuwZeelandsche witte-klaver-monsters. Dit was echter een goede twintig jaar
geleden, in welke jaren er in Nieuw-Zeeland wel het een en ander aan de
witte-klaver-zaadteelt is veranderd. Tevens valt het niet aan te nemen,
dat er geen variaties bestonden in de Nieuw-Zeelandsche witte klaver.
Stapledon merkte in 1927 op: „It has been realized in this country
that much of the white clover emanating from New Zealand does, in
fact, behave in a manner approximating far more closely to wild white
cloverthan towhite Dutch.Thevariouscommercial lots,however,behave
very differently, anappreciablenumbergivingresultsalmostindistinguishable from those of ordinary commercial white Dutch." (pag. 243). Twee
feiten, door Davies en Levy (1931) genoemd, zijn in dit verband van
belang. Deze auteurs beschrijven de standaarden voor N.Z. Mother
SeedenN.Z.Permanent PasturealsType 1:NewZealand WildWhiteno 1
enType 2: NewZealand WildWhite no2*), maarbij debeschrijving van
„Ladino White"zeggenzij:„In manywaysthe Italian Ladinotypeseems
to be related to the large-leaved New Zealand Wild White no 1..." Dit
i
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) certified MotherSeedstandard = NewZealand no.1.
certified Permanent Pasturestandard= NewZealandno2withsomeNew
Zealand no1.
zie Levy en Gorman (1933).

laatste wordt door eenige anatomische gegevens bevestigd (zie einde van
dit Hoofdstuk).
InstriktenzinmagmenalleendewaarnemingenvanWareendievanonszelfmetelkaarvergelijken.Ware hadnegatieveuitkomstennl.geencorrelatie, inwelkerichting ook, zoodat detegenspraak van onzewaarnemingen
daarmede grootendeels is opgeheven. Deze tegenspraak geldt wel voor de
onderzoekingenvanSampson envan Findlay en Dower, inwelkebeide
gevallentweeniettevergelijkeneenhedennaastelkaarwerdengeplaatst.
Voor vergelijking bij Nederlandsche wilde witte klaver verwijzen wij
naar het einde van Hoofdstuk III.
De vraag is op haar plaats, waaromwilde witte klaver en gecultiveerde
witte klaver beschouwd worden als twee niet te vergelijken eenheden,
m.a.w. wat verstaat men onder wilde witte klaver en gecultiveerde
witte klaver, twee uitdrukkingen waarmee algemeen steeds gewerkt
wordt. Een goedeomschrijvingvanwatmenindenlandbouwonder„wilde
witte klaver" verstaat is niet te vinden. Ten Rodengate MarissenElema (1920) brengt ons direct op botanisch-systematischterrein door te
constateeren (pag. 97): „De gekweekte witte klaver, Tr.repens L.cultum
Alefeld, lijkt botanisch volkomen op dewildgroeiende plant, Tr.repensL.
Sylvester Alefeld. Alleen is ze in alle deelen veel forscher, daarbij wat
kqrtervanlevensduur."DezeindeelingvolgensAlefeld is afkomstig uit het
jaar 1866. Het is de moeite waard te bezien wat eenige anderen over de
systematiek van witte klaver (Trifolium repens L.) zeggen.
Wij kozen daarvoor als systematische werken de Synopsis van
Ascherson en Graebner en de Flora van Hegi. Het Handboek van
Becker-Dillingen (1929) is meer landbouwkundig, terwijl de monographic van Erith (1924)tusschen beide instaat.
Vergelijken wij wat deze auteurs over de verschillen binnen desoort
Trifolium repens L.opmerken, dan blijkt, dat hun meeningenzeeruiteenloopen. Wijzullen ons hier daarombeperken tot wat gezegd wordt direct
in verband met wilde en gecultiveerde witte klaver (typicum A.en G.)*).
De witte klaver waarover wijspreken, behoort volgens Ascherson en
Graebner tot Trifolium repens typicum A. en G. Hierbinnen vallen de
groepen:genuinum A. en G., giganteum LAGR.-FOSS., microphyllum,
grandiflorum en longipes. Erith beschouwt microphyllum als eenpaupervorm en grandiflorum kent zij een zelfstandige plaats toe naast Tr.r.
sylvestrealsvar.,terwijl Hegigrandiflorumnoemt als een vorm van goed
bemeste plaatsen. Binnen de groepgenuinum onderscheiden Ascherson
en Graebner nogweer verschillendevormenzooalspentaphyllum,tetraphyllum,phyllanthumenroseum.Deze laatste kent Hegi een zelfstandige
plaats toe naast genuinum, giganteum enz.
Voorons doel is dusvan belang de indeeling:typicum A. en G., metde
*) Wijgevenniet aanofwijte makenhebben met eenvar., f. ofsubf. enz.,
tenzijdeaangehaaldeauteurditdoet.
31

onderverdeeling geniiinum A. en G. en giganteum LAGR.-FOSS.
Hegi neemt de beschrijving van Ascherson en Graebner, behoudens enkele kleine wijzigingen, over. Hij laat dan op de beschrijving
van genuinum volgen: ,,Hieher die meisten Wildformen, die Alefeld als
f. silvestre den Kulturformen gegenuberstellt. Seine Angabe, dass die
Kulturformen grosser seien als die wilden, gilt aber bei weitem nicht
immer;iiberhauptlassensichdiese Formenmorphologischkaumscheiden."
HetverschiltusschengenuinumA.enG.engiganteum LAGR.-FOSS.ligt
indenhollenStengelvangiganteumendelangerebladstelen(tot60cmtoe)
en grootere bladen van deze. Giganteum groeit op vochtige slikgronden,
rijkaan voedsel. Ascherson en Graebner zeggen:„Wohl meist nureine
Standortsform". Bij deze giganteum zal vermoedelijk de Lodino-klaver
thuis behooren (zelfde conclusie bij Erith, 1924). Wij concludeeren uit
dit alles, dat Ascherson en Graebner de wilde witte klaver en de gecultiveerde witte klaver, zonder onderscheid, onderbrengen bij Trifolium
repens genuinum A. enG.
Hegi (I.e.)zegt echter direct na f. giganteum:„EinebesonderskrMtige
Kulturrasse ist die f. Lodigense hort.", waartoe dan de Lodino-klaver behoort. Dit is alleen mogelijk doordat hij met f. giganteum LAGR.-FOSS.
synoniem verklaart f. cultum ALEF. p.p., dus met een gedeelte van de
cultumALEF.;ditmoetdanhetgedeeltezijn,dat het dichtst bijdeLodinoklaverstaat of daarmede indentiek is. De rest van f. cultumALEF.moet
dan tot f. genuinum A. en G. behooren. Anderzijds is de vraag op zijn
plaats of de afsplitsing van f. Lodigense hort. niet onjuist en verwarring
stichtend is. Zade (1933) kan er zich o.a. niet mee vereenigen.
Wat doet nu Becker-Dillingen (1929)? Als hoofdvorm neemt hij
aanvar.typicumA.enG.,welkehijonderverdeelt inf. genuinumA.enG.,
f. Lodigense hort. en f. cultum ALEF. Waar hij f. genuinum A. en G.
synoniem verklaart met f. silvestre ALEF. kunnen wij dus concludeeren,
dat hij de oude indeeling volgens Alefeld — wilde witte klaver versus gecultiveerde witte klaver — overneemt overeenkomstig het gebruik in den
landbouw, al is het onder gebruik van andere namen en al voegt hijvoor
de Lodino-klavier f. Lodigense hort. toe. Becker-Dillingen verklaart
nu echter f. cultum ALEF. synoniem met f. giganteum LAGR.-FOSS.
Giganteum LAGR.-FOSS. zou echter de Lodinoklaver zijn(zie boven) en
wordt dushiernaastf. Lodigense hort. geplaatst. Hegi,verklaarde,zooals
wij boven aangaven, f. giganteum LAGR.-FOSS. en f. cultum ALEF.
gedeeltelijk synoniem. Becker-Dillingen zal het pro parte over het
hoofd hebbengezien.
Ten slotte Erith (1924), die devolgende indeeling maakt:
Trifolium repens L.
var. 1.sylvestre
( = Trif. rep.sylvestre ALEF.)
ras a. hollandicum ( = Trif.rep.cultum ALEF.)
b. giganteum ( = Trif. rep.giganteum LAGR.-FOSS.)
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Hetgeen bij deze indeeling opvalt is, dat aanTrifolium repens cultum
ALEF. en Trifolium repens giganteum LAGR.-FOSS. geen plaats meer
wordt toegekend naast Trifolium repens sylvestre, maar dat beide beschouwd worden als voortkomende uit, dus behoorende tot, de laatste.
Dit is geheel in overeenstemming met de historie en de thans nog geldende praktijk, dat de cultum spp.wordengewonnenuitdewildevormen.
Becker-Dillingen zegt dan ook: „Aus den Wildformen lassen sich die
brauchbarsten Neuziichtungen gewinnen." De moeilijkheid met dezeindeeling is echter, dat var.sylvestre synoniem verklaard wordt*metTrifolium repens sylvestre ALEF. en ras hollandicum met f. cultum ALEF.,
terwijl dus,zooalswijzagen, andere auteurs de indeeling volgens Alefeld,
op grond van de onscheidbaarheid van f. sylvestre en f. cultum, niet
bruikbaar achten. Overzien wij nog weer eens het geheel, dan valt op,
dat Trifolium repens genuinum A. en G. betrekkelijk overeenstemt met
Trifoliumrepenssylvestrezooals Erith deze opvat (vooral waar Ascherson en Graebner over de naast genuinum staande giganteum spreken
als over een mogelijke modificatie van genuinum).
Ascherson enGraebner gaan duseigenlijk niet in,zooalsbovenreeds
opgemerkt, op het door ons besprokeh verschil wilde witte klaver —gecultiveerde witte klaver, welk verschil stamt van Alefeld en waarover de
verschillende auteurs het eens zijn, dat het niet houdbaar is, terwijl
Erith dit onderscheid wel maakt, maar dan degecultiveerde alsvoortkomende uit sylvestre beschouwt.
Afgaande op deze literatuurgegevens kan men niet tot een onderscheid
komen; een ontwarrend onderzoek op dit gebied is gewenscht; dit zal
vermoedelijk tot vereenvoudiging leiden.
Systematisch zijn wilde witte klaver en gecultiveerde witte klaver,
althans wanneer wij ons baseeren op Ascherson en Graebner en op
Erith, niet van elkaar te scheiden.
Opzichzelf behoevenwijditniettebetreuren, daartochzoovaakblijkt,
wanneer men overgaat tot het veredelen van een gewas waarvoor door
systematici een classificatie was opgesteld, dat het aantal genotypen veel
grooter is dan eerst verwacht werd, terwijl een verfijnd systematisch
onderzoek tot andere groepeeringen leidt. Sprekend zijn in dit verband
nog altijd de moeilijkheden bij de grassen.
Een goede omschrijving van wat men onder „wilde witte klaver"verstaat, is, zooals gezegd, niet te vinden. De kenmerken, die de 17de Beschrijvende Rassenlijst (1941) van het Instituut voor Plantenveredeling
noemt, zijn: sterk uitstoelende, kruipende vorm, die uitmuntend geschikt
is voor beweiding en zichzelf in stand houdt. Planten van dezen habitus
endezeeigenschappen worden aangetroffen in oude, overwegend beweide,
natuurlijke graslanden en deze zijn dus onderworpen geweest aan een
natuurlijke selectie van vele jaren in een regelmatig afgegraasd weidebestand. Sampson (1919) maakt opmerkingen, die geheel indezerichting
3
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gaan. Men heeft dan bij „wilde witte klaver" niet te maken met een
strengsystematische eenheid, maarmethetproductvaneenmassaselectie,
waarbij de toegepaste methode van selectie, nl. natuurlijke selectie, niet
in ruime mate door den „veredelaar" wordt beheerscht, zoodat het
selectie-product (de wilde witte klaver) zeer uiteenloopende vormen,
morphologisch zoowel als physiologisch, zal herbergen, terwijl ook de
begrenzingtoevallig is.
Zoo bekeken, dient het onderscheid wilde witte klaver —gecultiveerde
witte klaver niet in een systematiek van witte klaver te wordenopgenomen. Aan den anderen kant is wilde witte klaver niet iets mysterieus
(hoewel slecht begrensd, vandaar ook, dat geen goede beschrijvingen
zijn te vinden), en dit product van natuurlijke selectie zal te vervangen
en te verbeteren zijn door een product van doelbewuste selectie, waarbij dan o.a. aandacht zal moeten worden geschonken aanverdraagzaamheid voor afgrazen, door b.v. kunstmatig nabootsen hiervan. Maar niet
alleen daaraan. Zoo is vermoedelijk de omschrijving: „uit een goede
oude weide", dus afkomstig uit een bestand, niet zonder beteekenis.
Hoe dit punt bij doelbewuste selectie doelmatig onder oogen is te zien,
is een vraag, die, evenmin als bij de grassen, bevredigend is opgelost.
Verder dient evenzeer denadruk gelegd opoudweiland. Hierbijspeelt een
rol het feit, dat Stapledon (1927) als volgt stelt (pag. 242): „To sow
in the autumn and to take a crop of seed the following year represents a
very short period for establishment and growth, favourable only to the
quick-growing strains. To take a second crop in the same year is further
to select those strains which can pick up and grow very quickly — to
select, that istosay,fromamixed population,typeswhich predominantly
consist of plants having, in the main, the characteristics which we have
come to associate with „Commercial White Dutch". Ineen noot voegt hij
hier o.a. aantoe:„A11the researches in progress at Aberystwyth
conclusively prove, moreover, that the longer-lived and persistent strains of
all herbage species are those which grow slowly and „pick up" slowly."
Hier kan terloops worden opgemerkt, dat Stapledon terzelfder plaatse
spreekt over:„...the trade designation Wild White Clover."
Ten slotte kan nog met de woorden van Stapledon worden weergegeven,datgenewateldersdooronswerdbeschreven:„It issignificant in
this connexion to observe that in samples of white Dutch clover, plants
with the characters of wild white are frequently to be found, while in
samples of the oldest sward wild white, plants with the characteristics
of white Dutch are not infrequently met with."
De grenzen tusschen wilde witte klaver en gecultiveerde witte klaver
(Dutch clover) zijn dus niet of zeer moeilijk te trekken. Het is daarom
gewenscht, dat de hoofdverdeeling van witte klaver in de Beschrijvende
Rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling naar wilde en gecultiveerde witte klaver komt te vervallen en dat de andere, ook reeds

aanwezige indeeling, naar witte weideklaver en witte cultuurklaver als
eenige juiste wordt gehandhaafd. In dat geval wordt dewitte klaver niet
meerverdeeld naar herkomst maar naar*geschiktheid voor gebruik.
Wildewitte klaver,gecultiveerde witte klaver (Dutchclover)enLodinoklaver zijn kunstmatig geschapen, onvoldoend begrensde groepen uit de
eindelooze rijvan witte-klaver-variaties.
Grijpen wij thans terug op het uitgangspunt van ons betoog, nl. of de
onderzoekingen van Sampson (1919) en van Findlay en Dower (1927)
beteekenis hebben bij de beoordeeling van de vraag of de mate van stikstofvoeding een rol speelt bij het (specifieke) HCN-gehalte van de verschillende witte-klaver-planten. Wij kwamen tot de conclusie, dat bedoelde onderzoekingen deze beteekenis niet hebben, daar deze auteurs
vergelijkingen trekken tusschen wilde witte klaver en gecultiveerde witte
klaver, hetgeen geen vergelijkbare eenheden zijn. Wij hebben thans gezien, dat er systematisch geen verschil is tusschen wilde en gecultiveerde
witte klaver. Dit neemt niet weg, dat in derijvan variaties dezgn. wilde
witte klaver en de gecultiveerde witte klaver (Dutch clover) steeds in
eigenschappen vervan elkaarzullen staan,zoodat het bezwaar vankracht
blijft. Dit als eerste punt ter belichting van de gevonden controversen,
hetgeen naar onze meening reeds een voldoende verklaring is.
In de tweede plaats: de waarnemingen zijn gedeeltelijk gedaan aan
zaailingen of planten in het eerste jaar na uitzaaiing en gedeeltelijk aan
plantenverkregen dooruitloopers,inhetlaatstegeval dusvoorhetmeerendeelafkomstig vanplanten eenigejarennauitzaaiing. Hierinligt eenprincipieel verschil, daarhierdephysiologie van £enjarigegewassen endievan
meerjarige (niet houtige)gewassen eenrolgaat spelen, omtrentwelkelaatstewijnogbetrekkelijkslechtzijngeorienteerd.Ziehieroverook Frankena
(1940). Speciaal bij de inwerking van eenstikstofvoeding is dit vangroote
draagwijdte, daar het toch bekend is bij b.v. fruitboomen (meerjarig,
houtig), dat stikstofgiften in jonge stadia totaal andere verschijnselen te
voorschijn roepen dan op lateren leeftijd. Zie hierover b.v. de opmerking
van Kobel (1931,pag.59). Dewaarnemingvan Davies en Levy (1931),
dat N.Z. Mother Seed (Type I), noch N.Z. Permanent Pasture (Type II
met een weinig Type I), in het zaaijaar bloeiden, maar dat het tweede
jaar zeer veel bloemen geproduceerd werden, in tegenstelling met b.v.
Ordinary (rejected for certification), die direct het eerste jaar zeer krachtig bloeide, is in dit verband van groot belang, vooral waar het door
genoemde auteurs als type-eigenschap wordt vermeld.
Inde derdeplaats:dewaarnemingen van deandereauteurshieraangehaald zijn gebaseerd op de kleurreactie van pikrinezuurpapier en dus op
het onderscheid cyanophoor en acyanophoor, terwijl onze waarnemingen
betrekking hebben op de gradeering der cyanophorie. De tegenstelling
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cyanophoor versus acyanophoor is, zooals wij reeds eerder aanduidden,
naar onze meening te scherp en te eenzijdig. Acyanophoor is slechts een
extreme waarde van een lange lijst van waarden. Men kan zelfs de vraag
opwerpen of acyanophorie, in de theoretische beteekenis van het woord,
bestaat. Neemt men het bestaan wel aan, dan geeft men daarmede te
kennen, dat binnen witte klaver twee principieel verschillende stofwisselingen bestaan, wat niet wegneemt, dat de werkelijke acyanpphorie opde
afwezigheid van het glucoside-splitsende enzyme zou kunnen berusten.
Een zwakke aanwijzing in de richting van een dergelijke afwezigheid van
het enzyme vindt men bij Armstrong, Armstrong en Horton (1913),
die een geringe enzyme-activiteit vonden bij de eenige door hen onderzochte gecultiveerde witte klaver (Dutch clover). Ons interesseert hier
echter uitsluitend de vraag of de acyanophorie wordt veroorzaakt door
afwezigheid van het enzyme bijaanwezigheidvan het glucoside. Dit nuis,
mede gezien de onderzoekingen van de Armstrong's en Horton aan
Lotus corniculatus, niet waarschijnlijk. Neemt men het bestaan van
acyanophorie niet aan, dan heeft men slechts te maken met een meerof
mindervane£nstofwisselingsschema,terwijldandegevondenacyanophorie
te wijten is aan de gebruikte bepalingsmethoden, die b.v. onvoldoende
gevoelig zijn (zie Hoofdstuk V).
Uit de hier en daar met woorden omschreven verkleuringen van de
pikrinezuurpapiertjes hebben wij den indruk gekregen, dat het verschil in
gehalte aanHCNbijdezesNieuw-Zeelandscheklavers,dooronsonderzocht,
veel grooter was dan de verschillen door de andereauteurs geobserveerd
bij hetdoorhengebruiktemateriaal.Daardoorbestaat demogelijkheid,dat
bepaalde kenmerken in ons geval duidelijker naar voren zijn getreden.
In het kort zijn dus de gegevens als volgt samen te vatten. Aan zes
Nieuw-Zeelandsche klavers, behoorende tot drie verschillende klassen
(HCN-gehalte) en, gezien de beschreven eigenschappen, representatief
voor deze klassen, welke klavers gerekend moeten worden tot de zgn. gecultiveerde witte klavers,werd inhet zaaijaar deindrukverkregen, datde
planten van de „Mother Seed"-klasse, met het hoogste HCN-gehalte, de
hoogste stikstofvoeding genoten, gezien de groei- en bloeieigenschappen.
Tusschen krachtigerstikstofvoeding enhooger HCN-gehalte iseencausaal
verband zeer wel mogelijk. De in de literatuur beschikbare gegevens kunnen deze zienswijze niet direct versterken, maar kunnen deze evenmin
verzwakken. Menmaghierechter geen conclusies trekken, daarhet aantal
gevallen onder observatie te gering is (3 x 2), zoodat deze opvatting uitsluitend alswerkhypothese wordt gegeven.
Menzal nu echter direct kunnen tegenwerpen: hoe is het mogelijk over
een verschillende stikstofvoeding te spreken, wanneer Mirande (1912)
enveleandereauteursconstateerden, dat mencyanophoreenacyanophore
witte klaver inhet wild kanaantreffen vlaknaast elkaar,zoodat men b.v.
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goed doet bijverzameling in het wild, zich steeds uitvoerig te overtuigen,
dat men de uitloopers of bloemhoofdjes van een plant verzamelt, terwijl
tevens Ware (1925) geen invloed van verschillende grondsoorten op het
HCN-gehalte kan constateeren? De verklaring hiervoor zou gezocht
moetenworden in het individu van dewitte-klaver-plant; dit nu ismogelijk wanneer men bedenkt, dat wij hier te maken hebben met een Leguminose, dusveelal met een plant met wortelknolletjes, dus met een plant,
in symbiose levende met Bacterium radicicola en die dan juist daaraan
haar stikstofvoeding hoofdzakelijk en overheerschend heeft te danken.
Verschil in stikstofvoeding zou dan terug te brengen zijn tot een verschil in geschiktheid van den gastheer voor de symbiose met bepaalde
stammen van Bacterium radicicola. Een dergelijk specifiek gedrag van
den gastheer, dug binnen de soort, maakt reeds lang een punt van discussieuit;wijverwijzen naar Fred, Baldwin enMcCoy (1932,pag.174).
De onderzoekingen van Wilson, Burton en Bond (1937) en Burton
enWilson (1939) hebben voor Melilotus spp.en Medicago sativa het verschillende gedrag van varieteiten t.o.v. bepaalde Bacterium radicicolastammen aangetoond, alhoewel deze verschillen sterk belnvloed worden
door uitwendige omstandigheden, zooals temperatuur, lichtintensiteit en
belichtingsduur.
Wanneer men het verschil in stikstofvoeding verklaart door de specificiteit vandewaardplant,dangeldtvanzelfsprekenddeze oplossing alleen
voor cyanophore Leguminosen; op andere cyanophore planten kan zij,
behoudens enkele uitzonderingen, niet worden toegepast. Toch bestaat,
voorshands bezien, b.v. voor Sorghum dezelfde vraag. Zoo constateerden
Willaman en West (1916) reeds, dat van twee varieteiten Sorghum,
de eene, onder de meest verschillende groeiomstandigheden, steeds een
hooger HCN-gehaltehad dandeandere.
Wil men een rol toekennen, bij de vorming van het glucoside-niveau,
speciaal wat de hoogte betreft, aan de stikstofvoeding door middel van
dewortelknolletjes, dan dient mennogeenanderpuntonderoogentezien.
Bij het onderzoek van witte klaver voor zaadcontrole-doeleinden
maakte men gebruik van de blaadjes van zeer jonge zaailingen, waarbij
men specifieke verschillen in HCN-gehalte constateerde (Pethybridge
1918, Sampson 1919, Findlay en Dower 1927, Gentner 1935).
Het zal duidelijk zijn, dat op dat moment nog geen sprake kan zijn van
eenspecifieke stikstofvoeding door middel van Bacterium radicicola, daar
dezeeerst oplateren leeftijd optreedt.Wei constateerde men, dat metden
ouderdomhet gehalte aan HCNterug liep. Inschijnbare tegenspraak met
dit laatste vonden andere onderzoekers, dat het HCN-gehalte, overmeerdere jaren aan een plant gemeten, zeer constant bleef (Pethybridge
1918, Ware 1925), behoudens seizoenschommelingen. In heteerstegeval
hebben wij te maken met de plant, welke nog geen stikstofvoeding van
buiten krijgt toegevoerd, zij leeft van destikstofreserve van het zaad en
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omdat deze langzamerhand uitgeput raakt, daalt het HCN-gehalte. Inhet
tweede geval is de stikstofvoeding van buitenaf tot stand gekomen en
thans blijft het HCN-niveau constant.
Het specifieke HCN-niveau van den zeer jongen zaailing zou dan in
zeernauwverbandstaanmet,— eenfunctiezijnvan—, de stikstofreserve
in het zaad. Is het nu mogelijk, dat de grootte van deze stikstofreserve
wederom afhankelijk is van de stikstofvoorziening van de moederplant,
dan zou daarmede de ring gesloten kunnen worden voor den bepalenden
invloed van de stikstofvoeding door middel van Bacterium radicicola.
Hoe dit alles ook zij, vast staat, dat gezien het principieele verschil in
stikstofvoeding van Leguminosen en niet-Leguminosen, de resultaten
verkregen aan niet-Leguminosen, behoudens de eerder bedoelde uitzonderingen, niet zonder voorbehoud mogenworden toegepasf^op Leguminosen
en omgekeerd.
Gezien van uit dit oogpunt, zou de oplossing van dezevraag geheel een
microbiologische worden.
Bij de meest eenvoudige voorstellingvanzaken (alhoewel waarschijnlijk
tk eenvoudig!) zou men ter verklaring van het specifieke gedrag van de
waardplant kunnen denken aan een verschil in anatomischen (inwendigmorphologischen) bouw, speciaal wat betreft den wortel.
Erith (1924, pag. 113) vermeldt, dat wilde witte klaver, Dutch clover
en Lodino-klaver anatomisch van elkaar verschillen. Zoogeeft zij opvoor
het aantal vaatbundels in destolonen bij Lodino-klaver: 11-14, bij Dutch
clover:9-11 en bijwilde witte klaver:&-10. Debijwortelszijn bij Lodinoklaverhexarch,bijDutchcloverpentarchenbijwildewitteklavertetrarch.
Tenslottenoemtzijalshet aantal vaatbundels in debladstelen bijLodinoklaver:5-9, bijDutchclover:5of6enbijwildewitte klaver:4of5.
Deze inwendig-morphologische veranderingen bij de drie verschillende
witte klavers kunnen uit den aard der zaak direct in verband gedacht
worden met de uitwendig-morphologische kenmerken, zooals dikkere uitloopers voor den giganteum-vorm, grootere bladen enz. Ook hiergeldt
weer de vraag: staat deze indeeling onherroepelijk vast? Is dit toch
wel het geval, terwijl wij gezien hebben, dat een hoog HCN-gehalte niet
onherroepelijk gebonden is aan een van de drie opgestelde witte-klavervormen, dan is het erg moeilijk nog een verband te leggen tusschen het
HCN-gehalte en de inwendige morphologie, althans de hier genoemde
eigenschappen, van een witte-klaver-plant via een microbiologischbepaalde stikstofvoeding.
Omdit na te gaan werd op26 Mei 1941 van verschillende witte-klaverstammen en -klonen, die groeiden op de proefterreinen van de Afdeeling
Landbouwplantenteelt (zand- en kleigrond), het aantal vaatbundels in
de bladstelen geteld (telkens bij ongeveer tien stelen). Het resultaat is
neergelegd in Tabel 5.
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TABEL 5
Aantal vaatbundels in debladstelen vanwitte-klaver-stammen en -klonen
standplaats
Nederlandsche witte-klaver-klonen
(inhetwildverzameld):
herkomst:
no
150.1 Naaldwijk, zavel . . .
166.1 De Lier,zeerzwareklei
170.3 Dordrecht, zwareklei .
173.1
ft
>>
>>
245.1 Mandjeswaard(Kampen),klei
252.1
i>
ft
tt
Afd. Landbouwplantenteelt:
klone 1;weidetype
k!one6; zaadtype
klone7;weidetype

zandgrond
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.

aantal vaatbundels

3
3

5
5
5
5
5
5

4 5

Wilde witte weide klaver Escofar(Centr.
Bur.)
Inlandschewitte klaver(Centr. Bur.) . .
Trifoliumrepens(vander Have) . . . .

kleigrond
id.
id.

Nieuw-Zeelandschewitteklavers:
no2= Ac2273
no3 = Ac2160

zandgrond
id.

4 5
5 6 7

kleiachtige
tuingrond
id.
id.
id.

5 6
5
5
5

klonenuit no5= Ac2202:
x
4 zonderbladvlek
1.5
4.7
klonen uit no6= Ac2413:
x1
x*
5.1 . . .
1.2
1.8

id.
id.
id.
id.
id.

5
5 6
5 6 7

8

5
5 6 7
5
5 6 7
5

In de eerste plaats merken wij op, dat ook 3 vaatbundels per bladsteel
worden gevonden. Dit stemt overeen met het feit, dat wanneer men 5
vaatbundels vindt, hiervan twee slechts klein zijn; de drie groote vaatbundels zijn dan ongeveer gelegen op de drie hoekpunten van een gelijkzijdigen driehoek, de twee kleintjes op het midden van twee driehoekszijden, aan denbollen kant van densteel.
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Verband tusschen een klein aantal vaatbundels en het type wilde witte
klaver werd nietgeconstateerd;zooisklone6vandeAfdeeling Landbouwplantenteelt, volgens de habitus-kenmerken, zie Erith (I.e.), geen wilde
witte klaver, maar eerder geneigd naar het gecultiveerde type. Wat betreft de Nieuw-Zeelandsche Waverszouden sommige dezer klonen volgens
ditanatomischegegeventotdengiganteum-vormgerekendmoetenworden,
hetgeen volgens andere eigenschappen en volgens de afstamming niet
juist schijnt (zie eerder in dit Hoofdstuk: N.Z. Wild White Type 1.),
alhoewel sommige van deze klonen zeet forsch gebouwd zijn. Andere
van de Nieuw-Zeelandsche klonen zouden tot de wilde witte klaver
gerekend moeten worden volgens het aantal vaatbundels, hetgeen evenminvolledig te accepteeren valt.
De onderzochte Nederlandsche klaver-klonen zijn alle afkomstig van in
1935 in het wild verzameld.zaad, dat in 1936 werd uitgezaaid. Deze
klonen zijn voorjaar 1941 nog krachtig. Er zijn vertegenwoordigers bij
met hoog en laag HCN-gehalte, echter zonder eenig verband met de hier
weergegeven verschillen in anatomie. Deze klonen hooren geen van alle
tot deextreem kruipende,laagbijdengrondgroeiendewildewitteklavers.
Het meerendeel der bladstelen is langer dan 10, gaande tot 20 cm. De
waarde, die Erith (I.e.) voor de bladsteel-lengten opgeeft, stemt, zooals
gewoonlijk voor dergelijke kenmerken geldt, hiermede slecht overeen.
VoorDutchclovergeeft zijeengemiddeldelengtevan5tot7,5 cm op.
DeTrifolium repens van Van der Have zou anatomischeengiganteumvorm moeten zijn, behoort, uit hoofde van den habitus, echter eerder tot
deovergangsvormenvanwildeengecultiveerde witte klaver.
Ten slotte vestigen wij de aandacht op het feit, dat binnen elke afzonderlijke klone het aantal vaatbundels in den bladsteel nog kan varieeren.
Het is gerechtvaardigd twijfel uit te spreken over de juistheid van het
verband, dat Erith heeft gelegd tusschen sommige anatomische kenmerken en deverdeeling in bepaalde vormen bijwitte klaver.
Alvorensmenwaardegaattoekennenaanditsoorteigenschappen,zalmen
een uitvoerig onderzoek dienen inte stellen naar deoptredende variaties.
Grijpen wij thans terug op het genetische onderzoek van Williams
(1939), dan valt op te merken, dat door hem de vererving werd bepaald
van een afgeleide eigenschap: het HCN-gehalte. Daar hij echter het
meest eenvoudige verervings-schema vindt, zal men mogen aannemen,
dat het verband tusschen het HCN-gehalte en de werkelijk verervende
causa betrekkelijk eenvoudig is. Devraagblijft of er acyanophore witteklaver-planten bestaan.
In dit Hoofdstuk hebben wij aan de hand van een enkele veldwaarneming willen laten zien tot welke vragen het betreden terrein aanleidinggeeft. Daarmicrobiologisch,anatomischensystematischonderzofck
niet op onzen weg lag, zijn wijniet op deze vragen ingegaan.
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HOOFDSTUK III

HET BLAUWZUURGEHALTE
VAN NIEUW-ZEELANDSCHE EN NEDERLANDSCHE
WITTE KLAVERS
VOORZORGEN BIJ DE BEPALINO DAARVAN IN ACHT TE NEMEN
*

WijhebbeninHoofdstuk IIdevraagopgeworpen,ofhetkeuringsschema
van witte klaver, gebaseerd op het HCN-gehalte, zooals dat in NieuwZeeland is ingevoerd, ook geldig is buiten Nieuw-Zeeland, dan wel, dat
het uitsluitend plaatselijke beteekenis heeft. Daarbij valt dus na te gaan
in hoeverre het HCN-gehalte van een witte-klaver-plant specifiek en in
welke mate het aan modificatie onderhevig is. Er werd getracht hier een
antwoord op te geven, door na te gaan of het HCN-gehalte van bepaalde
Nieuw-Zeelandsche witte-klaver-monsters, uitgezaaid in Nederland, voldoet aan de HCN-eischen van de keuringsklasse, waarin zij in Nieuw-Zeeland zijn ondergebracht. Anderzijds dient devraag beantwoord te worden
of onder de Nederlandsche witte klaver cyanophore individuen voorkomen, zoodat in Nederland op een hoog HCN-gehalte kin worden geselecteerd, waarmede de beschouwing van de Nieuw-Zeelandsche onderzoekingen zin krijgt.
Te dien einde werden in eerste instantie de zes hier verbouwde en in
Hoofdstuk II beschreven Nieuw-Zeelandsche witte klavers onderzocht op
hun HCN-gehalte. Hiertoe en voor alle andere HCN-bepalingen in dit
Hoofdstuk werd gebruik gemaakt van de methode Liebig-Denig&s, zooals
in Hoofdstuk I beschreven. De bepalingen geschiedden dus aan groote
quanta klaverbladen, welke op de eveneens in Hoofdstuk I omschreven
wijze werden verzameld, vervoerd, fijn gehakseld, gedigereerd en gedestilleerd.
De eerste bepalingen zijn neergelegd in Tabel 6. Wij kozen daarvoor
een vertegenwoordiger van de Klasse Uncertified en een van de Klasse
Permanent Pasture, terwijl van Mother Seed beide klavers werden onderzocht.
'Menziet uit deze cijfers, dat de gehalten aan HCN in de groene massa
van dezelfde orde van grootte zijn als in Nieuw-Zeeland. De overeenstemming met de speciale klasse-cijfers is slechts betrekkelijk. Het heeft
eenigszins den schijn of de gehalten een verschuiving naar boven hebben
ondergaan, althans no 6iszeer hoog ingehalte en no 2 zou volgens onze
cijfers moeten worden ingedeeld in de Permanent Pasture klasse. Maar
41

TABEL 6
HCN-gehaltevan4Nieuw-Zeelandschewitteklavers, in1938inNederlandverbouwd
No.

klasse

datum

uur

% HCNindegroene
massavolgensklasse

% HCNinde
groene massa
a. 0,0050
b. 0,0049
a. 0,0054
a. 0,0078
b. 0,0066
a. 0,0140
b. 0,0151
c. 0,0149

2

Uncertified

6-8-'38

12.00

kleiner dan 0,0030

4
5

Permanent P.
MotherSeed

6-8-'38
9-8-'38

14.45
9.00

0,0030-0,0070
0,0070-0,0130

6

MotherSeed

3-8-'38

9.00

0,0070-0,0130

gezien deze cijfers mogen wijwel concludeeren, dat ergeen sprake van is,
dat het optreden van HCN in deze klavers en de variaties in het HCNgehalte alleen beperkt zijn tot Nieuw-Zeeland (dusinhaerentaandegroeiplaatsennietaandenstam).WijvindenbijverbouwinNederland dezelfde
orde van grootte van HCN-gehalte als in Nieuw-Zeeland terug.
Dat deklasse-grenzenniet precieskunnenwordenaangehouden, behoeft
onsniet te verwonderen. Reeds in zijn oorspronkelijk artikel geeft Doak
(1932) aan, dat doorhemgezorgd werd, dat bijhet bepalen van het HCNgehaltevanonbekendestammenvoorhunclassificatie,steedsenkele „standaardperceelen"van bekend gedrag, meewerden bemonsterd. „Whenthe
method was applied to certification lines it became obvious that frequent
analysis of ^control"plots was necessary to avoid errors due to day-today and seasonal variations in hydrocyanic-acid content, as well as those
duetostage ofgrowth." Inhet bezit van deervaringvaneenvolgendjaar
zegt Doak (1935): „Results obtained in subsequent years show that the
potential hydrocyanic-acid (HCN) content during the 1932-1933 season
was somewhat higher than has been found since. Few samples have been
found to contain more than 0,010 per cent HCN, and the general range,
especially inrespect to the types higher in HCN, islowerthan isshownin
the above table (zie Inleiding pag. 7). For certification purposes a new
standard has to beset each season by reference to control lots the performance of which is known. During the past season the lower HCNlimit of
those lines certified as mother-seed lines has been inthe vicinity of 0,005
per cent."
In 1937 onderstreept Doak 1 ) deze noodzaak nog eens uitdrukkelijk
en voegt eraantoe:„I would point out, however, that there areacertain
amount of day-to-day variations in the HCN, and it is our practice to
includeseveralcontrol plotsoneveryoccasiononwhichwedeterminedthe
l

) Schriftelijke mededeelingaanden schrijver.
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HCN-content. In this way we have constant reference to the behaviour
of known types."
Ten duidelijkste spreekt hieruit, dat men reeds na eenige ervaring het
eerst vastgestelde schema met scherpe grenzen heeft verlaten en dat wij
moeten spreken van een glijdende schaal. Schakelt men, gelijk Doak
aanbeveelt, bij iedere bepaling controle-bepalingen aan reeds eerder
onderzochte witte-klaver-stammen in, dan dient men niet uit het oog te
verliezen, dat dan wordt aangenomen, dat alle stammen gelijk reageeren
op de invloeden, welke het HCN-gehalte wijzigen en van welke invloeden
wij vooralsnog den aard niet kennen.
Het is in dit verband volgens ons.niet zonder bezwaar, dat men in
Nieuw-Zeeland, zooals wij in de Inleiding mededeelden, bij de keuring
vanwitte klaver isteruggevallen opdepikrinezuurpapier-methode,waarbij drie of vier kleurtrappen worden onderscheiden.
Uit eenenanderisafteleiden,dat deNieuw-Zeelandscheklaver,zooals
die op onze proefvelden is gegroeid, zich normaal, althans wat het HCNgehalte betreft; heeft gedragen,zoodat het geoorloofd was met dit gewas
verder te experimenteeren.
Doak bepaalde dus het HCN-gehalte in de groene massa. Dit behelst
twee punten, die wij in het kort nader onder de oogen dienen te zien:
le waarde en beteekenis van het gehalte-cijfer, met name het al of niet
geoorloofd zijn van het gebruiken daarvan, en 2e de berekening van het
gehalte-cijfer op de waterhoudende massa en niet op de droge stof.
Hoewel veel met gehalte-cijfers gewerkt wordt, dient menzich bij ieder
geval te realiseeren, of het in dat speciale geval geoorloofd is, dan wel
of dete behandelen vraag onjuist in degehalte-cijfers wordt weerspiegeld.
Wij verwijzen b.v. naar Boonstra (1938) en Gouwentak (1929).
Inhet onderhavige onderzoekschijnen geenbezwarentegenhetgehaltecijfer naar voren te brengen te zijn. Menheeft hier te maken met gehaltecijfers, zooals die ook b.v, (en met welk nut) bij de kinacultuur gebruikt
worden. De objecten van deze verschillen principieel van de mineraalgehalten, waar Boonstra (I.e.) hoofdzakelijk over spreekt De mineralen
als zoodanig worden door de plant van buiten af opgenomen, terwijl dit
met de eerst genoemde objecten niet het geval is, aangezien deze in hun
speciale opbouw door de plant zelf worden geproduceerd. Debezwaren
van Gouwentak (I.e.)komen hierop neer, dat gehalte-cijfersberekendop
gewichtseenhedenvanassimileerendedeelen,beinvloedwordendoordeaanof afwezigheid van de assimilaten. Zoozouden periodieke schommelingen
in bepaalde gehalte-cijfers veroorzaakt kunnen worden doordeschommelingen van de assimilaten zonder dat de onderzochte stof ookmaareenige
toe- of afname vertoont. Voorons onderzoek hebben wij dit verschillende
malen nagegaan zonder hier foutenbronnen te kunnen ontdekken.
Het tweede punt, de berekening van het gehalte-cijfer op de water43

houdende, groene massa, houdt grootere bezwaren in. Deze wijze van
berekenen biedt theoretische voordeelen, daar toch het water, evengoed
als alle andere stoffen tot het systeem behoort, ja zelfs een in wezen alles
beheerschende factor is. Een bladgewas, als witte klaver, levert echter
juist in dit verband onoverkomelijke moeilijkheden in den vorm van het
aanhangende water, dat dus niet tot het systeem behoort. Realiseeren wij
onsslechtshetverschil,datmoetontstaanbijbemonsteringvaneenklavergewas zeer vroeg in den ochtend, wanneer de dauw nog zwaar over den
akker ligt of enkele uren na het middaguur van een zon-doorstoofden
Augustusdag. Van gewas tot gewas veranderen deze vragen.
Denken wijb.v. aanbieten„Ioof". Zooals door Bruinsma (1938)wordt
beschreven, werden bijzijn onderzoek alle monsters gelijk behandeld, ook
al weer omdat bepaalde fouten niet te vermijden waren; eerst werden de
monsters gewasschen, zoo kort mogelijk in zoo weinig mogelijk water,
waarna het loof gedurende een nacht op speciaal geconstrueerde rekken
werd weggezet om uit te lekken. Hier trachtte men dushetaanhangende
water van de verschillende monsters gelijk te maken. Bij het grootere,
dikkere en gladdere bietenblad zal het aanhangende water relatief een
veel minder groote rol spelen dan bij het klaverblad. Een dergelijke
methode is bij witte klaver niet uitvoerbaar (gedacht werd aan drogen
tusschen filtreerpapier), medegezien den bij het glucoside-onderzoek alles
overheerschenden eisch tot snel handelen, hetgeen voor het bietenloof
niet in die mate noodzakelijk is.
Dat dit verschil invochtgehalte bestaat, hetgeen wijpractischervoeren,
wanneer wij 's morgens en *s middags bemonsterden, kan nog aan door
ons bepaalde vochtgehalten van witte-klaver-bladen worden gedemonstreerd.
Uit Tabel7 valt duidelijk te zien, dat gemiddeld het vochtgehalte des
morgens het hoogst is, des middags het laagst, om vaak tegen den avond
weer te stijgen. Tevens valt op, dat voor de bladstelen het vochtgehalte
nog iets hooger ligt dan voor de blaadjes (in het vervolg steeds gebruikt
in de morphologische beteekenis van onderdeel van een samengesteld
blad), terwijl het veel constanter blijft, al volgt het blijkbaar deblaadjesvochtigheid wel.
Wij zullen hier te maken hebben met aanhangend vocht, zooals ook in
droge tijden door dauwvorming kan optreden, maar evenzeer met mogelijkevariaties indewaterhoeveelheid binnen deplant. Het meerconstante
vochtgehalte van destelen, hoewel nog meegaande met de vochtgehalteveranderingen van de blaadjes, is zeer wel met het aanhangende water te
verklaren, daar dit aanhangende water voor de stelen een geringere hoeveelheid zal zijn terwijl het minder aan verandering onderhevig is. Door
den verticalen stand zal men te maken hebben met een laag gelegen
maximum-waarde van het aanhangende water, begrensd nl. door afdruipen. Verder is het oppervlak relatief veel kleiner dan bijdeblaadjes.En
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tenslotte heeft men te maken met de vochtige atmosfeer onder het bladerendek. Aan deneenen kant zal dit laatste het vochtgehalte hooghouden,
aan den anderen kant zal het oorzaak zijn van een meer constant vochtgehalte en dusvaneengeringereyariatieinhetvochtgehaltevandestelen.
Het verschil tusschen detwee uiterstevochtgehalten opdenzelfden dag,
dat uit eenoogpunt van deanalyse, zooals Doak dietoepaste, vanbelang
is, bedraagt bij een gemiddeld vochtgehalte van 80-85% van 3 tot 4
eenheden van het vochtgehalte, met dien verstande dat, zooals bij de
Nieuw-Zeelandsche klaver no 5 op 15 September 1939, dit verschil kan
stijgen tot meer dan8eenheden.
Ingeval het HCN-gehalte uitsluitend bepaald wordt voor selectie- en
keuringsdoeleinden, zooals Doak deed, zal men dus wel kunnen werken
met dit gehalte betrokken op de groene massa, mits de vochtgehalteschommelingen per dag beperkt blijven tot 3 k4 eenheden (hetgeen overeenkomt met 5%) en men daartoe, wanneer gelijktijdige bemonstering,
b.v. wegens het groote aantal, niet mogelijk is, zooveel mogelijk gelijkwaardige tijdstippen, wat de vochtigheid van het gewas betreft, uitkiest.
Menzal daneen plotselinge afwijking van 8eenheden,welkeovereenkomt
met 10%,zooals die eveneens door ons geconstateerd werd, kunnen vermijden.
Bij vergelijking van de uitkomsten van verschillende dagen, ook al beperken wij ons tot de uren rond het middaguur, vinden wij als hoogste
vochtgehalte 85,9% en als laagste 79,3% (Tabel 7). Deze variatie van
dag tot dagbedraagt dus eveneens minstens 8-10%, hetgeen al een zeer
redelijke verklaring schijnt voor de dag-tot-dag-variaties, die Doak in
het HCN-gehalte vond. Uit deze impasse redde Doak zich, volkomen
afdoende, door inschakelen van standaardperceelen.
Terloops zij gezegd, dat bij het gebruik van pikrinezuurpapier deze
moeilijkheden door de tekortkomingen van de methode niet worden
opgemerkt.
Verder kan men dan nog denken aan uiteenloopende vochtgehalten bij
verschillende stammen van witte klaver, zooals bij de 3 x 2 Nieuw-Zeelandsche klavers (zie Tabel 4 en 7), hetgeen pleit voor het betrekken
van het gehalte op de groene massa, vooral uit een oogpunt van de vergiftigingskansen.
En tenslotte bestaan nog de verschillen in vochtgehalte bij witte klavers van diverse herkomst. De door ons genoemde vochtgehalten omvatten niet de uiterste mogelijkheden. Zoo noemt Wolff (1936) de volgende
vochtgehalten voor 12witte klavers, afkomstig van verschillende plaatsen
in Duitschland: 77,9; 81,4; 83,1;83,4; 83,6; 83,6; 84,6; 86,6; 87,6;87,9;
90,9; 93,2. Mach en Herrmann (1934) geven nogcijfers van twee Duitsche monsters:72,6% en85,3%.
De twee uiterste waarden voor het vochtgehalte van witte klaver, die
wij in de literatuur hebben gevonden, bedragen dus 72,6% en 93,2%.
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TABEL 7
vocht°/0
datum

uur

neerslag
mm

massa blaadjes
massastelen

HCN-gehalte
blaadjes
HCN-gehalte
stelen

blaad- stelen groene droge grocne droge
jes
massa
stof
stof massa

Nieuw-Zeelandschewitteklaverno6
3-8-38
15-8-38
15-8-38
16-8-38
16-8-38
16-8-38
17-8-38
17-8-38
17-8-38
18-8-38
18-8-38
18-8-38
19-8-'38
20-9-38
20-9-38
20-9-38
21-9-38
21-9-38
21-9-38
22-9-38
22-9-38
22-9-38
23-9-38
23-9-'38
23-9-'38
23-9-38
23-9-38
23-9-38

s^-^g

8-9-39
8-9-'39
9-9-'39
9-9-39
27-9-39
27-9-39
27-9-39
28-9-39
28-9-39
28-9-39
28-9-39
29-9-39

9.00
12.00
18.00
8.15
12.15
18.00
8.30
12.00
18.00
8.15
12.30
18.00
8.00
8.00
12.00
18.00
8.00
13.15
18.00
8.00
12.00
18.00
8.15
10.00
12.30
14.30
18.00
20.15
14.00
16.00
19.30
9.00
11.30
9.00
14.00
19.00
6.15
7.30
9.30
18.45
9.00

0,0)
2,8
2,8
2,8
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
0,2
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*

l
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) Eveneensinvoorgaandeetmalen.

85,0
82,9
86,1
83,0
82,1
87,4
84,0
83,1
83,8
84,3
82,4
83,6
85,8
82,2
81,8
85,2
82,5
82,5
84,4
80,4
81,7
84,5
83,9
82,5
81,3
81,9
82,8
78,3
77,6
80,2
79,2
80,1
84,0
80,6
81,2
84,1
84,4
83,0
80,9
82,0
*

90,5
90,1
90,4
90,9
89,8
90,2
90,7
90,0
90,0
89,9
89,4

2,00
1,06
1,00
0,86
0,85
1,00
0,88
0,76
0,81
0,81
0,79
0,76
0,77
1,00
0,82
0,85
0,92
0,80
0,75
1,09
0,94
0,92
0,77
0,75
0,76
0,76
0,78
0,79

1,43 5,42 3,03
1,32 4,71 2,87
1,21 4,55 2,76
1,56
1,42
1,58
1,47
1,40
1,31
1,68
1,73

2,94
3,25
3,91
2,83
3,76
3,42
2,62
2,86

1,87
1,85
2,09
1,91
1,57
1,95
1,69
1,58

VervolgTABEL7
vocbt°/o
datum

no1
no2
no3
no4
no4
no5
no5
no111
no 127
no 131
no 143.1 . . . .
no 143.2 . . . .
no 148.1 . . . .
no 150
no 157.1 . . . .
no 166
no 167.1 . . . .
no 170.1 . . . .
no 170.2 . . . .
no 173
no215
no221.1 . . . .
no230
no248
no252
no274.2 . . . .
Pajbjerg Grassmark(Wiersum)
Mors5(v.d.Have)
SpecialStock
Nordfolk (C.B.)
Wildewitteklaver
Oudweiland
Essex(C.B.)

uur

neerslag
mm

massablaadjes
massastelen

blaadstelen groene droge groene droge
jes
massa stof massa stof

Nieuw-Zeelandsche witteklaverno5
15-9-'39 7.00 4,6 86,4
15-9-'39 9.00 0,0 85,2
15-9-'39 11.00 0,0 81,9 •
15-9-'39 15.00 0,0 78,2
15-9-'39 19.00 0,0 81,5
16-9-'39 9.00
80,8
Nieuw-Zeelandsche witte klaver
22-8-'38 12.00 4,8 83,1 88,5 1,25
22-8-'38 12.00 4,8 83,2 90,0 1,10
23-8-'38 12.00 0,0 81,1 87,4 0,70
6-8-'38 20.45 11,6 84,5
22-8-'38 12.00 4,8 84,2 90,0 0,90
22-8-'38 12.00 4,8 85,9
0,90
23-8-'38 12.00 0,0 83,1 88,7 0,68
Nederlandsche witteklaver-klonen
7-9-'38 12.30
7-9-'38 12.30
8-9-'38
16-9-'38
8-9-'38
16-9-'38
8-9-'38
8-9-'38
9-9-'38
9-9-'38
12-9-'38
12-9-J38
12-9-'38
12-9-'38

m^s

12-9-'38
14-9-'38
14-9-'38
14-9-'38

8.30
8.00
8.30
8.00
9.30
9.30
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
12.00
12.00
12,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0

HCN-gehalte
blaadjes
HCN-gehalte
stelen

79,3
81,4

1,84 3,80 2,20
1,85 5,34 3,17
1,05 7,71 5,27
1,42 1,86 1,18
1,02 7,38

1,29
1,27

%vocht
blaadjes -f steel
86,6
84,6
87,3
80,8
82,7
83,0
84,2
82,6
83,4
83,8
81,6
80fl
82,3
83,3
80fi
80,1
80,3

14.9-'38
13-9-'38

2.00 10,0
3.00 0,0

87,4
87,2

13-9-'38

3.00

0,0

87,2

14-9-'38

3.00 10,0

85,7
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Zooalsreedsindenoot oppag. 13geconstateerd werd,ishet doorSeddon
gebruikte percentage van60%inonze oogen, althans voor Nederlandsche
en Duitsche toestanden, wel erg laag; wij bezitten geen aanwijzingen,
dat ditpercentage voor Australiewelzougelden.
Samenvattend mogenwijconcludeeren, dat onder bepaalde voorzorgen
berekening van het HCN-gehalte opde groene massa voor keurings- en
selectie-doeleinden toelaatbaar is, gezien den arbeid verbonden aan de
vochtbepaling;voorwetenschappelijkeonderzoekingenisdezeberekeningswijze echter ontoelaatbaar. Menkomt dantot het betrekken op dedroge
stof. In Tabel 8 zien wij b.v. voor no5 de HCN-gehalten berekendop
de droge stof goed overeenstemmen, terwijlde gehalten, berekend opde
groene massa, zeer veel verschillen.
In de door Doak gevolgde werkwijze verdient nog een ander punt
onze aandacht.
Reeds Mirande (1912) geeft aan,dat de bladsteel betrekkelijk weinig
blauwzuur afgeeft, tegen de blaadjes zeer veel.
Hijnoemtdevolgende cijfers:
blaadjes 0,0102% HCNindegroene massa
bladstelen 0,0025% HCNindegroene massa
Stengels 0,0010% HCNindegroene massa
Ook Askew (1934) constateerde hetzelfde. Daar hij zijn cijfers opgeeft in cm8AgNO,, zullen wij die hier niet citeeren. De verhoudingvan
het HCN-gehalte indegroene massa der blaadjes tot dat derstelen isbij
hem voor een onderzochte klaver optwee verschillende data 7,00 : 1en
7,46 : 1en voor een andere klaver 3,33 :1 en 2,63: 1. Voor Mirande's
cijfers zou dit 4,08 : 1worden.
Ware (1925) kon met zijn pikrinezuurpapier geen HCNontdekken in
fijngemaakte wortels, Stengels, bladstelen, bloemstelen en bloemen van
het bedoelde gewas.
In Tabel 7 zijn gegevens hierover te vinden. Eenige malen kondenwij
de verhouding van de HCN-gehalten berekenen, zoowel uitgedrukt op
groene massa alsopdrogesto'f. Uit dezecijferszienwij,datdeverhouding
in gehalte vanblaadjes enstelen vanstamtotstam zeer kanverschillen,
terwijl ookbij Senstam (geen klone) deze verhoudingen niet stabiel zijn,
al is dit bij de berekening op de droge stof in meerdere mate hetgeval
dan bijberekening opdegroene massa.
Wanneer mendushet HCN-gehalte vanblaadjes enstelentezamenbepaalt, danwordt deuitkomst mede belnvloed door genoemde wisselende
verhouding ingehalte van HCNinblaadjes enstelen. Eendergelijk cijfer
mag dan waarde hebben uit een oogpunt van het vervoederde product,
uitplantenphysiologischoogpuntheeft hetgeen waarde, zooals ookteverwachten was, gezien detotaalverschillendefunctievanbladschijf en-steel.
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Er bestaat echter nog een ander bezwaar tegen het bemonsteren van
blaadjes plus stelen. De gewichtsverhouding van blaadjes en stelen in het
monster behoeft niet constant te zijn. Bij vergelijking van verschillende
klaverrassent.o.v.hetHCN-gehaltespeeltdusookdezeverhoudingeen rol.
Uit de cijfers van Tabel 7 zien wij, dat deze verhouding van klaverstamtot klaverstamsterk kanvarieeren,b.v. 1,25 : 1 bij no 1indegroene
massaen0,9 : 1bij no5 (monstername opzelfden dag en uur),terwijl de
verhouding voor Nieuw-Zeelandsche klaver no 6 op verschillende dagen
en uren ook zeer uiteenloopt. Bij deze komen wij van 2,0 : 1(3-8-'38) op
1,09 : 1(22-9-'38) en 0,75 r1(21 en 23-9-'38), dus alles binnen &n stam.
Het is goed extra te onderstrepen, dat de hier berekende —-—j—verhouding niet de voor den stam karakteristieke verhouding is, maarde
voor het monster karakteristieke verhouding. Er is toch geen enkele
voorzorggenomen,datdebladstelenvolledigwerdengeplukt,zoodathierin
variaties hunverklaring kunnenvinden.
Wijhebbenhierdustemakenmeteencontroleopderegelmatigesamenstelling van een mengmonster blaadjes en stelen. Uit dien hoofde is dus
debemonsteringvan blaadjes enstelen te zamente verwerpen. Ditneemt
niet weg, dat devoor denstam karakteristieke verhouding vanblaadjesen
stelen grooten invloed zal hebben op de verhouding in het monster.
Het door Doak bepaalde HCN-gehalte van witte klaver in de totale
groene massa (blaadjes enstelen te zamen) was dusniet alleen afhankelijk
van het vochtgehalte (uitwendig en inwendig), maar tevens van de
—
-verhouding in het monster, welke afhankelijk is van variaties,
steel
die optreden bij een zooveel mogelijk gelijke wijze van bemonsteren, en
blaadies
welke eveneens wordt belnvloed door de —-—p—verhoudingkarakteristiek voor den onderzochten klaverstam, die wisselt met het groeistadium;
verder was dit gehalte afhankelijk van de verhouding van het HCNgehalte in blaadjes en stelen. Al met al een gecompliceerd verband, dat
men in zijn factoren zal moeten splitsen, wil menhetverderonderzoeken.
Voor een aanzienlijk deel zal men hier de oorzaak moeten zoeken van de
dag-tot-dag-schommelingenendeschommelingenvan seizoen tot seizoen,
welkedoorDoak werdengeconstateerd.
Plantenphysiologisch zal mendusgoeddoentewerken met de blaadjes
alleen. Voor praktijkbepalingen, gelijk vooreenkeuringsschema,heeft dit
eengroot nadeel, nl. deenormehoeveelheidwerk, dieverbonden isaanhet
scheiden van blaadjes en stelen, zoolang voor het quantitatiif bepalen
van het blauwzuur uitgegaan moet worden van groote quanta blaadjes,
omdat de gebruikte HCN-bepaling (Liebig-Denigfes) niet gevoelig genoeg
is. Ook hier geldt weer, dat men vaak veel aan nauwkeurigheids-eischen
zal opofferen omcijfers te verkrijgen, dienog practisch te bepalen zijn bij
4
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het aanwenden van weinig arbeid en, daarmede veelal gepaard gaande,
bijhet verrichten vangroote aantallen analysen perdag.
Dit geldt als algemeene eisch, wil selectie op chemische eigenschappen
uitvoerbaar zijn. Oppervlakkig bezien voldoet hieraan het pikrinezuurpapier, echter is hierbij de nuanceering tfcgering.
Opnieuw werd thans het HCN-gehalte bepaald van de Nieuw-Zeelandsche klavers,diein Nederland warenuitgezaaid.
De resultaten zijn neergelegd in Tabel 8, waarbij zij opgemerkt, dat
de bepaling voor no 6, ter vergelijking; uit andere reeksen van waarnemingen werd gelicht.

TABEL 8
HCN-gehaltevan 6Nieuw-Zeelandschewitteklavers,in 1938 inNederlandverbou
HCN inde blaadjes
no

klasse

datum

uur

1

Uncertified . . .

22-8-'38

12.00

2

Uncertified . . .

22-8-'38

12.00

3

Permanent Past. .

23-8-'38

12.00

4

Permanent Past. .

22-8-'38

12.00

5

MotherSeed. •. .

22-8-'38

12.00

*23-8-'38

12.00

18-8-38

12.30

6

Mother Seed. . .

HCN in de stelen

groene
massa

droge stof

grocnc
massa

droge stof

0,0018
0,0020
0,0064
0,0064
0,0110
0,0106
0,0044
0,0038
0,0128
0,0130
0,0158
0,0152
0,0194
0,0204

0,011
0,012
0,038
0,038
0,058
0,057
0,028
0,024
0,090
0,092
0,093
0,090
0,124
0,130

0,0005

0,005

0,0012

0,012

0,0014

0,011

0,0022

0,022

0,0021

0,019

0,0044

0,046

Debeteekenis van het berekenen van het HCN-gehalte opde drogestof
wordt in Tabel 8 fraai geillustreerd aan no 5 op 22 en 23 Augustus
1938, bij welke bepalingen de gehalten in de groene massa niet kloppen,
maar die berekend op de droge stof wel. Reeds in Tabel 6 werd geconstateerd, dat het HCN-gehalte van no 2 hooger ligt dan uit hoofde
van dekeuringsklasse verwacht mochtworden;dit wordt thansbevestigd.
No2 en4 hadden inTabel 6 nog ongeveer gelijke waarden, thans blijkt
no 2, zoowel bij berekening op de groene massa als op de droge stof, een
hooger gehalte te hebben dan no4. Nemenwij no5 alsstandaard voorde
beide dagen,waarop monsterszijngenomen,dan isdeuitkomstvoorno3,
wat betreft het gehalte aan HCN in de groene massa (blaadjes) te corrigeeren enweltot 0,0090%. Derangschikking derwitte klaverswas,zooals
wij hen geklasseerd uit Nieuw-Zeeland ontvingen (van laag naar hoog):
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1-2-3-4-5-6, terwijl volgens onze Tabel 8 de rangschikking wordt:
1-4-2-3-5-6. Hier kan worden opgemerkt, dat men de Nieuw-Zeelandsche klassegrenzen niet oponze cijfers magtoepassen, daarzijgeldenvoor
blaadjes plus stelen en dus volgens normale verwachting lager zullen
liggen danvoor blaadjes alleen, diewijanalyseerden.
Errestteonsnognategaanof indeinNederlandgevondenwitteklaver
HCNkanworden aangetoond en of het hierbijgaat omeven grootevariaties en hoeveelheden als in Nieuw-Zeelandsche witte klaver.
Hiertoe konden wij beschikken over een aah de Afdeeling Landbouwplantenteelt van de Landbouwhoogeschool bijeengebrachte verzameling
witte-klaver-klonen. Deze collectie was ontstaan, doordat in 1935 rijpe
bloemhoofdjes van witte klaver, over geheel Nederland verspreid, in
graslanden of op grasbermen voorkomend, waren verzameld; deze zijn
hoofdjesgewijs uitgezaaid, nadien stam- en plantsgewijs beoordeeld, langs
ongeslachtelijken weg vermenigvuldigd tot klonenveldjes van 1 m* en
kort gekarakteriseerd.
De HCN-bepalingen werden verricht aan planten, die drie jaar oud
waren, terwijl de beschrijving was opgesteld aan tweejarige planten. In
Tabel 9 zijn de resultaten samengevat. Wij bepaalden, ondanks bovenstaandeuiteenzettingen, het HCN-gehaltevanblaadjesenstelen tezamen.
Dit gebeurde om deze eerste uitkomsten, verkregen aan Nederlandsche
witte klavers, direct te kunnen vergelijken met het keuringsschema van
Nieuw-Zeeland.
Van de 19onderzochte Nederlandsche witte-klaver-klonen waren er op
grond van het HCN-gehalte 6 geschikt voor plaatsing in de Nieuw-Zeelandsche gecertificeerde klassen Mother Seedof Permanent Pasture.Tweemaal waren twee van deze zes verkregen uit hetzelfde bloemhoofdje;
deze hadden dus dezelfde moederplant, zoodat wij te maken hebben met
afstammelingen van vier planten van drie verschillende vindplaatsen in
onsland.
Als aanhang werd in Tabel 9 nog een enkele waarde voor andere
witte-klaver-stammen gegeven, welke wederom aan het verschil gecultiveerde enwildewitte klavervoldoen.
De bovengenoemde Nederlandsche witte-klaver-klonen toonden, hoewel
in het wild verzameld, in vele gevallen geen uitgesproken „wilde witte
klaver"-type. Het is in dit verband merkwaardig, dat bij de beoordeeling
te velde op 12 Juli 19382), als goede witte klavers werden genoteerd
6 klonen, waartoe o.a. behoorden de no's 157.1 en 167.1 als zijnde meer
weide-typen, terwijl deze bij de HCN-analyse juist zeer arm aan HCN
bleken. Echterwerdookondergenoemdezesgenoteerd no 143.2,metmeer
een karakter van gecultiveerde witte klaver; no 143.2 heeft echter een
hoog HCN-gehalte.
x

) Debeoordeelingvandematevanwintervastheidstamtvanlater datum.
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TABEL 9
HCN-gehaltevan inNederlandverzamelde witteklaver(kloneri)
sel. no.

vindplaats (grondsoort) van het zaad

datum

procentcn HCN in
blaadjes + stelen
uur

111

Harenkarspel; klei

7-9-,38

12.30

127

Wateringen;zavel,

7-9-,38

12.30

131

a

tt

8-9-'38

8.30

143.1

>»

a

i6-9-'38

8.00

143.2

a

a

8-9-'38

8.30

Naaldwijk;zavel

16-9-'38

8.00

148.1

150

it

a

8-9-'38

9.30

157.1

a

tt

8-9-'38

9.30

9-9-'38

0.00

9-9-'38

0.00.

12-9-'38

2.00

12-9-'38

2.00

12-9-'38

2.00

166
167.1
170.1

DeLier;zeerzwareklei . . .
a

a

it

it

.

a

.

.

Dordrecht;zwareklei . . . .

170.2

a

it

a

173

tt

tt

it

.

.

.

.

215

Rouveen;laagveen . . . . .

12-9-'38

5.00

221.1

Mandjeswaard(Kampen);klei

12-9-'38

5.00

tt

tt

it

12-9-'38

5.00

a

it

it

14-9-'38

2.00

tt

14-9-J38

2.00

Zutphen;leemh.zandgrond .

14-9-'38

2.00

Gecultiveerde witte klaver, Pajbjerg
Grassmark (Wiersum)
Gecultiveerde witte klaver,Morsd(van
derHave)
Gecultiveerde witte klaver,Special
Stock Norfolk (Centr.Bur.)
Wildewitte klaver,OudweilandEssex
(Centr.Bureau)

14-9-'38

4.00

13-9-'38

5.00

13-9-'38

5.00

14-9-»38

4.00

230
248
252
274.2
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it

tt

groene
massa

drogc
stof

0,0020
0,0016
0,0013
0,0010
0,0006
0,0008
0,0042
0,0037
0,0039
0,0032
0,0025
0,0027
0,0003
0,0005
0,0005
0,0003
0,0012
0,0010
0,0006
0,0004
0,0123
0,0128
0,0089
0,0098
0,0045
0,0043
0,0015
0,0018
0,0020
0,0017
0,0018

0,010
0,008
0,007

0,005
0,004
0,006
0,027
0,024
0,031
0,025
0,013
0,014
0,002
0,003
0,003
0,002
0,008
0,006
0,003
0,002
0,075
0,078

0,055
0,060
0,025
0,024
0,008
0,009
0,011
0,009

0,011

0,0073
0,0072
0,0017
0,0015
0,0020
0,0018

0,036
0,036
0,008
0,008
0,010
0,009

0,0014
0,0013
0,0009
0,0010
0,0019
0,0016
0,0118
0,0106

0,011
0,010
0,007
0,008
0,015
0,013
0,083
0,074

Een korte beschrijving van de Nederlandsche klaver-klonen volgt hier:
no 111.

lets omhoog groeiende plant, sterk spreidend, weinig bloem
(gesteelde bloempjes), middelmatig groot blad. Goede plant.
Heeft de strenge winters niet overleefd.
no 127. Eenigszins spreidend, vrij veel bloem, donker, middelmatig
groot blad. Heeft destrenge winters niet overleefd.
no 131. Middelmatig aantal bloemen, dichte bladbezetting, donker,
tamelijk groot blad.
no 143.1. Matig spreidend, vroeg bloeiend, middelmatig aantal bloemen,
dichte bladbezetting, middelmatig groot blad. Uitgewinterd.
no 143.2. Lager dan 143.1, weinig, rose getinte bloemen. Vrij goed overwinterd. Goede plant.
no 148.1 Laag, tamelijk spreidend, middelmatig aantal bloemen, vroeg
bloeiend, dichte bladbezetting, vrijkleinblad.
no 150. Weinig spreidend, vrij donker, middelmatig groot blad. Goed
door de winters gekomen.
no 157.1. Laag, bijzonder veel massa. Goedewitteklaver.Eenweidetype.
no 166. Hoog, veel lange uitloopers, geen bladmerk, vrij groot blad,
vroeg bloeiend.
no 167.1. Laag, vroeg bloeiend, vrij veel bloemen, donker, middelmatig
klein blad. Meer een weide-type. Goede plant.
no 170.1. Spreidend, weinig bloemen, middelmatig groot blad. Mooie
plant. Helaasuitgewinterd.
no 170.2. T.o.v. no 170.1: lager, meer bloemen, kleiner blad. Uitgewinterd.
no 173. Heel laag, fijn, kruipend type. Veel bloem. Goed door dewintersgekomen. (In 1941 deeenige nogovergebleven goedewitte
klaver van alle klonen uit deze collectie.)
no215. Middelmatiggroot blad. Goeddoordewintersgekomen.
no221.1. Sterk spreidend weide-type, laat en weinig bloeiend, mooi,
donker, klein blad.
no230. Mooihoogtype, laat bloeiend, middelmatig grootblad.
no248. Vrijhoog,laat metmatigaantalbloemen,slechtebladbezetting,
kleinblad.
no252. Mooiepol,veel latebloei,dichtebebladering, bladniettegroot.
Goed door de winters gekomen.
no274.2. Veel massa, klein blad, laag blijvend.
Teruggrijpende op Hoofdstuk II zou men hier in deze beschrijvingen
kunnen gaan zoeken naar correlaties tusschen HCN-gehalte en bepaalde
plantenkenmerken, speciaal die, welke een sterke stikstofvoeding aangeven. Neemt men die moeite, danzal mengeen enkeleregelmaat kunnen
ontdekken bij dit betrekkelijk kleine aantal gevallen, geheel in overeen53

stemming met de uitspraak van Ware (1925). Daarbij komt, zooals wij
reeds opmerkten, dat zich onder deze, in het wild verzamelde, Nederlandsche witte klavers de meest uiteenloopende typen bevinden, neigende
aan deneenen kant naardegecultiveerdewitte klaverenaan denanderen
kant naar het weide-type.
Wanneer men dus een bevestigirig zoekt van onze stikstofhypothese,
danzal menwitte-klaverplanten moeten vergelijken, die zooveel mogelijk
gelijk zijn, hetgeen naar onze meening voor de zes Nieuw-Zeelandsche
klavers het geval was. Een dergelijke stikstofvoedings-modificatie zal
vooral dan spreken, wanneer het verschil groot is, misschien mag men
zeggen: wanneer het verschil in HCN-gehalte groot is. Ook dit ging voor
de Nieuw-Zeelandsche klavers op. Aan deze eischen voldoen echter ook
de verwante Nederlandsche klavers 170.1 en 170.2, waarbij wij dan ook
weer de stikstofvoedings-symptomen terug vinden. Voor het verwante
paar 143.1 en 143.2, die veel minder in HCN-gehalte verschillen, gaat het
verband niet op.
De resultaten van de tot hier weergegeven waarnemingen kunnen als
volgtwordensamengevat.
Nieuw-Zeelandsche klaverstammen, in Nederland gegroeid,geven inhet
eerste groeijaar een HCN-gehalte van dezelfde orde van grootte als in
Nieuw-Zeeland werd gevonden.
Nieuw-Zeelandsche onderzoekers hebben last van schommelingen in het
HCN-gehalte van dagtot dagen van seizoen tot seizoen. Dit zal gedeeltelijk geweten moeten worden aan het feit, dat zij hun gehalten berekenen
op de groene massa en niet op de droge stof en aan het feit, dat zij het
HCN-gehalte bepalen van het mengselvan blaadjes enstelen, eenmengsel
waarvan de mengverhoudingen niet vaststaan en waarvan het HCNgehalte van decomponenten inverhouding evenmin constant is.
In klonen van Nederlandsche witte klaver, in het wild verzameld, werden HCN-gehalten aangetroffen van dezelfde orde van grootte als in de
Nieuw-Zeelandsche witte klavers. Daarmede is vast komen te staan, dat
in Nederland aandacht aan het cyanophore karakter van witte klaver
dienttewordengeschonken,geziendeNieuw-Zeelandsche onderzoekingen.
Er zijn aanwijzingen, dat een hoog HCN-gehalte van een witte-klaverplant, hetgeen een specifieke eigenschap is, bepaald of bevorderd wordt
door een sterke stikstofvoeding. Deze aanwijzingen, welke niet uit deliteratuur of eigen waarnemingen afdoende kunnen worden weerlegd, zijn
echter vooralsnog vaag..
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HOOFDSTUK IV

PERIODIEKE SCHOMMELINGEN GEDURENDE DEN DAG
VAN HET BLAUWZUURGEHALTE VAN ONDER
NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN GEGROEIDE
WITTE KLAVERS
In het vorige Hoofdstuk hebben wij eenige oorzaken kunnen aangeven
voor de variaties in het HCN-gehalte van dag tot dag, zooals deze door
Doak en andere auteurs werden vastgesteld, nl. het vochtgehalte, deverhouding van blaadjes-massa tot steelmassa en de verhouding van het
HCN-gehalte indeblaadjestot het HCN-gehalte in densteel.
Men vindt echter in de literatuur aanwijzingen, dat het gehalte aan
glucosiden in planten een dagelijkschen periodieken gang vertoont. Daar
men zich uit deze aanwijzingen echter nog geen klaar beeld kan vormen,
zullen wij deze hier stuk voor stuk weergeven.
Men vindt deze gegevens voor glucoside-planten in het algemeen, dus
zoowel voor cyaan-glucosiden als voor andere. Men komt hen dan ook
tegen in de plantenphysiologische en de landbouwkundigeliteratuur,zoowel als in die betreffende geneeskrachtige gewassen.
Bij deze laatste groep komentevens dealcalolde-planten zeer vaak ter
sprake, waarbij men eveneens zoekende is naareen dagelijksche periodiciteit; uit den aard der zaak blijven deze gegevens betreffende alcalolden
hier buiten beschouwing.
• Weevers (1902a,b) vermeldt in zijn proefschrift eenigewaarnemingen
betreffende salicine (geen cyaan-glucoside;voorkomende bij de geslachten
Salix en Populus). Hem bleek een vermindering van 20 tot 30% van de
salicine-hoeveelheid in de bladeren gedurende den tijd van na zonsondergang tot vlak voor zonsopgang, in zijn geval bedragende totaal 8
uur. Gedurende den dagneemt het gehalte weer toe. Deze onderzoekingen
hadden plaats in Nederland.
Treub (1904) heeft de variatie in HCN-gehalte gedurende den dag
nagegaan bij Phaseoluslunatus. Hijbemonsterdete Buitenzorg deplanten
iederen dag driemaal, nl. omstreeks 6 uur a.m. (zonsopgang), omstreeks
12 uur en omstreeks 5 uur p.m., eenmaal gedurende een tijdvak van 9
achtereenvolgende dagen en eenmaal gedurende 5 achtereenvolgende
dagen. Voor beide perioden vermeldt Treub tevens meteorologische gegevens (minimum-, maximum-engemiddeldetemperatuur;neerslag,relatieve luchtvochtigheid en aantal zonne-uren). De periode van 9 dagen
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was abnormaal regenachtig. Treub komt tot de conclusie (pag. 100):
„L'examen des chiffres... fait ressortir Tabsence de toute regularity entre
la teneur en acide cyanhydrique et le moment de la recolte des folioles."
Deze conclusie neemt niet weg, dat hi]bij het begin van dit onderzoek
opmerkt (pag. 97): „Si Ton examine de grand matin (vers 6 h.) par la
methode comparative, des folioles ou des parties de folioles, de feuilles
k moitie dSveloppees, on en trouve ne presentant pas ou presque pas de
reaction de bleu de Prusse. L'examen, k midi ou le soir k6 h., des folioles
ou des parties correspondantes k celles du matin, demontre une augmentation plus ou moins prononcee de Tacide cyanhydrique (sous sa forme
quasi-libre).,, „Dans de jeunes feuilles on trouve parfois des differences
analogues entre les folioles r&oltees le matin, k midi et le soir."
Elders zegt Treub (1907) over deze onderzoekingen (pag. 103):„Lors
deTinvestigation du Phaseolus lunatus,j'ai trouve parfois danslesfeuilles
une augmentation de l'acide cyanhydrique dans le courant de lajourn£e,
ou bien un maximum vers midi. Quelques exemples en ont £t6 donnSici
meme. Mais un grand nombre de dosages faits sur les trois folioles des
memesfeuilles, recolt£esle matin, k midi et lesoir, afait ressortir pourles
feuilles decette plante, Tabsencedetout rapport r£gulierentre lesproportions de l'acide cyanhydrique et les moments de la recolte desfolioles.**
Terzelfder plaatse deelt Treub (1907) mede, dat ook bij Indigofera
galegoides geen enkel verband is geconstateerd tusschen HCN-gehalte
en uur van pluk der bladeren, ondanks „fort nombreux dosages". Bij
Passiflora minima werd echter door hem een maximum om het middaguur geconstateerd, al zijn de verschillen in gehalte gering. Bij dit laatste
onderzoek (gedurende 12 dagen) werden de bladen geoogst 6en uur na
zonsopgang, ophet middaguurenUnuurvoorzonsondergang. Degehaltecijfers zijn berekend op het versche blad;de HCN-bepalingengeschiedden
met zilvernitraat.
Dezelfde onderzoeker vermeldt ook nog het volgende (Treub, 1910):
„...M.M. Ravenna et Peli ont trouv£ que dans la grande majorite des cas
le principe en question (het blauwzuur, Schr.) subit une augmentation
bien prononcee dans le courant d'une seule journ6e. IIse trouva, ensuite,
que cette augmentation n'est pas due k Taction directe de la lumtere
solaire, mais qu'elleest enrapport avec laformation deproduits deTassimilation du carbone."
Dit onderzoek van Ravenna en Peli (1907) had plaats aan Sorghum
vulgare; de monsters, waaruit bovenstaande conclusie werd afgeleid,
werden genomen des morgens vroeg en des avonds.
Willaman en West (1916) werkten eveneens met Sorghum vulgare,
duseencyaan-glucoside-houdendeplant. Hoehet mogelijkis,gezienboven
uiteengezette uitlatingen vanTreub,dat dezeauteurs hem„doenvinden",
dat Pangium edule een HCN-maximum vertoont om het middaguur, is
ons niet duidelijk. Om dit feit te controleeren voor Sorghum, verrichtten
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Willaman en West eenige analyses bij zonsopgang en zonsondergang
(sic), met het volgende resultaat:
°/0 HCN (vermocdclijk op de droge stof)

varieteit N. .
varieteit N. .
DakotaAmber
Dakota Amber

bladen
Stengels
bladen
Stengels

zonsondergang

zonsopgang

0,015
0,013
0,020
0,023

0,012
0,014
0,023
0,031

„Thereseemsto benoconstant variation insorghumbetween nightand
day.Thislendssupport to the view that dhurrin*)isnot afood storage."
(De plaats van onderzoek is vermoedelijk Minnesota).
Dafert (1921) werkte met Digitalis purpurea L. Bij Digitalis heeft men
temakenmeteenmengselvanglucosiden, dietezamende geneeskrachtige
werking geven (geen cyaan-glucosiden). Deze eigenschap werd door
Dafert, op degebruikelijke wijze, door injectie bij kikvorschen, bepaald.
Hij bemonsterde op tweemaal twee achtereenvolgende dagen des namiddags (om 5.15 "uur en de 2de maal om 6 uur) en des morgens (om 4
uur en om 3.45 uur). Dafert concludeert: „Die nachmittags gewonnene
Droge ist demnachbedeutend wirksameralsdie Friihdroge,..."„Manwird
also die Pflanzen am besten dann sammeln, wenn sie am wirksamsten
sind, das ist nach ausreichender Assimilation.,, (Plaats van onderzoek
vermoedelijk Weenen).
Narasimha Acharya (1933) (te Coimbatore, Britsch-Indie) werkte
wederom met Sorghum vulgare; hij geeft de volgende cijfers:
uurvandendag
6a.m.. . .
8a.m.. . .
10a.m.. . .
12*s middags
2p.m.. . .
4p.m.. . .
6p.m.. . .
6a.m.. . .

mgHCNper100g
droge stof
34,7
42,3
54,2
60,8
66,9
62,8
59,1
36,2

Hij concludeert: „The figures show that the prussic acid content
per plant is lowest in the mornings and increases to a maximum at
about 2 p.m., after which there is a slow fall till 6 p.m. followed by a
rapid decrease inthe night. The variation in prussic acid content showsa
striking parallelism to the variation in photosynthetic activity and of
*) Hetglucosidein Sorghum.
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protein metabolism in the plant, and lends support to the hypothesis
that the formation of the cyanogenetic compounds is a normal part of
the protein metabolism of the plant."
Deze cijfers rechtvaardigen niet het onderscheid, dat Narasimha
Acharya maakte voor de daling van het HCN-gehalte na 2 uur maar
voor 6 uur en die na 6 uur. De eerste zou langzaam en de tweede snel
zijn, terwijl in werkelijkheid per uur berekend de hoeveelheid HCN daalt
van 2-4 uur met 2,05 mg, van 4-6 uur met 1,85 mg en van 6 uur p.m.6 uur a.m. met 1,57 mg peruur.
De bepaling van HCN doorMarais en Rimington (1934) in Dimorphotheca cuneata LESS,kanbuitenbeschouwing worden gelaten, daar de
bepaling, verricht aan 's morgensvroeg geplukt materiaal en die,verricht
aan materiaal verzameldophet middaguur van een warmen dag, niet met
elkaar mogen worden verbonden, daar zij blijkbaar niet van denzelfden
dag zijn (althans wordt dit niet uitdrukkelijk vastgesteld). Wei is hier
frappant, dat het gehalte aan HCN in de bladen des middags ongeveer
driemaal (352,2 mg HCN/100 g droge stof) het gehalte van 's morgens
bedraagt (131,4 mg HCN/100 g droge stof).
Leemann (1935) bespreekt het onderhavige punt; hi] merkt daarbij
op, dat hij in Eustachys paspaloides meer HCN vond in den morgen dan
in den namiddag. De weergave door Leemann van het onderzoek van
Willaman enWest (1916) isonjuist.
Kerstan (1934)gingdedagelijkscheschommelingennainhetglucosidegehalte van bladen van Aesculus carnea, Aesculus Hippocastanum en
Salix fragilis. Hij deed dit door de in de glucosiden gebonden hoeveelheden suiker te bepalen; tevens bepaaldehij monosen, saccharose enzetmeel. Hij vond de volgende cijfers.
mg glucosidc-suikcr
per g groene massa

datum

Aesculuscarnea:
3-8-'3i.
4-8-'31
13-8-'31

AesculusHippocastanum:
12-7-'32
13-7-'32
Salixfragilis:
17-8-'32
18-8-'32

20.00
4.00

1,45
0,57

8.15
12.00
16.00
19.45

0,84
1,56
2,01
1,44

18.00
8.00
12.15

1,49
0,62
1,81

18.00
9.00

2,56
0,80
1,97

12.00
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Deze onderzoeker concludeert hieruit: „..., ist tagesperiodisch eine auffallende Parallelitat zwischen den K.H. (koolhydraten,Schr.) und Glukosidschwankungen zu verzeichnen. Die Glukoside nehmen bei Nacht'entsprechend den K.H. ab und reichern sich im Laufe des Tages im Blatt
wieder an, schori'mittags finden wir 100-200% Zunahme des Morgenwertes. Am Nachmittag ist dann die Zunahme entsprechend derjenigen
der (ibrigen K.H. geringer. Die Menge und daher auch die Zunahme des
Glukosides ist absolut gering im Vergleich zur K.H.-Synthese, sie betrSgtetwa5%,so daszdie K.H. alsbegrenzender Faktorbei derGlukosidbildung nicht in Frage kommen. Freilich wird massenwirkungsmSszig
die Glukose hier allein eine Rolle spielen. Wirfinden auchstets nurwenig
Monosen, irgendwelche*quantitativen Beziehungen zum Glukosidzucker
lassen sich aber aus den Ergebnissen nicht ablesen."
Stekelenburg (1931,pag.365e.v.) vindtvoorPrunus LaurocerasusL.
voordehoeveelheid HCNindebladen,bijbepalingvaneenochtendwaarde
en een avondwaarde, voor een bepaalden dag een toename overdag, maar
kan gedurende 66n nacht, waarbij alweer een avond- en een ochtendwaarde werden bepaald, geen afname van HCN constateeren, eerder een
toename!
Seiler (1922)vondechterweleenafnamevanHCNgedurendedennacht
bij Prunus Laurocerasus.
Overzien wij deze gegevens, dan blijken Weevers, Ravenna en Peli,
Willaman enWest, Dafert, Stekelenburg en ook Seiler telkens met
elkaar vergeleken te hebben twee waarden, die zijn aan te duiden als
een avondwaarde en een ochtendwaarde, waarbij gevonden werd, dat het
glucoside-gehalte overdag toenam en des nachts afnam. Wij concludeeren
dit ondanks de enkele afwijkende waarnemingen, nl. bij Willaman en
West en bij Stekelenburg.
Tegenover deze beide kunnen ook nog gesteld worden de meer gedetailleerde cijfers van Narasimha Acharya en van Kerstan, waaruit bij vergelijking der ochtend- en avondwaarden eveneens een toename overdag en een afname desnachtsvalt teconcludeeren. Bij Treub
vinden wij bij vergelijking der ochtend- en avondwaarden beidegevallen
terug.
Het bepalen van twee punten is echter in het algemeen niet voldoende
omeenbehoorlijk physiologisch inzicht tekrijgenindegedragingenvande
glucosidengedurendedendagendennacht.Treub,Narasimha Acharya
en Kerstan hebben daarmede dan ook geen genoegen genomen. Treub
nam meestal drie punten, nl. des morgens, des middags en des avonds.
Hoewel hijineenige gevallen geenregelmaat konontdekken, vond hij bij
eengeval het maximum rond het middaguur.Wijvestigen erhier deaandacht op, dat Treub zijn bepalingen vele dagen achtereen voortzette,
zoodat, hoewel zijn onderzoekingen mee van de oudste zijn, zij ook tot
de meest complete behooren. Dit maximum rond het middaguur behoeft
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niet instrijdtezijn met dewaarnemingenvandebovengenoemdeauteurs,
die slechts twee punten bepaalden.
Bij Ravenna en Peli vindt men een aantal bepalingen waar de
„avondbepaling" reeds om 15 uur, eenmaal zelfs om 14 uur, werd genomen. Men krijgt van deze cijfers den indruk, dat bij vergelijking van
deze middagcijfers met het ochtendcijfer, het verschil grooter is dan bij
vergelijking van avond- en ochtendcijfers. Dit zou wijzen in de richting
van een maximum overdag.
Narasimha Acharya deed8bepalingengedurende24uurenvondhet
maximum rond 2 uur in den middag. Dit onderzoek, zoowel als dat van
Treub isindetropenverricht. Het onderzoekvan Narasimha Acharya
behoeft wederom niet noodzakelijk in strijd te zijn met dat van Treub,
want Treub bepaalde slechts drie punten. Blijft tenslotte het onderzoek
van Kerstan, dat plaats vond in een gematigd klimaat (Leipzig). Deze
vond bij £6n meergedetailleerde bepaling het maximum om 16uur.
Er rest ons nog de opmerking van Leemann, die een maximum des
ochtends meent gevonden te hebben.
In decitaten hebben wijreeds naar voren doen komen, dat deverschillendeauteurs deperiodiciteit inhet optredenvan HCNindeplantmeenen
te moeten zien in verband metde koolzuurassimilatie. Hierbij wordt dus
meer aandacht geschonken aan dat gedeelte van de glucosiden, dat een
suikerkarakter heeft, terwijl wij in Hoofdstuk II het witte-klaver-glucoside meer geplaatst hebben in het kader van de stikstofverbindingen en
de stikstofvoorziening van de plant. Sinds Treub de bekende hypothese
opstelde, waarbij aan het HCN een plaats werd toegekend in de eiwitsynthese, zijn decyaan-glucosidenzeer veel van uit dien hoek belicht. Dit
neemt niet weg, dat ook het anderegedeelte van het glucoside ten aanzien
van het ontstaan en verdwijnen daarvan een rol zal spelen. Het enzymatische afbraak-proces van deglucosiden is,zooals bekend, eenomkeerbaar
proces;dezelfdeenzymenzijninstaat hetglucosidewederomoptebouwen,
wanneer de concentratie van de componenten daartoe gunstigis.Dedagelijksche periodiciteit, welke wij hierboven uit de literatuur hebben beschreven, is zoowel geconstateerd bij cyaan-glucosiden als bij andere.
Het is dus niet aannemelijk,dat deze periodiciteit inverband staat met
den cyaan-component (het aglucon) van het glucosideen daardoor inverband staat met destikstof-stofwisseling. Veeleer is het waarschijnlijk, dat
dezeperiodiciteitverbandhoudtmethetsuikerachtigegedeelte(hetglucon)
van het glucoside.
Daarbij komen dan de waarnemingen van het meerendeel der boven
aangehaalde auteurs, die een treffende overeenkomst vonden tusschen de
gehalten 's morgens en 's avonds met de gehaltewijzigingen van de assimilaten, zooals deze vastgesteld zijn in de proeven van Sachs. Kerstan
(I.e.) die beide naast elkaar bepaalde (Senmaal met 4 punten) vond een
volledige parallelliteit.
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De waarnemingen van Treub, Narasimha Acharya en van Leemann met hun maximum aan HCNrond het midden van den dag,waarvan die van de eerste twee, hetgeen wij niet moeten vergeten, de meest
uitvoerige zijn, passen echter moeilijk binnen dit kader. Nogmaals zij
opgemerkt, dat beide onderzoekingen plaats hadden in de tropen.
Leemann verwijst in dit verband naar een onderzoek van Yap (1920)

Grafiek3. Assimilatie-curvenvanTrifoliumrepensL.
volgens Kostytschew.
en brengt daarmede de vraag naar het verband tusschen glucosiden en
verzamelde assimilaten over op glucosiden en assimilatie-intensiteit.
Yap vond voor suikerriet op de Philippijnen een assimilatie-intensiteit,
gemeten aan de hoeveelheid verbruikt koolzuur, die van 8 tot 10 uur
des morgens het grootste was, daarna van 10tot 12en van 12tot 14uur
aanzienlijk was gedaald, omvan 14tot 16uurweer te stijgen. Leemann
vestigt inzijn korte opmerkingvooral den nadruk op het in denvoormiddag gelegen maximum aan assimilatie-intensiteit. Yap merkt nog op,
dat het maximum aan zonnestralings-intensiteit ongeveer rond 14 uur
lag. Eenzelfde maximum aan assimilatie-intensiteit gedurende den voormiddag vonden Heinicke en Childers (1937) vrij regelmatig bij hun
zeer uitgebreide waarnemingen aan eenappelboom.Dezenietregelmatige
curven voor de assimilatie-intensiteit zijn later eveneens gevonden door
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Kostytschewc.s. (1928, 1930enmeerdereanderepublicaties);zijhebben
toen nog al wat stof doen opwaaien, daar hiermede de voorstelling van
de regelmatig verloopende assimilatie werd aangetast. Vermeld wordt o.a.
ook een dergelijke curve voor Trifolium repens, welke (bij die uitwendige
omstandigheden)tweetoppig was, nl. met een top om ± 9 uuren een om
± 17.30of later (laatste waarnemingvan de reeks). In Grafiek 3 is deze
curve met de andere drie waarnemingen betreffende Trifolium repens afgebeeld. Eenigeregelmaat isniet te bespeuren.Opvallendishet ontbreken
van assimilatie gedurende vele uren rond het middaguur. InNederland
kon Boonstra (1930) dit verschijnsel bij geen van de verschillende door
hem onderzochte gewassen constateeren.
Tusschen deze assimilatie-curven en de lichtintensiteit kon geen direct
verband worden gelegd;vele anderefactoren spreken hier eveneens mede.
Zonder nu de metingen aan suikerriet op de Philippijnen of aan witte
klaver in den Trans-Kaukasus representatief te achten, kunnen wij wel
concludeeren,dat meneropvoorbereid moetzijn, dat deassimilatie-curve
niet regelmatig behoeft te verloopen, maar dat dit eerder onregelmatig
zal zijn onder natuurlijke omstandigheden.
Vertoont de assimilatie-curve echter onregelmatigheden, dan zal men
errekening mee moeten houden,dat,wanneermenverbandzoekttusschen
deassimilaten-curveendeglucoside-curve,waarbijmennaareenregelmatig
verloop van dergelijke curven zoekt, deze regelmaat eveneens kanzijn
verstoord.
ReedsTreubheeft naarverbandtusschenweersgesteldheidenglucosidegehalte gezocht, zonder voor de dagelijksche periodiciteit eenig verband
te kunnen vinden. Inafwijking van het onderwerp vestigen wijer deaandacht op,dat hijwelverbandvondtusschen degemiddeldehoogtevanhet
HCN-glucoside-niveau, genomen over den geheelen dag en het weer van
den voorgaanden dag.
Zooals gezegd, moet men erop verdacht zijn, wanneer men zekere wetmatigheden onder natuurlijke omstandigheden voor de dagelijksche periodiciteit van het HCN-gehalte in planten wil vaststellen, waarbij op eenof
andere wijze dan gedacht wordt aan een verband met de koolhydraatvorming in de plant, dat deze regelmatigheid slechts zal optreden 6f
als gemiddelde van vele waarnemingen of onder zekere stabiele, ideale
omstandigheden'.
Men kan dit alles ook nog als volgt uitdrukken: wanneer Treub's
waarneming juist is, dat het weer van het voorgaande etmaal bepalend is
voor het gemiddelde HCN-niveau van de plant, dan zal men slechts een
eventueele periodiciteit gedurende den dag terug vinden, als het niveau
van meerdere opeenvolgende etmalen gelijk is, daar anders de dagelijksche
periodiciteit overheerscht zal worden door deveranderingen inniveau,die
zichvoltrekken.
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Ten aanzien van de beteekenis van de glucosiden hebben, in het algemeen gesproken, drie hypothesen opgeld gedaan (zie hierover b.v. als
samenvatting Robinson, 1930). De eerste heeft betrekking opeenzekeren beschermenden invloed, die deze vaak zeer vergiftige stoffen voorde
plant zouden hebben. Wij behoeven hierop verder niet in te gaan. Veel
aanhang telt deze hypothese niet meer.
In de tweede plaats heeft men de glucosiden wel beschouwd als stofwisselings-afvalproducten. Wanneer dit juist zou zijn, dan zoumen met
recht de vraag kunnen stellen, welk verband er bestaat tusschen deze
afvalproducten endeeigenschappen, die Doak daarmedebijwitte klaver
vindt correleeren. Veel aannemelijker wordt deze correlatie bij dederde
hypothese, waarbij aandeglucosiden gedurende het stofwisselings-proces
een plaats wordt ingeruimd (dusniet alseindproduct). Dit isin deeerste
plaats het geval bij de hypothese van Treub, terwijl mende glucosiden
ook vaak het karakter van meer of minder tijdelijke reservestof heeft
toegekend, dit laatste dan wederom meer of minder in verband met de
koolhydraten-stofwisseling. Uiteendergelijkoogpunt isdandedagelijksche
periodiciteit aannemelijker teverklaren.
Wendenwijonsthanstotdewitteklaver,danvalt dusindeeersteplaats
na te gaan of iets van de besproken dagelijksche periodiciteit is waar
te nemen, terwijl daarbij dan aanwijzingen kunnen worden gevonden
betreffende de beteekenis van het HCN-glucoside. Blijkt deze beteekenis
voor witte klaver te liggen binnen deeerste belangrijke stofwisselingsprocessen, dan is daarmede een aanwijzing verworven, dat de belangrijke
plaats, welke Doak bij de selectie van witte klaver aan het blauwzuur
inruimt, ooktheoretisch gerechtvaardigd is,ofschoon het directe verband
nog niet vast staat.
Daartoezijndooronsdevolgende proevenverricht.
VanNieuw-Zeelandscheklaverno6werdenopeenige achtereenvolgende
dagen op drie verschillende tijdstippen monsters genomen en onderzocht
op HCN,volgens de methode Liebig-Denigfcs. De drie tijdstippen komen
overeen met des morgens, des middags en desavonds. Het HCN-gehalte
werd zoowel berekend opdegroene massa alsopdedroge stof. De cijfers
hebben betrekking opdegehalten indeblaadjes, welke dusvandestelen
werdengescheiden. Hetmeerendeelderbepalingenwerdinduploverricht;
dit zijn dusduplo-monsters, niet b.v. alleen duplo titratie-cijfers. Eenen
ander is inTabel10opgenomen. Hieraan zijn tevens toegevoegd deminimum- enmaximum-temperatuur in °C, gemeten 2 m boven den grond,
en de neerslag in mm, zooals opgenomen aan de Afdeeling Landbouwplantenteelt. Deze cijfers hebben steeds betrekking op £6n etmaal, dat
des morgens om 8 uur aanvangt. Van meer beteekenis zal blijken tezijn
de eveneens opgenomen zgn. Iw-waarde, ujtgedrukt in gcal per cm2,
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zijnde een maat voor de „dagsom van de watergefilterde horizontal
straling'^welkewaarderepresentatiefisvoordephotosynthetischestrahng.
Deze straling wordt gemeten vanwege het Natuurkundig Laboratorium
van de Landbouwhoogeschool, waarvan de uitkomsten zijn neergelegd in
een publicatie van Zuidhof en de Vries (1940).
TABEL 10
datum

15-8-'38

16-8-'38

uur

0,101

18.—

0,0167
0,0180
0,0164

0,098
0,104
0,119

0,0192
0,0190
0,0181
0,0168
0,0168
0,0174
0,0192
0,0194
0,0196
0,0194
0,0208
0,0216
0,0194
0,0204
0,0214
0,0208
0,0222
0,0218

0,113
0,112
0,101
0,094
0,133
0,138
0,120
0,121
0,116
0,115
0,128
0,133
0,124
0,130
0,122
0,118
0,136
0,134

8.15

8.30
12.—
18.—
8.15
12.30
18.—

19-8-'38

gem.

0,0152

18.—

i8-8-'38

% HCN in de
droge stof

12.—

12.15

n-8-'38

% HCN
in de
groene
massa

8.—

0,101

Iw
gcal
cm*

neerslag
mm

177

2,8

22,0

12,4

131

1,5

22,4

14,0

144

1,3

19,3

12,2

150

0,2

18,8

12,0

252

1,1

24,2

14,8

temp. °G
max.

min.

0,101
0,119
0,113
0,098
0,135
0,120
0,115
0,130
0,127
0,120
0,135

Alle uren zijn opgegeven in zonnetijd. De duplo-bepalingenkloppen
behoorlijk met elkaar. Het grootste verschil bedraagt 0,0013% in de
groene massa; dit is een relatieve fout van 7,5 %, waarbij men bedenken
moet, dat de duplo-cijfers afkomstig zijn van duplo-monsters, die dus
digereeren, destilleeren, enz. zelfstandig hebben doorgemaakt. Waar bij
dezebepalingensteedswerduitgegaanvan50ggroenemassa,wildebovengenoemde afwijking zeggen, dat beide duplo's een verschil van 0,65 mg
HCN gaven, overeenkomende met 0,6 cm8 AgN08 0,02 n bij de titratie.
In volgende tabellen zijn de duplo-waarden niet meer vermeld.
Blijkens de neerslag-cijfers waren de dagen niet absoluut droog, er viel
een weinig regen. Omtrent de temperatuur valt weinig op te merken. De
Iw-waardelaat zien, dat van deneersten op dentweeden daggeensprake
*) D.w.z.dewatergefilterdestralings-energieingcalperhorizontalecm1 per
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is van een regelmatig verloop, wij maken daar een sterken val mee; dit
wordt nog geaccentueerd door de waarden voor de vorige dagen, die voor
13-8-'38 en 14-8-'38resp. bedroegen 121 en 222 gcal/cm2. In tegenstelling
daarmede is deopeenvolging van waarden van den 16, 17en 18Augustus
betrekkelijkregelmatig,nl. 131,144,150. Duseenlichtestijging. Dewaarde
voor den laatsten dag isweer aanzienlijk gestegen, maarhiermedehebben
wij niet meerte maken.
Bezienwijhet percentage HCNindegroene massa,danmoetenwijconcludeeren, dat geen enkele regelmaat is te bespeuren. De cijfers volgen,
over den dag verdeeld, in even groote grilligheid op elkaar, als de grilligheid, welkeopvalt bij het bekijken van de cijfers, die Treub (I.e.)reproduceert voor HCN-bepalingen in de groene massa bij Phaseolus lunatus.
% HCN in de droge stof
0.140

24

12
IS-S^M

12
l2

21

12
I2

I 4 =r

12

0*
0
0
16-8-'33
17-8-'33
18-8-*38
Datumen uur van bemonstering

£24 12
0
19-8-'38

Grafiek 4, behoorende bijTabel10.
Bezien wij echter het percentage HCN in de droge stof, dan krijgen wij
een geheel ander beeld. Deze cijfers zijn afgebeeld in Grafiek 4. Vanaf 15
Augustus 18uur zien wij een regelmatig verloop, met gedurende den dag
steeds een daling van de lijn. Alleen de eerste bepaling sluit zich hier niet
bij aan. Deze nu geeft het cijfer, dat onder invloed heeft gestaan van onregelmatigheden in het weer, die wij reeds aan de Iw-waarde demonstreerden.
Wanneer men in de Grafiek overeenkomstige uren op de verschillende
dagen met elkaarverbindt, krijgt meneen indruk van het verloop vanhet
HCN-gehalte, afgezien van de dagelijksche, periodieke schommelingen.
Treub nam ter demonstratie hiervan de gemiddelde waarde van alle
waarden van een dag. Volgt men een van dit soort werkwijzen, dankan
meneencorrectie opdeuurwaardenaanbrengenvoor dezeweersschommelingen, waardoor de absolute grootte van de dagelijksche periodiciteit nog
beter te voorschijn treedt.
Bij de HCN-gehalte-cijfers, welke wij bepalen, hebben wij blijkbaar te
doen met de uitkomst van een slingerende lijn (de dagelijksche periodiciteit) om een andere slingerende lijn (de weersschommeling). Dat uit een
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dergelijke ingewikkelde figuur (vermoedelijk is deslingering van de dagelijksche periodiciteit wel regelmatig, althans tot op zekere hoogte, maar
deweersslingeringniet,terwijlbeideooknogeenzekerebindingvertoonen)
uiteindelijke waarden te voorschijn kunnen komen, welke op het eerste
gezicht niet zijn te interpreteeren, behoeft geen verwondering te wekken.
En tenslotte het belangrijkste punt, dat uit Tabel 10 is af te lezen.
Wij vinden hier voor witte klaver in de maand Augustus gedurende
den dag van 8 tot 18 uur een daling van het HCN-gehalte ondanks het
feit, dat het totale gemiddelde HCN-gehalte op de onderzochte dagen
stijgende is.
Op het eerste gezicht schijnt hiermede de onzekerheid haar toppunt
te hebben bereikt. Uit de literatuur kennen wij zoowel de stijging overdag, als destijgingfendaling overdag (maximum-curve); thans voegen wij
daaraaneendalendecurvetoe. Dit isechterniet geheeljuist. Destijgingen
overdag, in de literatuur vermeld, zijn waargenomen tusschen zonsopgangenzonsondergang.Onze curven beginnen echter niet met zonsopgang
(welke op 17Augustus 1938om4.49uurviel),maareerstenkeleurenlater.
Het is dusniet uitgesloten, dat dezecurven,wanneerzijverderwarendoorgetrokken geweest,zouden hebben behoord tot het type van de curvemet
een maximum, waarbij het maximum zeer vroeg ligt. Reeds eerder merkten wij op, dat ook de twee-punten-waarnemingen, welke een stijging
gedurende den dag aangaven, niet principieel behoeven af te wijken van
eendergelijke curve mettop; dedaling is dan bij zonsondergang nog niet
zoover voortgeschreden (deze kan toch vermoedelijk den geheelen nacht
doorgaan), dat de HCN-waarde reeds lager ligt dan bijzonsopgang, zoodat het lijkt of decurve stijgt.
Terloops kan worden opgemerkt, dat een dergelijke daling van het
HCN-gehaltegedurendedendag,mitsmendeeerstewaarnemingbetrekkelijk laat in den ochtend doet, niet alleen beperkt istot deboven gebruikte
Nieuw-Zeelandsche klaver, maar dat zij ook kan worden gevonden bij
Nederlandsche witte klaver, zooals uit Tabel 11 voor klone 173.1 op 27
September 1939blijkt. Hetverschijnsel wasdusevenminbeperkt tot 1938.
De Iw-waardebedroeg op26-9-,39: 121gcal/cm2. De stralingsintensiteit
vertoonde dus een krachtige stijging gedurende de drie hier vermelde.
TABEL 11
%HGN
datum

27-9-'39
28-9-'39
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uur

9.00
15.00
7.15
13.30

ia de
groenc
massa

0,0093
0,0095
0,0076
0,0103

%HCN
in de
droge
stof

0,0448
0,0408
0,0415
0,0415

Iw
gcal
cm*

neerslag
mm

178

0,0

11,6

-0,2

0,0

14,1

4,7

temp. °G
max.

min.

196

%glucose
in de
droge
stof

17,2
24,0
21,7

dagen, krachtiger stijging dan die in Tabel 10. Neerslag viel er niet. In
den nacht van 27 op 28 September daalde de temperatuur onder 0 °C.
Er werd aangeteekend, dat het gewas op 28 September om 7.15 uur
beijzeld was. Naast de HCN-waarde werd het totaal gehalte aan koolhydraten bepaald, in de Tabel aangegeven als berekend op glucose, verkregendoorinversiemet3%HC1gedurende3uurbij 85°C,waarnaFehlingtitratie. Deze gehalten stijgen normaal met het vorderen van den dag.
Het HCN-gehalte daalde op 27 September tusschen 9 en 15uur (tweepunten-bepaling). Op den 28sten werd de eerste bemonstering aanzienlijk
naar zonsopgang (om 5.56 uur) verschoven, terwijl daarmede vergeleken
werdeen monster kort nahet middaguurgenomen;dewaardenzijngelijk.
Er valt reeds nu op te merken, naar aanleiding van de meening van
Kerstan, dat van eenige parallelliteit tusschen HCN-gehalte en koolhydraat-gehalte hier geen sprake is.
Het valt op, dat het gehalte aan HCN op 28 September des morgens
om 7.15 uur hooger is dan op 27 September om 15 uur. Wijzullen nog
herhaaldelijk in de gelegenheid zijn, te constateeren, dat de waarde bij
zonsondergang lager is, dan bij den daaropvolgenden zonsopgang. Bij
betere voorbeelden dan het onderhavige zullen wij in de gelegenheid zijn
eropintegaan.
Wijgaven Tabel 11, omdat dit een van deweinige waarnemingenis,die
wij betreffende de dagelijksche HCN-schommelingen verrichtten aan
Nederlandsche witte klaver. Overigens leenden deze klavers ten gevolge
van hun lager HCN-gehalte (althans de ons ter beschikking staande
klonen)zichmindergoedvoor dezeonderzoekingen,zoodat verdergebruik
werd gemaakt van verschillende Nieuw-Zeelandsche witte klavers.
Wij hebben boven verondersteld, dat de dalende curve van Tabel 10,
mitszijverder naarzonsopgang ware doorgetrokken geweest, tot het type
van een curve met een maximum zou blijken te behooren en wel in dit
geval met het maximum zeer vroeg.
Dat dit zich inderdaad voordoet, moge in eerste instantie blijken uit
Tabel 12.
Tabel 12 heeft betrekking op Nieuw-Zeelandsche klaver no 6. Ookbij
deze bepalingen kunnen wij een assimilaten-cijfer vermelden, zijnde alle
na inversie ontstane reduceerende suikers als glucose uitgedrukt. Behalve
de Iw-waarde, zijn wij in de gelegenheid eveneens te vermelden de uurwaarden voor de It (zie de reeds genoemde publicatie van Zuidhof en
de Vries, 1940),zijndedetotalestralingsintensiteit, zonderwaterfiltering.
Deze uurwaarden worden niet van de Iwberekend. Het Natuurkundig
Laboratorium van de Landbouwhoogeschool (Directeur Prof. Dr J. A.
Prins)waszoowelwillend dezegegevenste onzerbeschikking testellen.
Tabel 11 en Tabel 12 hebben betrekking op dezelfde dagen. Wij constateerden, dat deze dagen lagen in een stijgende lijn van de Iw. Be67

TABEL 12
datum

27-9-'39
28-9-'39

29-9-'39

% HCN
in de
droge
stof

Iw
gcal
cm*

nccrslag
mm

18.00
5.15
5.56
6.30
8.30

0,0250 0,1330
0,0184 0,1150
zonsopgang
0,0162 0,1040
0,0253 0,1485

178

0,0

17.45
8.00

0,0186
0,0186

uur

% HCN
in de
groene
massa

temp. °G
max.

mm.

11,6

-0,2

196
0,0

0,0975
0,1036

14,1

0,0

77

14,8

% glucose
in de
droge
stof

23,6
19,75

4,7

19,5
18,9

7,2

26,4
16,6

zien wij de uurwaarden der It, zooals weergegeven in Grafiek 5, dan
valt direct op, dat het groote onderscheid ligt tusschen 26 en 27 September, maar, dat 27 en 28 September zeer gelijkvormig zijn, zoodat 28September volgens deze gegevens zeer goed voldoet aan den eisch, dien wij
reedsbij debesprekingvanTabel 10ontwikkelden,nl.dat,omdewerkelijke
periodieke schommelingen terug te vinden, men moet beschikken over
waarnemingen op dagen, die niet of weinig afwijken van de voorgaande
dagen, dus op dagen, waarop men uit het oogpunt van deweersschommelingen een constant HCN-niveau mag verwachten.
Wij zien hier nu, dat van zonsondergang op 27 September tot even
voor zonsopgang op 28 September het HCN-gehalte is gedaald, welke
daling zich tot kort na zonsopgang voortzet, om daarna in2 uur endus
binnen 3 uur nazonsopgangtestijgenmetongeveer50*% (zieookGrafiek6).
Van 8.30 tot 17.45 vinden wijdan wederom een even groote daling. Bij
vergelijking met Tabel 10zal menzien, dat onzebepalingen daareerstom
it
gcal.
cm1

- 26-S-'39
- 27-9-'39
••.28-9-'39
- 29-9-*39

9

10

11

12

13

14

15

16

Grafiek 5. Uurwaarden van It.
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17

18

uur

8uuren8.30uuraanvingen,waarbijdannogte bedenkenvalt, dat dezon
eerder opging.
De HCN-waardeop29-9-39om8uurislaagvergelekenbij den vorigen
dag (8.30 uur), nl. 103,6 mg HCNper 100g droge stof tegenover 148,5mg.
De Iwvan 29 September is ook laag (77). Duidelijker spreken echter nog
de sommen der uurwaarden van Ittot 8uur. Deze bedroegenop 27 September 15, op 28 September 21, maar op 29 September 5gcal/cm2.
Ten aanzien van de glucose in de droge stof laat zich het volgende opmerken. De daling gedurende den nacht zet door tot omstreeks 8.30 uur,
dat istot nazonsopgang. Deafname van koolhydratenheeft dusblijkbaar
plaats tot lang na zonsopgang. Dit punt zal nogmaals ter sprake komen.
% HCNinde droge stof
0.150
0.140
0.130
0.120
0.110
0.100
0.090 h
X

18
27-9-'39

24
0
28-9-'39

24
8
0
29-9-*39
Datumenuurvanbemonstering
12

Grafiek 6, behoorende bij Tabel12.
Plaatsen wij thans de waarden van Tabel 11van 28 September en wel
van 7.15 uur en 13.30 uur in het kader van de waarnemingen uit Tabel
12, dan wordt het zeer aannemelijk, dat deze beide gelijke waarden
(% HCN in de droge stof) ieder aan een anderen kant van het maximum
liggen. Omgekeerd volgt hieruit voor Tabel 12, dat wanneer dewaarde,
welkewijom8.30uurhebbengevonden,niethetmaximumis,ditmaximum
voor 12 uur gelegen moet zijn.
Dezelfde bepaling werd nogmaals herhaald aan klonen-materiaal door
ons verkregen uit Nieuw-Zeelandsche klaver no 6. Op deze wijze werd
duseen mogelijkheid vanfoutieve bemonstering — daarmen,bijhetplukken van bladen uit een door zaaiing verkregen veldje, nu eens terecht
zal komen bij gemiddeld sterker cyanophore planten dan weer bijminder
sterk cyanophore —uitgeschakeld. De bepalingen hadden wederom in
een ander jaar plaats, nl. in 1941.
Tabel 13 en Grafiek 7 laten zien, dat, nadat om 5 uur des morgens
van den 31sten Augustus 1941 dezon was opgegaan, eenmaximumHCNgehalte in de droge stof werd bereikt tusschen 6.50 uur en 8.50 uur,
waarna dit gehalte gedurende den verderen dag regelmatig maar zwak
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%HCNindedrogestof

30-8-'41

Datumen uur vanbemonstering

Grafiek 7, behoorende bij Tabel 13.
daalde, om in den nacht van 1Septemberverdertedalentot zonsopgang.
Op dezen dag werd na regelmatige stijging het maximum bereikt om
11 uur, waarna wederom daling intrad.
Hier doet zich opnieuw het geval voor, dat het HCN-gehalte bij zonsondergang op 30 Augustus 1941 lager is dan het gehalte bij den volgenden
zonsopgang.
TABEL 13
datum

30-8-'41
31-8-'41

l-9-'41

l

uur

18.05
18.54
5.12
5.25
6.50
8.50
10.20
12.20
17.50
18.52
5.13
5.35
7.05
9.05
11.05
13.05

%HCN in dc % HCN in de
grocnc massa
droge stof

0,0200
zon onder
zonop
0,0226
0,0270
0,0300
0,0296
0,0324
0,0242
zon onder
zon op
0,0208
0,0236
0,0300
0,0354
0,0344

0,137

Iw 1 )
gcal
cm"

neerslag
mm

164

12,4

temp. °C.
max.

min.

17,1

10,5

209
0,177
0,216
0,216
0,187
0,184
0,175

•

0,0

17,8

9,2

19,0

11,4

*

209
0,144
0,156
0,183
0,205
0,179

»

0,0

) Inditgevalisdedagsom IwnietgemetenmaarverkregendoordedagsomIt
te vermenigvuldigen met0,69.
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TABEL 14 (zieook Grafiek8)
datum

4-9-'41
5-9-'41

6-9-'41

uur

17.40
18.43
5.20
5.30
7.05
8.35
9.55
12.05
17.35
18.41
5.22
5.35
7.05
8.35
10.00
12.05
14.50

% HCN in dc % H C N in dc
groene massa
droge stof

0,0568
zononder
zonop
0,0581
0,0520
0,0586
0,0672
0,0618
0,0626
zononder
zonop
0,0527
0,0546
0,0616
0,0697
0,0684
0,0670

0,330

gcal
cm*

necrslag
mm

276

temp. ° C .
max.

mm.

0,0

23,4

12,3

0,0

25,2

11,7

0,0

22,0

10,2

204
0,415
0,377
0,407
0,420
0,359
0,371
208
0,354
0,362
0,397
0,410
0,386
0,353

•

x

) InditgevalisdedagsomIwnietgemetenmaarverkregendoorde dagsomIt
te vermenigvuldigenmet0,69.
Het zal uit deze gegevens duidelijk zijn, dat onze waarnemingen zich
voegen bij die van Treub, Narasimha Acharya, Leemann en ook
Kerstan. De HCN-gehalte-curve vertoont gedurende den dag een maximum, zoowel in verschillende wereldstreken als bij verschillende planten% HCNinde drogs stof
0.420

4-9-41

5-9-*41

6-9-*4I

Datum en uur van bemonstering

Grafiek 8, behoorende bij Tabel 14.
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species. Omtrent het uur, waarop het maximum gevonden wordt,bestaat
eenig verschil. De beide in de tropen uitgevoerde onderzoekingen leggen
ditmaximumomenbijhet middaguur(driepunts-curve, dushetmaximum
kan even goed er voor als er na liggen), resp. om 2 uur des namiddags.
Dat men in detail-punten verschillen vindt, behoeft a priori geen verwondering te wekken; een maximum rond het middaguur of iets later
is zeer goed te zien als een verschuiving van het maximum, dat wijbij
witte klaver voor het middaguur en in de meeste gevallen reeds vroeg in
den ochtend, vinden.
Leemann's waarneming past zich hierbij goed aan. Alleen Kerstan,
met het maximum rond 16 uur, waargenomen in een gematigd klimaat,
blijft over. Het is moeilijk dit geval thans te verklaren.
Bezien wijdewaarnemingenaaneenkloneuit Nieuw-Zeelandsche witte
klaver no 6, vastgelegd inTabel 14.
In de eerste plaats valt te constateeren, dat het HCN-gehalte zich op
6 September zoo gedraagt als wij tot nu toe hebben gevonden, nl. een
regelmatige stijging vertoonend na zonsopgang tot een maximum vermoedelijk tusschen 8.35 en 10 uur, om daarna wederom te dalen. Ook
de nacht gedroeg zich normaal; de waarde bijzonsondergang den vorigen
avond was hooger dan die bijzonsopgang.
Thans echter de eerste dag. Hier is de ochtendwaarde wederom hooger
dan dewaarde bijondergaande zon denvorigen avond. Deveronderstelde
nachtelijke daling zet zich hier na zonsopgang voort. Daarna treedt de
gebruikelijke ochtendtop op. Echter dewaardeom 17.35uur ishoogerdan
de waarde om 12.05 uur. Dit geval, dat in den middag het HCN-gehalte
weer iets gestegen schijnt te zijn, staat niet alleen.
Ten slotte vestigen wij de aandacht op de buitengewoon hooge HCNgehalten.
In Tabel 13 en 14 laten de gevonden HCN-gehalte-curven weer op
overtuigende wijze toe een verband te leggen met de Iw.
In de Tabellen 15 en 16 zijn nog twee gevallen vastgelegd, waarbij in
den namiddag het HCN-gehalte wederom isgestegen.
TABEL 15
datum

8-9-'39
9-9-'39

uur

13.00
15.00
18.30
8.00
10.30

% HCN
in de
groene
massa

% HCN
in de
droge
stof

0,0180
0,0190
0,0177
0,0208
0,0182

0,083
0,083
0,089
0,100
0,092

Iw
gcal
cm"

neerslag
mm

0,0
—

0,0

temp. °C
max.

min.

27,3

15,2

26,5

16,3

Wij zien in Tabel 15 in den loop van den namiddagvan8September
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% glucose
in de
droge
stof

19,5
23,4
16,6
19,9

een lichte stijging van het HCN-gehalte; daarna is het gedrag in den
ochtend van 9 September, voor zoover dit aan twee bepalingen te zien is,
weer normaal, vertoont nl. reeds een daling tusschen 8.00 en 10.30 uur.
Het betrof hier Nieuw-Zeelandsche klaver no 6.
Eensoortgehjkgeval demonstreert Tabel 16,welkewederombetrekking
heeft op de witte klaver van Tabel 12, Nieuw-Zeelandsche klaver no 6.
Menkan dusTabel 16plaatsen voor Tabel 12;dewaarde van 27 September 1939om 18uur is in beide opgenomen.
TABEL 16
datum

27-9-'39

uur

8.00
13.00
18.00

% HCN
in de
grocne
massa

% HCN
in de
droge
stof

Iw
gcal
cm*

neerslag
mm

0,0180
0,0180
0,0250

0,116
0,096
. 0,133

178

0,0

temp.°C
max.

min.

11,6

-0,2

% glucose
in de
droge
stof

23,7
20,2
23,6

*

Ook hier is dus de avondwaarde hooger dan de middagwaarde. Echter
vertoont deglucose-curve geennormaal verloop:erheeft geenregelmatige
stijging gedurende den dag plaats gehad. Blijkbaar hebben wij met een
abnormalen dag te maken. In beide gevallen, waarin de Iw bekend is
(Tabellen 14en16)volgtdedagmet,latenwijhetnoemen, een secundairen
middagtop op een dag, waarvan de Iwaanmerkelijk lager ligt, zoodat het
gemiddelde dagelijksche HCN-gehalte moet stijgen. Mocht dus een dergelijke secundaire middagtop bestaan, dan moet hij beschouwd worden als
een product van het onregelmatig verloop van het HCN-gehalte ten gevolge van de weersschommeling. Overigens doet een dergelijke tweetoppige curve denken aan de assimilatie-curven, zooals K o s t y t s c h e w
(I.e.)dievond (zie Grafiek3).
Dat zich in geval van onregelmatigheden in het weer de meest afwijkende HCN-gehalte-curven kunnen voordoen, is duidelijk te demonstreerenaanTabel 17,waargebruikgemaaktwerdvan Nieuw-Zeelandsche
klaver no5.
TABEL 17 (zieookGrafiek9)
datum

15-9-'39

16-9-'39

uur

6.00
8.00
10.00
14.00
18.00
8.00

% HCN
in de
groene
massa

% HCN
in de
droge
stof

Iw
gcal
cm"

0,0195
0,0205
0,0173
0,0239
0,0196
0,0123

0,1432
0,1385
0,0953
0,1096
0,1059
0,0640

213

167

neerslag
mm

4,6
0,0

temp.°C
max.

min.

17,8
18,3

9,5
9,4

% glucose
in de
droge
stof

14,8
10,5
12,8
13,2
16,2
11,4
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Wij zien hier een dalen van het HCN-gehalte van zonsopgang (op 15-9
om 5.34 en op 16-9 om 5.36 uur) tot omstreeks 10 uur, waarna een
stijging optreedt tot 14 uur, om daarna wederom licht te dalen. Moeten
wij hier aannemen, dat de nachtelijke daling zoolang doorgaat, waardoor
een „ochtendtop" om plus minus twee uur ontstaat, dan wel dat het
„secundaire middagtopje,, hierzeer vroeg valt?Zooals gezegd, deze curve
isontstaan onder abnormaleomstandigheden;de Iwis213gcal/cm2,maar
deze bedroeg den voorgaanden dag slechts 92, dus een buitengewoon
groote sprong. Daarbij komt, dat gedurende deze dagen het percentage,
dat Iwvan It is en dat gemiddeld 69%bedraagt, op 14September 67 %
was, op 15September 87%enop 16September 59%. Ookhierin wasdus
15 September abnormaal.
Indit geval zette deafname van koolhydraten tot nazonsopgang door.
Wij vestigen de aandacht op de geringe stijging van 10 tot 14 uur.
% HCNinde drogestof
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•/.HCNInde droge stof
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Grafiek 9,
behoorende bijTabel17.
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Grafiek 10,
behoorende bijTabel 18.

Bezien wij tenslotte wederom 4 achtereenvolgende dagen bij NieuwZeelandsche klaverno6, inhetjaar 1938,waarvoor opdeeerste driedagen
telkens driepuntenwerden bepaaldenvoor denlaatsten dagzes.
Deze tabel sluit dus in opzet aan bij Tabel 10, met dit verschil, dat de
waarnemingen ongeveer een maand later in het jaar werden gedaan, nl.
van 20 tot 24 September tegenover Tabel 10 van 15 tot 20 Augustus.
Dezeverschuivinghadtengevolge, dat, nuwijonze eerste bepalingweder74

24
0

om om 8 uur verrichtten, deze aanzienlijk dichter bij zonsopgang werd
genomen, nl. 2\ uur na zonsopgang tegenover 3J uur nazonsopgang.Terwijl wij dus in Tabel 10 van 8 uur af steeds een daling van het HCNgehalte waarnamen, zonder de oorspronkelijke stijging in dit gehalte te
constateeren, hadden wij nu kans deze stijging wel te constateeren, waar
wij danook ingeslaagd zijn.
De resultaten zijn opgenomen in Tabel 18 en Grafiek 10.
TABEL 18
datum

20-9-'38

21-9-'38

22-9-'38

23-9-'38

uur

8.00
12.00
18.00
8.00
13.15
18.00
8.00
12.00
18.00
8.15
10.00
12.30
14.30
18.00
20.15

%HCN
in de
groene
massa

%HCN
in de
droge

0,0200
0,0270
0,0248
0,0214
0,0260
0,0205
0,0236
0,0237
0,0274
0,0262
0,0236
0,0260
0,0104
0,0120
0,0102

0,140
0,150
0,136
0,144
0,150
0,117
0,152
0,120
0,150
0,169
0,147
0,148
0,056
0,067
0,059

stof

Iw
gcal
cm1

neerslag
mm

197

temp.°G
max.

mm.

0,1

21,1

12,6

107

0,0

22,5

12,8

157

0,0

22,4

15,5

164

0,0

24,8

13,5

Stelen
. % HCN
inde droge
stof

0,075
0,081
0,066
0,076
0,092
0,060
0,090
0,076

Op 20 en 21 September zien wij een curve met top. Op 22 September
vertoont de curve echter een inzinking. Kijken wij nu wederom naar de
Iw, danzien wij,dat deze in devoorgaande dagen sterk isgestegen engedaald;zij bedroeg nl. op 19September 164gcal/cm2en devolgende dagen
eindigende met 22 September 197, 107 en 157 gcal/cm2. Wel is ook het
verloop voor 21 September verre van regelmatig, maar het schijnt, dat
een daling van de HCN-weers-curve, niet difenverstorenden invloed opde
dagelijksche periodiciteit heeft; deze daling kan ook binnen het normale
kaderwordenbereikt,wat hierdanookschijnt te hebbenplaatsgevonden.
Wij kunnen ons deze minimum-curve, evenals voor Tabel 17, wederom
ontstaan denken als voortzetting van de nachtelijke daling, maar meer
waarschijnlijk als curve, waarbij ons de ochtendtop ontging en waarbij
een middagtop is opgetreden, in verband met de stijgende Iw.
Ten slotte zien wij op 23 September, wanneer wij deze curve als driepunts-curve (om 8.15 - 12.30 - 18 uur) bezien, onze dalende curve uit
Tabel 10optreden. De Iw is wederom regelmatiger geworden. Dat zoowel
op dezen dag als op den vorigen dag de ochtendtop ons is ontgaan, kan
steun vinden in de uurwaarden van It op deze dagen, waarvan de som
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gedurende de eerste uren betrekkelijk hoog is, resp. 14en 11 (zie Grafiek
11). De HCN-gehalten, die op 23 September verder,nog zijn bepaald,
geven geen aanleiding tot opmerkingen. Zoo men wil, kan men een
minimaal-klein middagtopje constateeren. Wei valt de buitengewoon
sterke daling van het HCN-gehalte gedurende dezen dagop.
Tenslotte werd in dit geval een aantal HCN-gehalten van debladstelen
bepaald. Men ziet, dat ook hier dezelfde periodieke schommeling valt te
constateeren. Deze gelijkvormigheid van gedrag van het HCN-gehalte
in bladen en bladstelen moet aanleiding geven tot conclusies omtrent de
rolenbeteekenis van het glucoside inbladensteel.
gca).
21-9-'38
22-9-'38
23-9-*38

18 uur

Grafiek 11. Uurwaardenvan It.
Bezien wij de practische vraag of men van deze schommelingen gedurende den dag last zal hebben bij de indeeling van dewitte klaver volgens
het classificatie-schema van Doak, dan meenen wij dit bevestigend te
moeten beantwoorden.
Niet, dat wij beschikken over cijfers van een witte klaver, die het
eene moment van den dag tot Mother Seed en het andere moment tot
Permanent Pasture gerekend moet worden, daar wij grootendeels met
Nieuw-Zeelandsche klaver no 6hebbengewerkt, waarbij de HCN-gehalten
zeer hoog lagen. In Tabel 11 (een Nederlandsche klaver) hebben wij
echter een voorbeeld, hoe hoogste en laagste waarde een aanzienlijk deel
van het traject van de Mother Seed klasse beslaan. De veronderstelling is
niet te gewaagd, dat iets dergelijks ook kanvoorkomen met overschrijding
van de klassegrenzen. Wij vestigen er de aandacht op, dat men bij deze
beschouwing moet kijken naar de %HCN in de groene massa, daar het
Nieuw-Zeelandsche schema daarop is opgebouwd. Dit is geen inconsequentie onzerzijds.
De variatie in HCN-gehalte gedurende een dag is verschillende malen
gebleken zeer groot te zijn. Zoo zien wij op 23 September 1938 (Tabel
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18) een daling van 60%; dalingen van 15 tot 30% komen vaker voor.
Wil men ook deze moeilijkheden uitschakelen, door, gelijk Doak deed,
standaardmonsters mede te bepalen, dan zal dit minder eenvoudig zijn,
daarmendan,wilmenconsequentzijn,nietalleeniederendagdenstandaard
mede moet bemonsteren, maar zelfs bij iedere monstername.
Opdezewijze werkende enwij denken daarbijspeciaal aan de mogelijkheid om veel witte-klaver-planten te onderzoeken ten behoeve van de
selectie,zou menvan het standaardperceel doorloopend devolledige HCNgehalte-curve moeten bepalen, om deze als basis voor devergelijkingen te
gebruiken. Dit isnatuurlijk buitengewoon bewerkelijk, zooniet onuitvoerbaar. Doet men het niet, dan loopt men de kans enkele planten, met een
gemiddeld hoog HCN-gehalte, door toevallige omstandigheden te verwijderen. Dezetoutisonherstelbaar, maarvoorloopigvermoedelijkbijselectie
niet onoverkomelijk. In het omgekeerde geval — dus bij een plant met
eengemiddeld te laag HCN-gehalte, welkedoortoevallige omstandigheden
te hoog geclasseerd is —laat de tout zich later herstellen. Bij selectie zal
men dus met dezeschommelingen ineerste instantie geen rekening behoeven tehouden.
Daarentegen mag een Regeerings-instantie, oordeelende over werk van
anderen, niet het risico loopen, door toevallige omstandigheden eenonrechtvaardigheid te begaan.
De hoogte van het HCN-gehalte inwitte klaver is blijkbaar afhankelijk
van vele factoren. In het algemeen kan worden geconstateerd, dat het
uiteenrafelen van deze factoren met hun gevolgen steeds een moeilijke
opgave is, die in het bijzonder moeilijk is op te lossen, wanneer men dit
tracht te doen aan plantenmateriaal, dat gegroeid is onder natuurlijke,
dus meerendeelsniet constante, omstandigheden. Dit neemt niet weg, dat
wij in dit Hoofdstuk in de gelegenheid zijn geweest juist aan dergelijke
natuurlijk gegroeide planten eenige verschijnselen te constateeren.
In deeerste plaats constateerden wij voor witteklavereenschommeling
van het HCN-gehalte gedurende den dag, welke schommeling eenzekere
regelmaat vertoont. Deze regelmatigheid bestaat daarin, dat na zonsopgangeenstijging vanhet HCN-gehaltebegint, welkestijging naeen(meest
klein) aantal uren een maximum bereikt. Dit maximum valt gemeenlijk
voor witte klaver voor het middaguur. Hoewel in de literatuur dit punt
nog nimmer ten voile de aandacht had genoten, zijn er bij enkele auteurs
aanwijzingen te vinden, gevonden aan andere plantenspecies en opandere
plaatsen, die dit feit steunen. Wijzelf zullen in het laatste Hoofdstuk nog
naderen steun vinden bij waarnemingen aan witte klaver, gegroeid bij
constante belichting. Het moet dan ook in het algemeen als onjuist
worden beschouwd, althans voor de witte klaver, maar vermoedelijk ook
voorandere planten, wanneer door diverse auteurs aaneen direct verband
tusschen glucoside-gehalte en assimilaten-curve wordt gedacht, waarbij
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men dan speciaal op het oog heeft de toename der assimilaten gedurende
den dag, zoodat des avonds de grootste hoeveelheid van assimilaten en
glucosiden wordt verwacht. lets dergelijks kan men b.v. bijHecht(1931,
pag. 45) lezen: „Versuche mit Begasung (KohlensSure) und Mangandiingung (bij Digitalis, Schr.) steigern den pharmakologischen Wert;
dieser Umstandweist imZusammenhangemit derschon bekanntenTatsache
des hoheren Gehaltes in den Abendstundenx) auf einen unmittelbaren Zusammenhang der Glykosidbildung mit der Kohlensaureassimilation."
Wij kunnen constateeren, dat er geen samengaan van HCN-gehaltecurve en assimilaten-curven, hoe dan ook, is waargenomen. Dit punt is
van belang voor de verklaring van derol, die deglucosiden in de stofwisseling spelen. Wijzullen in het laatste Hoofdstuk, gesteunddoordaarvermelde feiten, in staat zijn een poging te wagen, het waargenomene oorzakelijk naast elkaar te plaatsen. Daarbij komen dan nog twee punten,
die eveneens in dit Hoofdstuk de aandacht hebben getrokken, nl. het
optreden van een vermoedelijk secundairen middagtop bij het HCNgehalte en het herhaaldelijk geconstateerde feit van een hooger HCNgehalte bij zonsopgang dan bij den voorafgaanden zorisondergang. Dit
laatste wijst er op, dat 'snachts niet altijd desteeds aangenomenregelmatigedalingplaatsheeft. Hetsecundaire middagtopjetradalleen danop,
wanneer met behulp van destralingsintensiteit waarschijnlijk konworden
gemaakt, dat de opeenvolgende dagen sterke onderlinge afwijkingen vertoonden voor deglucoside-productie. Deze onregelmatigheden in het weer
kunnentenslotte deoorzaakzijn, dat debovengeconstateerderegelmatige
schommelingen gedurende den dag totale wijziging ondergaan, zoodat
voorshands geen spoor van regelmaat meer is terug te vinden. De periodieke dagschommelingen worden dan overheerscht door de schommelingen van dag tot dag. Dat de Iwbruikbaar is als maatstaf bij de beoordeeling der dagen op hun regelmatigheid, wijst op een nauw, hoewel niet
direct, verband tusschen glucoside-vormingenstralingsintensiteit.
Zooalsgezegd, menzal niet instaat zijn dieper doorte dringen in debeteekenis van de geconstateerde feiten, tenzij men plantenmateriaal gaat
onderzoeken, dat gegroeid is onder constante, te controleeren omstandigheden. Dit kanslechts met kleine aantallen planten geschieden, waardoor
slechts weinig materiaal voor onderzoek ter beschikking komt. Men zal
dus kleine hoeveelheden HCN moeten kunnen bepalen.
Om dit mogelijk te maken dient men te beschikken over een HCNbepaling, gevoeliger dan die van Liebig-Denigte.

l

) CursiveeringvanSchrijver.
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HOOFDSTUK V

BEPALING VAN KLEINE HOEVEELHEDEN BLAUWZUUR
IN PLANTENDESTILLATEN
Wij zien ons dus thans voor de vraag geplaatst naar een methode
van HCN-bepalen, welke gevoeliger is dan die volgens Liebig-Denigfes.
In Hoofdstuk Ibespraken wij uitsluitend de door de Nieuw-Zeelandsche
onderzoekers gebruikte methoden onder belichting van hun verdiensten
entekortkomingen.
De jodometrische methode volgens Fordos en Gelis was weliswaar veel
gevoeliger dan de methode Liebig-Denigfcs; haar bezwaren zijn echter te
groot. Anders is dit met de bromometrische bepalingen, welke berusten
op de reactie:
HCN + Br,->BrCN + HBr
Rosenthaler (1932) geeft hiervan de volgende uitwerking: overmaat
Brverwijderen door lucht doorzuigen en HBr titreeren met 0,1 of 0,01 n
loog op methylrood (1 cm8 0,01 n loog = 0,270 mg HCN).
De uitwerking, die Schulek (1923) echter aan deze bepaling gegeven
heeft (zie ook Klaassen, 1931 en Kolthoff, 1928), nl. toevoeging van
KJinzuurmilieuentitratievanhetvrijkomendeJ(BrCN + 2HJ-> J, +
+ HCN+ HBr) is minderlastigtehanteeren(menmisthetdoorzuigenvan
lucht) en is tevens nog gevoeliger (1 cm8 0,01 n thio = 0,135 mg HCN).
Klaassen (I.e.) komt tot de conclusie, dat de methode Schulek ver de
voorkeur verdient boven de andere methoden, mede omdat ook in niet
zuiver HCN-milieu slechts weinig storingen optreden; met name storen
CInoch Br, noch sulfiden, sulfieten en thiosulfaten (zie Kolthoff (1928),
pag. 388). Kolthoff (I.e.) noemt de methode „recht brauchbar" en
Karstens.(1938)pastehaarbijzijnbiologischonderzoek,ietsgewijzigd,toe.
Een en ander was aanleiding haar in een vergelijkend onderzoek met
demethode Liebig-Denigfestebetrekken. Voorshands kanmendeSchulekmethodealsbezwaaraanrekenen,datgewerkt moetworden met Br-water.
Kolthoff (I.e.) geeft op pag. 255 nog een methode aan, behoorende
tot de mercuri-metrie. Deze methode is niet door Klaassen in zijn overzicht opgenomen. Zij berust daarop, dat de dissociatie van mercuricyanide kleiner is dan die van mercuri-rhodanide. Voegt men nu aan een
cyanide-oplossing mercurinitraat en salpeterzuur toe, dan kan de overmaat mercuri worden teruggetitreerd met rhodaan op ferri-ammoniumaluin als indicator. Kolthoff geeft aan deze methode devoorkeur boven
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die van Volhard,zoodat ookzij inhet bovenbedoelde vergelijkende onderzoek werd betrokken. Hierbij is 1cm80,005 n KCNS= 0,125 mgHCN.
Verdere mogelijkheden dienen bij de volgende bepalings-methoden
onder oogen te wordengezien.
In de eerste plaats een bepaling met behulp van natrium tetrathionaat
afkomstig van Kolthoff, behoorende tot de groep van bepalingen door
middel van ammoniumsulfide, van welke bepaling Karsten (1934,
pag. 165) een nadere uitwerking geeft, welke tot de titrimetrische colorimetrie behoort. Deze werkwijze is, afgezien van andere bezwaren, te
omslachtig.
De eenige door de Commission i n t e r n a t i o n a l e des React i o n s et R e a c t i f s a n a l y t i q u e s n o u v e a u x de l'Union intern a t i o n a l e de Chimie (1938) aanbevolen reactie opcyaniden, nl. met
CuS,bestaat slechts in qualitatieveuitvoering (zie ook Feigl (1938),pag.
290). De auteur van deze bepaling, Barnebey (1914), geeft zelf te verstaan, dat deze methode niet geschikt is voor een quantitatieve uitvoering: „In the presence of ferrocyanides, however, the reaction is
not quantitative, inasmuch as the ferrocyanide isoxidized to ferricyanide
moreorlesscompletely duringtitration."
Van de colorimetrische bepalingen zijn er juist bij het onderzoek aan
plantenmateriaal verschillende gebruikt.
Klaassen noemt 1. Berlijnsch-blauw-methoden, 2.rhodaan-methoden,
3. pikrinezuur-methodeen4. oxydatie-reacties.
Hiervan is de Berlijnsch-blauw-methode zeer veel toegepast. Voorde
uitvoering bestaan zeer uiteenloopende voorschriften, waarop wij hier
niet nader zullen ingaan. Reeds Kolthoff (1917) gaf bij de bespreking
van deze methode, als quantitatieve bepaling, alszijn meeningte kennen,
dat hem de reactie alleen van uit een qualitatief oogpunt van belang
scheen. In Amerika behoorde deze colorimetrische bepalingswijze tot die,
welke vergeleken werden met de methode Liebig-Denig£s (Greene en
Breazeale, 1937);zij werd algemeen onvoldoende geacht. In het daarop
betrekking hebbende Rapport ging men zelfs veel verder (pag. 447):
,,(6) Thatsince present colorimetricmethodsinvolve considerable manipulation, and have no advantages over the titration method, no further
study be given to such methods." Het groote voordeel der Berlijnschblauw-methode is, dat zij specifiek is.
De rhodaan-methoden (waartoe ook de boven reeds genoemde tetrathionaat-methode van Kolthoff in titrimetrisch-colorimetrische uitvoering behoort) hebben eveneens het voordeel specifiek te zijn. Na een
langdurig onderzoek moest men in Amerika (Greene en Breazeale,
1937)besluitentotdeonbruikbaarheidvandeze methoden. Ook Coleman
en Gardner (1939) kregen absoluut onvoldoende uitkomsten met bepalingen volgens dit type.
Terwijl de beide behandelde bepalings-typen tenminste nog het voor80

deel hebben specifiek te zijn voor HCN, kan dit niet gezegd worden van
de beide volgende, de pikrinezuur-methode en de oxydatie-reacties. Dit
is reeds voldoende bezwaar tegen deze methoden, hoewel de oxydatiereacties buitengewoon gevoelig zijn. Daar echter juist van de pikrinezuurreactie bij het witte-klaver-onderzoek veel gebruik is gemaakt, merken
wij daarover nog het volgende op.
Kolthoff (1917) geeft aan, dat deroodkleuring niet alleen veroorzaakt
wordt door HCN, maar door vele reduceerende stoffen. Hij noemt als
eveneens roodkleurend: SOa, aldehyden, HaSen aceton. Wij hebben inde
Inleiding reeds gezien, dat mogelijk aceton ontstaat naast HCN bij de
afbraak van het in witte klaver aanwezige glucoside. Vrij algemeen kent
menbij depikrinezuur-methode alleen aaneennegatieve uitkomstwaarde
toe.
De gevoeligheid van dit reactie-type is vrij groot. Kolthoff (1917)
geeft o.a. een voorschrift, waarbij 1mg HCN per liter bij vergelijking kan
worden aangetoond (1 : 1.000.000). Later geeft Schoorl (1941) als gevoeligheid (modificatie Chapman) 1:400.000. Bij de methode Schulek
wordt deze gevoeligheid eveneens bereikt. De gevoeligheid van de
pikrinezuur-methode zal dan nog weer aanzienlijk inboeten, wanneer zij
wordt toegepast als pikrinezuurpapier-reactie, een methode die speciaal
bij het witte-klaver-onderzoek veel is gebezigd.
Sullivan (1939) heeft nu echter deze pikrinezuur-methode zeer recent
uitgewerkt als quantitatieve bepaling, speciaal met het oog op het witteklaver-onderzoek. Volgens zijn eigen opgave is de methode geschikt voor
het bepalen van hoeveelheden HCNvan0,01-0,20 mg. De methodeberust
op de bepaling van de hoeveelheid licht, geabsorbeerd door de te onderzoeken met pikrinezuur rood gekleurde vloeistof in vergelijking met
standaardoplossingen. Deuitkomstenliggenvolgens deauteur 8% hooger
dan die, verkregen door middel van de methode Liebig-Denigfes, welker
uitkomsten, zooalswijweten, ookreeds te hoogliggen. Naast het bezwaar
tegen de reactie, waarop deze bepaling berust, heeft de uitwerking nog
het nadeel van het benoodigde kostbare instrumentarium. De methode
schijnt ons dan ook geen voordeelen te bieden. Uit het nawoord van zijn,
ons bekende, jongste publicatie blijkt, dat Doak (1938) eveneens de pikrinezuur-methode quantitatief isgaangebruikenevenals Boyd, Aamodt,
B o h s t e d t e n T r u o g (1938). Noch Doak, noch Boyd c.s.gevennauwkeurig op, welke uitwerking door hen aan de methode werdgegeven.
Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat slechts bij de titrimetrische
methoden bepalingswijzen zijn gevonden, dievoldoen.
In Hoofdstuk Ihebben wij debestaande bepalingsmethodenverdeeldin
macro- en micro-methoden. Van deze laatste noemt Klaassen (I.e.) er
drier 1. omzetting van zilver-jodide-sol (Denigfes), 2. bromometrische methode (Schulek) en 3. joodamylum-methode (Rosenthaler). De eerste berust op de reactie van AgJ-sol met cyaan. Deze methode komt dus dicht
«
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bij de methode Liebig-Denigfcs. De eerste overmaat aan toegevoegd
AgJ-sol wordt geconstateerd door het optreden van het Tyndall-effect,
dus nephelometrisch; Klaassen geeft een verfijnde uitwerking van deze
titratie. Het bezwaar tegen deze methode is, dat men met optisch leege
vloeistoffen dient te werken. Klaassen beschouwt haar als de meest
gevoelige methode, waarover wij beschikken. Zij wordt echter sterk gestoord. Gevoeligheid tot 0,0027 mg HCN. De methode Schulek bleek
ook hier weerzeer bruikbaar. Klaassen bracht een modificatie, waarbij
getitreerd wordt met 0,001 n thio, onder verkleining van het totaal
volume. Wij komen op deze variatie nog terug. Uit zijn geheele onderzoek volgt, *dat Klaassen de methode Schulek hoog op prijs stelt.
De derde methode wordt noch door Klaassen noch door Rosenthaler
(1932) verder besproken.
Het resultaat van deze beschouwingen was, dat besloten werd de
methode van Liebig-Denigfes te vergelijken met de uitkomsten verkregen
volgens de methode Schulek en omtevens in het vergelijkende onderzoek
te betrekken de door Kolthoff aangegeven methode met mercurinitraat,
welkemethodein de literatuur nognietophaarbruikbaarheidwasgetoetst.
Uitgegaan werd van een KCN-oplossing. Hiertoe werden 0,3356 g KCN
pr.a. (afkomstig van Schering-Kahlbaum en bevattende volgens etiketgarantie 97%KCN)opgelost tot 500 cm8( = 135mg HCN/500cm3).
De bepalingen volgens Liebig-Denigte, Schulek en de mercurinitraatmethode werden uitgevoerd, zooals door Kolthoff (1928) aangegeven
resp. op pag. 229, 288 en255.
TABEL 19
methode

Liebig-Denigfcs

voorgelegde
cm*
KCN-opl.

10
25
25

Mercurinitraatmethode

AgNO, 0,02 n
a. 2,65
b. 2,60
c. 2,55
a. 6,35
b. 6,35
a. 6,34
b. 6,34

10
25

Rhodaan 0,051 n
a. 2,0 (25,6-23,6)
a.5,0 (25,6-21,6)
b. 5,0 (25,6-21,6)

25

Thio 0,101 n
a. 5,0
6.4,9
c. 4,9

Schulek
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gevraagde cm*

HCN
gevonden inmg
500 cm"
mg n u i
KCN-opl.

buret

50/0,1
50/0,1
50/0,1
50/0,1
50/0,1
10/0,02
10/0,02

2,8

140

6,85

137

6,85

137

2,75
6,88

138
138

50/0,1
50/0,1
50/0,1

134

50/0,1
50/0,1
50/0,1

6,7

De resultaten zijn neergelegd in Tabel 19.
De titervloeistoffen zijn zoo gekozen, dat voor het bepalen van gelijke
hoeveelheden HCN ongeveer gelijke hoeveelheden van deze vloeistoffen
moeten worden gebruikt, nl. voor 25cm8 KCN-oplossing ± 5 cm3 titervloeistof. Denauwkeurigheid derbepalingen isdusindat opzicht dezelfde.
De gevoeligheid der methoden spreekt dan uit de normaliteitendertitervloeistoffen: AgN08 0,02 n, rhodaan 0,05 n en thio 0,1 n.
De hoeveelheden HCN, die de verschillende methoden in de KCNoplossing aangeven, zijn niet gelijk. De met de methode Schulek gevonden
waarde (134 mg).komt goed overeen met de theoretische waarde. Dat de
methode Liebig-Denig£s een hoogere waarde geeft, behoeft niet te verwonderen. Bij deze methode zal toch de opalescence of troebeling, welke
het eindpunt dertitratie aangeeft, bijeenbeduidende overmaat titervloeistof optreden,zoodat altijdtehoogewaardenwordengevonden. Klaassen
(1931, pag. 25) schat deze fout op een halven druppel, overeenkomende
met 0,03 mgHCN.Wanneer men 135mginonsgeval alsdejuistewaarde
aanneemt, dan beteekent de overmaat van 2 mg, die met de methode
Liebig-Denig£s is gevonden, een overmaat van 1 | h 2 druppels. Deze
overmaat moet ons inziens voor deze titraties nog niet overdrevenworden
geacht. Demercurinitraat-methodegafuitkomsten,welkenoghoogerlagen
dan die van de methode Liebig-Denigfcs. Vermoedelijk zal men dit mee
moeten wijten aan detechniek derbepaling, nl. deterugtitratie.
Bij alle bepalingen werden de te onderzoeken hoeveelheden KCN-oplossingeerst verdund tot 50cm8. Verderwerd devoorzorggenomensteeds
dezelfde buret en dezelfde pipetten te gebruiken.
Devergelijking derdriemethodengeschiedde tot hieraanrelatief groote
hoeveelheden HCN, nl. ± 6 mg. Bij verdunning van de oorspronkelijke
KCN-oplossing kregen wij de volgende resultaten.
Voor de methode Liebig-Denigte werd uitgegaan van 25 cm8 KCNoplossing 1:4, waarbijinheteenegeval werdopgevuld tot 50cm8eninhet
andere geval niet werd opgevuld. Het eerste vroeg 1,64 cm80,02 n AgN08
(buret 10/0,02), overeenkomende met 142 mg HCN in 500 cm8. Bij deze
verdunning is het omslagpunt buitengewoon moeilijk te zien. Reedsbij
1,58 cm8 werd een begin van opalescence vermoed, overeenkomendemet
136,5 mg HCNin500cm3.Dezewaarnemingzaldusjuistzijngeweest.Wei
volgteruit,datbijdezeverdunning demethodeLiebig-Denigfcsniet meerte
gebruiken is (1,7 mg HCNin50cm8).Werd25cm8KCN-oplossingvoorgelegdzonderverdunningtot50cm8, danwerden voor titratie gevraagd 1,55
en 1,57 cm8AgNO30,02n,overeenkomende met 135,6mgHCNin500cm8
voor de hoogste waarde. Dank zij de geringere verdunning was dus het
omslagpunt hier eerder en beter waar te nemen, alhoewel dit blijkens de
aanteekeningen nog alles behalve duidelijk was.
Wij mogen dus constateeren, dat de methode Liebig-Denigfes bij een
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concentratie van 6,8 mg HCN in 100 cm8 op denrandvanbruikbaarheid
staat, terwijl zij bij een concentratie van 3,4 mgHCNin 100cm3onbruikbaar is geworden, wanneer men in beide gevallen± 1,7mg HCNbepaalt.
Uit deze grenzen volgt, dat de methode Liebig-Denigfes voor verder gebruik bij het witte-klaver-onderzoek ongeschikt moet worden geacht.
Tenaanzien van demercurinitraat-methode het volgende.
Oorspronkelijk werden alle hiervoor gebruikte vloeistoffen verdund
1 : 10, zoowel de KCN-oplossing, de mercurinitraat-oplossing, als de
rhodaan-oplossing. Bij voorleggen van 25 cm8 KCN-oplossing bleek bijde
titratie met rhodaan (0,0051 n) het omslagpunt op ferri-ammonium-aluin
niet of zeer moeilijk waar te nemen, ook bij vergelijking met een biancoin
colorimeterglazen. Deverklaring hiervoor is, dat bijdegebruikterhodaannormaliteit gewerkt wordt op de grens van de gevoeligheid van den
indicator. Hieruit valt af te leiden, dat het niet gewenscht is rhodaanoplossingen verder te verdunnen dan tot 0,01 n.
Werkendemet± 0,01nrhodaan-oplossingwerdhetvolgendeverkregen.
Voor25cm8KCN-oplossing 1/10(eind-milieu:25cm8Hg(N08)a + 25cm8
KCN-oplossing + 5 cm8 HNO, + 10 cm8 rhodaan = ± 55 cm8, aan het
einde der titratie ± 65 cm3) werden gebruikt bij terugtitratie 2,2 cm8
rhodaan 0,0102 n (titratie-cijfers 10,3 en 10,3 cm8 rhodaan), overeenkomendemet0,605 mg HCNof 121 mg HCNin500 cm8standaard-KCNoplossing. Dezewaarde ligt hier duste laag. Deafwijking bedraagt 135 —
121 = 14mg HCN. Bijdetitratie ligt dus dewaarde0,07 mgte laag. Een
cm8 0,0102 n rhodaan = 0,275 mg HCN. De titratie ligt dus 0,25 cm8 te
TABEL 20
voorgclegde cm*
KCN-oplossing

buret

gevraagde cm* thio

25 1:1

50/0,1

25 1:10

50/0,1

a. 4,9 0,101 n
b. 4,9
a
a. 4,9 0,0101
b. 4,9
tt
tt
c. 4,9
a. 4,92
tt
tt
b. 4,92
a. 1,97
it
It
b. 1,97
a. 1,00
tt
b. 1,00
it
c. 1,00
it
d. 1,01
it
a. 0,44
it
b. 0,44
tt
c. 0,44
d. 0,44
it

25 1:10

10/0,02

25 1 :25

10/0,02

25 1 :50

10/0,02

10 1 :50
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10/0,02

gevonden mg
HCN

mg HCN in
500 cm*
opiossing

voorgclegde
mg HCN

6,68

133,6

6,68

0,668

133,6

0,668

0,671

134,2

0,668

0,269

134,3

0,267

0,136

136,4

0,134

0,138
0,060

137,7
150,0

0,053

Iaag, m.a.w. had het omslagpunt bij deterugtitratie 0,25 cm8eerder moeten zijn waargenomen. Dat deze waarde te laag ligt, zal vermoedelijk geweten moeten worden aan de terugtitratie en aan het feit, dat nog steeds
getitreerd wordt bij degrensvan degevoeligheid van den indicator. Eindconclusie: met de mercurinitraat-methode laat zich 0,675 mg HCN in
±55-65 cm3 oplossing (overeenkomende met 1,04-1,23 mg HCN per
100 cm8) niet meer goed bepalen. Voor gebruik bij ons onderzoek is deze
methode ongeschikt.
Wat betreft de methode Schulek werden de volgende cijfers aan de
standaard-oplossing en aan verschillende verdunningen bepaald.
De kleuromslag op zetmeel was bij alle titraties scherp te zien. Bijdeze
bepalingen werd de KCN-oplossing niet nogmaals verdund tot 50 cm8;
het volume, waarin de titratie plaats had, bedroeg dus steeds ± 40 cm8,
behalve in het laatste geval 25 cm8.
Wij zien, dat deze methode onberispelijke uitkomsten geeft tot een bepaalde hoeveelheid van 0,136 mg HCN (afwijking 0,002 mg= 1,5 %) in
een volume van 40 cm8, overeenkomende met 0,340 mg HCN in 100cm8
bij een bepaalde hoeveelheid van 0,136 mg HCN.
Bij de kleinste voorgelegde hoeveelheid HCN (hi. ± 0,050 mg bij een
concentratie van 0,200 mg HCN in 100 cm8) werd een te hooge waarde
gevonden, relatieve fout ± 14%. Met andere woorden uitgedrukt beteekent het, dat bij de titratie drie druppels te veel werden toegevoegd. De
hoeveelheid titervloeistof wordt voor degebruikte buret te klein; met een
buret verdeeld in 0,01 cm8 zouden zeker nog betere resultaten zijn verkregen.
De hier door ons verkregen resultaten zijn goed in overeenstemming
met de gegevens van Schulek (1923) zelf. In de eerste plaats geeft hij
aan, dat de methode bruikbaar is van 0,1-40,0 mg HCN in 50 cm8. Inde
tweedeplaatsgeeft hijop(I.e.TabelV):voorgelegd0,1 mgHCN,gevonden
0,097 mgHCN,afwijking 3%. Verder merkthijnogop, dat0,01 mgHCN
in50 cm8nogeen sterke blauwkleuring geeft.
De methode Schulek berust op de gevoeligheid van de jood-amylumreactie. Kolthoff (1928, pag. 337) geeft hiervoor op 1-2 x 10"5 n
jodium. Bij de Schulek-titratie, uitgevoerd met de hoeveelheden bij onze
bepalingen gebruikt, wordt de omslag verkregen met een druppel = 0,02
cm80,01 n thio in ± 40 cm8 milieu, d.w.z. een normaliteits-wijziging van
0,5 x 10"5. Men zal dus practisch doen, niet in nog verdunder milieu te
gaanwerken. Het toepassen van b.v. 0,001 nthio verdient alleen danaanbeveling, wanneer men het eindvolume, waarin de reactie plaats heeft,
reduceert tot ongeveer opeentiende.
Op deze wijze heeft Klaassen (1931) ook inderdaad bereikt, dat van
de voorgelegde 0,0197 mg HCN er 0,018 mg werden bepaald. Bij deze
quanta eenzeer bevredigende uitkomst. De inkrim'pingvan volumewordt
o.a. bereikt door vloeibare phenol te gebruiken in plaats van een 5%
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phenol-oplossing. Karstens (1938) heeft op dit punt geen wijziging gebracht. Laatstgenoemdetitreerdewederom met0,01 nthio;waaromindat
verband niet van de oorspronkelijke Schulek-methode werd gebruik gemaakt, wordt door hem niet verklaard. De cijfers, die Karstens bepaald heeft aan zuivere KCN-oplossingen ter controle van zijn bepalingsmethode, kunnen hier buiten beschouwing blijven, daar het HCN eerst
werd overgedestilleerd, zoodat zij veeleer een controle op deze destillatietechniekvormen.
Deze concentratie van uitgangsoplossing is bij ons onderzoek niet te
bereiken, daar wij toch steeds werken met destillaten. De resultaten, die
wij met de oorspronkelijke methode Schulek hebben gekregen, zijn echter
volkomen voldoende voor onze doeleinden. Stel, dat wij oorspronkelijk
uitgingen van 100g klaverblaadjes om daarin b.v. 10mg HCN te vinden
( = -j- 10 cm8 AgNOs 0,02 n), dan kunnen wij bij de methode Schulek
volstaan met 5tot 10gblaadjes ofzelfs nogminder.
Tot hiergekomen, mogenwijdusconcludeeren,dat de methode Schulek
zeer verkieselijk is. Een punt dient echter nog onder oogen te worden gezien. Tot nu hebben wijhet HCN-gehalte van zuivere cyanide-oplossingen
bepaald. Het is echter reeds lang bekend, dat in verschillende destillaten
van plantaardig materiaal het zgn. „vrijgemaakte" HCN geheel of ten
deele gebonden kan zijn aan b.v. benzaldehyde. Hierbij is sprake van een
evenwicht, dat in alcalisch milieu zeer snel verschuift onder ontleding der
verbinding, wanneer een der componenten, in dit geval het HCN, b.v. bij
titratie, wordt weggenomen.
Een dergelijke reactie vertoont amygdaline. Zij verklaart de voorkeur
voor de methode Liebig-Denigfes, daar deze juist in alcalischmilieuplaats
heeft. Zie hierover verder de thesis van Wirth (1911). Omgekeerd is dit
verschijnsel zeerten nadeelevan demethode Schulek, daar dezetochjuist
in zuur milieu wordt toegepast, omdat bij alcalische reactie BrCN niet of
niet voldoende bestendig is.
Ter illustratie hiervan het volgende: Plantendestillaten, waarin amygdaline aanwezig is, zijn b.v. de pharmaceutische producten Laurierkerswater en bitter amandelwater (Aqua Laurocerasi en Aqua amygdalarum
amarum). In 10cm8 Laurierkerswater werden met behulpvan demethode
Liebig-Denigfes 10,4mg HCNbepaald (drievoud), terwijl met de methode
Schulek gevonden werd 2,2 mg HCN(drievoud).
Afgezien van de vraag of in de klaverblaadjes-destillaten het HCN in
een of anderen gebonden vorm voorkomt, dan wel vrij, in welk laatste
geval de methode Schulek direct toe te passen zou zijn, schenen ons de
voordeelen van de methode Schulek in het algemeen voor de analyse
van blauwzuur-glucosiden van zoo groot belang, dat het de moeitewaard
wasnategaanof deze methode kanwordenaangepast aandegedragingen
van HCN in een milieu als Laurierkerswater.
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De gang van de methode Schulek is alsvolgt: Dete onderzoekenvloeistof, zoo mogelijk 50 cm8, bevattende van 0,1-40 mg HCN, wordt in een
kolf met opgeslepen stop gebracht, waarna wordt aangezuurd door toevoeging van 5cm820%phosphorzuur. Hieraan wordt toegevoegd broomwater tot blijvende diepgele kleuring, waarna deovermaat Brwordtweggenomen door 2 cm8 5% phenol-oplossing; na 15 minuten staan volgt
toevoeging van0,5 g KJ, waarna, naeenhalf uurstaan inhet donker,met
thio wordt getitreerd, met zetmeel als indicator.
Voor het aanzuren gebruikte Klaassen azijnzuur en Karstens zoutzuur.
De bestendigheid van BrCN is bij de methode de bepalende factor.
Schulek (1923) zegt hierover alleen: „Das Cyanbromid ist, wie eigene
Versuche zeigten, in schwachsaurer LOsung best&ndig." Het lag voor de
hand te beginnen met na te gaan, waar ongeveer de grenzen liggen voor
de betrouwbaarheid van de methode Schulek ten aanzien van het pHtraject. Hiertoekozenwijweeralsuitgangspunt eenKCN-oplossing.Verder
werd onze richting van zoeken bepaald door de vraag of de methode in
alcalisch milieubruikbaaris.
Uitgaande van 25 cm8 van de verdunning 1:25 van de reeds vroeger
gebruikte standaardoplossing van KCN, welke met de methode Schulek
1,96 en 1,97 cm80,0101 nthio vroegen, bleek, bijweglaten van detoevoegingvanphosphorzuur enhet toevoegen vanenkele druppels0,1 nNaOH,
voordetitratieslechts 1,55cm8thio0,0101 ntewordenvereischt, metdien
verstande, dat de toevoeging van de gebruikelijke hoeveelheid phosphorzuur in het laatste geval plaats had onmiddellijk na de bromeering maar
voor de toevoeging van phenol. Dit wees dus in de richting van deonbestendigheid van BrCNinalcalischmilieu.
Wanneer echter 25cm3 van dezelfde KCN-verdunning werden gebromeerdzonder toevoeging van zuur of loog, welke oplossing zeer zwakrose
kleurde op phenolphtalelne, dan werden vereischt 1,95 en 1,96 cm8 thio
0,0101 n,dusdejuistehoeveelheid,terwijl n.b.deaanzuringmetphosphorzuur hier eerst plaats had na de toediening van phenol. Deze laatste vergissing had dus blijkbaar geen invloed. In zeer zwakalcalisch milieu werd
dus bij dezen orienteerenden proefopzet nog een juiste uitkomst gevonden.
Dit was aanleiding gedetailleerder in deze richting verder te zoeken.
Aan telkens 25 cm8 van de verdunning 1:50 van de standaard-KCNoplossing werdenrespectievelijk toegevoegd | , 1, 1Jen2cm80,1 n NaOH;
hiervoor werden respectievelijk geeischt 0,49; 0,26; 0,08 en 0,06 cm8
0,0101 n thio, terwijl 1,00 cm8 thio van dezelfde normaliteit de juiste
waarde zou zijn geweest. Bij deze bepalingen werd aan de afbraak van
BrCN in alcalisch milieu alle kans gegeven door pas 15 minuten na de
bromeering aan tezuren.
Bij direct aanzuren na de bromeering kregen wij, gebruik makendevan
25 cm8verdunning 1: 10van de standaard-KCN-oplossing het volgende:
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methodeSchulek
nietaangezuurd
met2Jcm8 0,01 nNaOH
met5 a 0,01 „ if

vraagt 5,02cm8 thio0,0101n
„ 4,84 „ „ 0,0101„
„ 4,77 „ „ 0,0101„
f>

4,45

a

0,0101„

Deze titratie-cijfers komen overeen met 135,5; 130,7; 128,8en 120,5mg
HCN in 500 cm8 standaard-KCN-oplossing.
Bij deze bepalingen werden KCN-oplossing + NaOH steeds opgevuld
tot 30 cm8 eindvolume; deze concentratie was dus steeds gelijk. Bij deze
reeksgaf dusdezuivere Schulek dehoogsteenjuiste waarde. Dealcaliteit,
veroorzaakt dooreengift van2,5 cm8NaOH0,01 nop30cm8eindvolume,
geeft hierreedseen belangrijke afwijking.
Tenslotte werd aan een nieuwe KCN-oplossing nog de volgende reeks
bepaald.
Voorgelegd 25 cm8 KCN-oplossing, waarin zich theoretisch bevinden
1,014 mg HCN. KCN-oplossing + NaOH werden steeds met water opgevuld tot een eindvolume van 30cm8.
TABEL 21
methode

Schulek ...

• . . • •

nietaangezuurd

. * * • •

1 cm»0,01nN a O H ...
2 „ 0,01„

,,

. . .

2i „ 0,01„
3 „ 0,01„

,,

. . .

,,

. . .

4 „ 0,01„

,,

. . .

5 „ 0,01„

,,

. . .

bij titratie
benoodigde cm*
0,01 n thio

0,001 mg HCN

a.7,12
b.7,14
a.7,16
b.7,17
a.7,11
b.7,14
a.7,11
b.7,11
a.7,02
a.7,02
b.7,06
a.6,92
b.6,94
a.6,93
b.6,70

961
964
967
968
960
964
960
960
948
948
953
934
937
936
905

Men ziet uit deze cijfers, dat de bepalingen, die minder dan 2,5 cm8
NaOH 0,01 n hebben ontvangen, zeer bevredigend overeenstemmende
uitkomsten geven. De hoogste waarde (ditmaal „niet aangezuurd"; de
afwijkingen zijn zeer gering) komt overeen met 19,4 mg HCNin 500cm3
KCN-oplossing (theoretisch aanwezig, 20,3 mg). De afwijking voor de
toevoeging van 2,5 cm8 NaOH 0,01 n is hier veel kleiner, nl. 0,015 mg
HCNop0,960 mgHCN,daninhet vorigegeval, toenzijbedroeg0,034 mg
HCNop0,670 mgHCN.Delaagste HCN-concentratie werddus hetsterkst
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aangetast. Ditzelfdevaltnogmeteenandervoorbeeldtebelichten.Tegelijk
met de op devorige pagina als eerste vermeldereeks (waarbij 25cm3 1/10
standaard-KCN-oplossing, bij een toevoeging van 5 cm8 NaOH 0,01 n,
vragen 4,45 cm8 thio, overeenkomende met 120,5 mg HCN in 500cm3
standaard-KCN-oplossing) werd een soortgelijke reeks, maar telkens met
10 cm8 1/10 standaard-KCN-oplossing, bepaald. Daarbij vroeg, bij een
toevoeging van 5 cm80,01 n NaOH, detitratie 1,56 cm80,01 nthio,overeenkomende met 105,3 mg HCN in500cm8standaard-oplossing. Ookhier
dus bij grootere verdunning sterkere aantasting.
DeuitkomstenaandeKCN-oplossingenverkregensamenvattende,blijkt
dat de methode Schulek ook bij geringe alcaliteit van de oplossing bevredigende uitkomsten kan geven. Ter gedachtebepaling berekenen wij
nog, dat toevoeging van 2 cm8 0,01 n NaOH aan 30 cm8 oplossing, aannemende dat deze oplossing precies neutraal is, ongeveer een pH van
10-11 geeft.
Bij voorbaat schijnt nu de toepassing van de methode op Laurierkerswater niet onmogelijk;bijgeringe alcaliteit toch wordt BrCNniet teonbestendig, terwijl deze geringe alcaliteit vermoedelijk voldoende zal zijn als
versneller van de evenwichtsreactie met benzaldehyde en HCN als eindproducten.
Uitgegaan werd van Laurierkerswater, waarvan 10cm8,getitreerd volgens Liebig-Denigfes, vroegen 9,9 cm8 AgN08 0,02 n (duplo), overeenkomende met 10,7 mgHCN.
Telkens 1 cm8vandit Laurierkerswaterwerdverdund met25cm8water,
waaraan werden toegevoegd 3 druppels phenolphtalelne, vervolgens respectievelijk: eenige druppels 20% phosphorzuur of wel 1, 2, 5, 7 en 10
druppels 0,1 n NaOH, waarna werd gebromeerd en verder behandeld op
de gebruikelijke wijze. Tien druppels NaOH zijn ongeveer gelijk aan 0,5
cm8;bijdezegift wasde maximale kleuring met phenolphtalelne welongeveer bereikt. Een druppel 0,1 n NaOH gaf practisch nog geen kleuring te
zien. Bij titratie met 0,01 n thio werden respectievelijk de volgende hoeveelheden gevraagd: 1,98 (phosphorzuur); 5,96; 6,04 en 5,84 (duplo);
6,58; 7,44; 7,71. Menziet dus een regelmatige stijging van de hoeveelheid
HCNmet detoenemende NaOH-gift. Zooalswijhierboven opgaven, bevat
1cm8 Laurierkerswatervolgensdemethode-Liebig-Denigfes:1,07mg HCN,
terwijl 7,71 cm8 0,01 n thio volgens de methode-Schulek (laatste van de
reeks:gift van 10druppels NaOH) overeenkomt met 1,04 mg HCN. Deze
overeenstemming is dus zeer behoorlijk, gezien het reeds eerder geconstateerde feit, dat de methode Liebig-Denigfcs steeds hoogere waarden geeft
dan de methode Schulek.
Thans werd voor Laurierkerswater een zoo compleet mogelijke reeks
opgezet, ook met hoogere NaOH-giften, om de begrenzing van het traject
met juiste HCN-waarden ook naar den sterk alcalischen kant, welke begrenzingongetwijfeld aanwezig moet zijn, vast te stellen. In stede van
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uit te gaan van 1 cm8 Laurierkerswater, werd met het oog op deze onnauwkeurige pipetteering uitgegaan van 10cm8vaneenverdunning 1 :10.
Evenalsbijdebepalingenaan de KCN-oplossing werden Laurierkerswater
+ NaOH steeds met water opgevuld tot een volume van 30cm8.
Phosphorzuur werd onmiddellijk na de bromeering toegevoegd. Daar
Laurierkerswater vrijinstabiel is,werdopnieuw, enwelaandeverdunning
1 : 10, de HCN-waarde bepaald. Voorgelegd 50 cm8 1/10 Laurierkerswater; titratie-cijfers 4,85 en 4,8 cm80,02 n AgN08, overeenkomende met
1,048 en 1,037 mg HCNin 10cm8.
De verkregen resultaten zijn te vinden inTabel 22en Grafiek 12.
cm»0,01n
thio

e

f

pH9.77
1

pH10.49
1

7
6

t
pH7.79
cm»0.01 nNaOH
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10

12
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Grafiek 12
Tritatie van Laurierkerswater
volgensde methode Schulek,
waarbij hetaanzuren voor de
bromeeringachterwege is gelaten, onder toevoeging van
verschiliende hoeveelheden
NaOH.

Wijzieneerst met detoename van dealcaliteit eensnellestijging vande
hoeveelheid HCN. BrCN wordt nog niet aangetast; de invloed van de
stijgende pH op de afloopsnelheid van de besproken evenwichtsreactie
wordt steeds grooter. Daarna krijgen wij een vrijwel horizontaalverloopendstuk;ookhierisdeonbestendigheidvanhet BrCNnognietmerkbaar,
, terwijl de afloop van de evenwichtsreactie voldoende snel is geworden.
En tenslotte begint de curve langzaam te dalen, ten gevolge van de
afbraak van BrCN. Deze daling is echter langzamer dan de stijging in
het begin. Uit de titratiecijfers zien wij verder, dat de waarden, die
voor HCN gevonden worden in het „horizontaIe"stuk, dus bij giften van
5, 6en 7 | cm8 0,01 n NaOH, goed overeenstemmen met die, gevonden
met de methode Liebig-Denigfes, nl. 1,03 mg HCN tegen 1,04 mg HCN,
waarbij de methode Liebig-Denigfcs weer de iets hoogere waarde geeft.
Wij mogen dus concludeeren, dat, door de besproken wijziging aan te
brengen in de methode Schulek (voor de bromeering alcalisch maken, na
de bromeering eerst aanzuren), deze methode ook volkomen betrouwbare
uitkomstengeeft bijplantaardige destillaten vanhet karaktervan Laurierkerswater. Werd deze bepaling bianco uitgevoerd, dan bleek bij een
gift van 6 cm8 NaOH (alles geldende voor de gebruikte chemicalien) een
correctie noodigvan ± 0,01 cm8thio0,01 n, welkecorrectiegrooter wordt
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naarmate meer NaOH wordt toegevoegd, zoo bij 15 cm8 NaOH 0,01 n
minstens0,05 cm80,01 nthio.
TABEL 22
methode

Schulek
niet aangezuurd . .
i cm8 0,01 nNaOH
2J „ 0,01 „
4 „ 0,01 „
5 „ 0,01 „
6 „ 0,01 „
7i „ 0,01 „
9 „ 0,01 „
10 „ 0,01 „
15 „ 0,01 „
20 „ 0,01 „

bij titratie
bcnoodigdc cm'
0,01 n thio

a. 2,12
a. 2,14
b. 2,13
a. 5,86
b. 5,89
a. 6,54
b. 6,58
a. 7,17
b. 7,18
a. 7,50
b. 7,54
a. 7,62
b. 7,69
a. 7,62
b. 7,63
a. 7,38
b. 6,55
a. 7,08
b. 7,46
a. 5,46
b. 6,88 ?
a. 4,77
6. 5,38

0,001 mg HCN

1013
1018
1029
1038
1029
1030

Tot hier isechter de wijziging van de methode Schulek niet in een vorm
gegoten, die haar practische toepassing mogelijk maakt; ieder plantendestillaat kan toch wederom een anderen zuurgraad bezitten. De aangewezen weg leek hier te zijn om de verschillende „giften NaOH"te transponeeren tot pH's van het milieu, waarin gebromeerd werd. Daartoe werden
met de glaselectrode de volgende pH's gemeten:
Laurierkerswater 1:10
toevoeging van5 cm8NaOH0,01 n,eindvolume30cm8
toevoeging van7} cm8NaOH0,01 n,eindvolume30cm8
25cm8 KCN-oplossing+ 2cm8NaOH0,01 n,eindvolume30cm8 .

pH 7,79
„ 9,77
„ 10,49
„ 10,28

Wijzien hieruit, dat dejuiste HCN-waarden voor Laurierkerswater werdengevonden bijeen pH, gelegen tusschen 9,8 en 10,5en wel liefst zooveel
mogelijk naar de hoogste pH verschoven. Dit is dangeheel inovereenstemming met de pH, die gevonden werd voor KCN-oplossingen, waarbij nog
geen afbraak van BrCN plaats had, nl. 10,3.
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De methode wordt dus nu practisch toepasbaar, wanneer wij voor bromeering de vloeistof brengen op een pH van 10-10,5. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van thymolphtaleine als indicator, waarvan het kleuromslag-traject bedraagt 9,3-10,5.
Ter controle van de aldus opgezette methode werden de volgende bepalingenverricht.
Van een KCN-oplossing (0,0498 g KCN Schering-Kahlbaum 97% tot
500 cm8) werd het HCN-gehalte bepaald aan telkens 10 cm8 oplossing,
zoowel met de methode Schulek, als met degewijzigde methode Schulek.
Met de methode Schulek werd gevonden 385 en 3820,00.1 mg HCN (2,85
en 2,83 cm8 0,01 n thio) en met de gewijzigde methode Schulek 416 en
408 0,001 mg HCN (3,08 en 3,02 cm8 0,01 n thio). In 500 cm8 komt dit
overeen met 19,2 en 19,1 mg HCN voor de methode Schulek en voor de
gewijzigde methode Schulek met 20,8 en 20,4 mg HCN, terwijl aanwezig
zou moeten zijn volgens berekening 20 mg HCN. Bij herhaling werden
de volgende titratie-cijfers gevonden: methode Schulek 2,83; 2,85 en
2,86 cm80,01 n thio en met de gewijzigde methode Schulek 3,02 en 3,06
cm8 0,01 n thio.
Bij bianco bepalingen met de gewijzigde methode Schulek bleken deze
aan thio 0,01 n te eischen ± 0,2 cm8, waarmede, gezien het feit, dat de
methode Schulek geen blancowaarde heeft, de hoogere waarde van de
gewijzigde methode Schulek verklaard is.Wijkomenhierop naderterug.
Verderwerden 6verschillende monsters Laurierkerswater onderzochtop
HCN-gehalte volgens de methode Liebig-Denigfe en volgens degewijzigde
methode Schulek.
De volgende uitkomsten werden daarbij verkregen, waarbij voor de
methode Liebig-Denigfcs een blancowaarde van 0,08 cm80,0198 n AgN08
in rekening werd gebracht en voor de gewijzigde methode Schulek een
blancowaardevan-0,05cm80,01 nthioeneenthiocorrectievan + 0,1cm8
(tezamen +0,05 cm8 thio 0,01 n). De gewijzigde-Schulek-cijfers zijn gevonden aan een verdunning van het Laurierkerswater 1: 10;de cijfers in
Tabel 23 weergegeven zijn verkregen door de uitkomst met 10-te vermenigvuldigen.
Gaf dusbijvergelijkingvan debeide methodenvoorhet opzettenvande
bepaling, demethode Liebig-Denigfcseen uitkomst, dieslechts e£nprocent
hooger lag dan die verkregen met de gewijzigde methode Schulek (zonder
thymolphtaleine), thans vinden wij bij toepassing van de volledige „gewijzigde methode", dus bij gebruik van thymolphtaleine als indicator ter
verkrijging van de juiste alcaliteit, dat Liebig-Denigfes uitkomsten geeft
welke5tot 6%hoogerliggendandievan de gewijzigde methode Schulek.
Waar bij de toepassing van de beide methoden op zuivere KCN-oplossingen kloppende resultaten werdenverkregen, geven zijbijhet onderzoek
van het plantendestillaat, het Laurierkerswater, eenig verschil in uit92

komsten. Wij zullen bij het bespreken van de cijfers, verkregen met de
twee methoden bij de titratie van destillaten van klaverbladen, dit punt
nader belichten.
TABEL 23
mgHCN in10 cm3 Laurierkerswater
mcthodc
Liebig-Deniges

Monster I . . . .
„

II • . •

„

III . . .

„

IV . . .

II

vv •

„

VI . . .

.

.

.

9,8
9,8
9,85
9,9
9,65
9,65
9,75
9,7
9,9
9,85.
9,5
9,4

gewijzigde mcthodc
Schulck

9,36
9,36
.9,25
—

8,98
9,03
9,21
9,21
9,36
9,30
8,81
8,87

Bij de gewijzigde methode Schulek dient men goed op te letten, dat bij
het alcalisch makenopthymolphtalelneeenbehoorlijk donkereblauwkleuring wordt verkregen, daar, wanneer men alcalisch maakt tot de eerste
zeer lichtblauwe verkleuring, men te lage waarden vindt, geheel in overeenstemming met het reeds opgemerkte, dat men de pH zooveel mogelijk
naardehoogstegrensmoetverschuiven.Thymolphtalelneisgeengemakkelijkeindicator. Eenoogenblik werdaandemogelijkheidgedacht, hetbrengen opeenbepaalde pH met behulp van een indicator, te vervangen door
een buffering van de vloeistof. Gebufferd werd met een NaaCO,/HClbufferoplossing, echter zonder gunstige resultaten; practisch werd geen
HCNgevonden.
Methodischvaltverdernoghetvolgendeoptemerken.
• Schulek (1923)schrijft voor,dat men,terverwijderingvanhetvrijeBr,
het phenolgedurende 15minutenmoetlateninwerken,waarbij meneenige
malen goed schudt. Deze termijn is door hem waarschijnlijk gekozen, als
zijnde zeker voldoende. In den gang van de analyse zal deze wachttijd
ooknietstoren,wanneer meneenigebepalingentegelijk verricht, daarmen
dezen tijd dan noodig heeft voor het afwegen van telkens 0,5 g KJ. Gedurende het gebruik van de methode hadden wij echter den indruk gekregen, dat deze termijn zeerruimisgesteld; deontkleuring van devloeistof geschiedt toch meestal, bij de verdunningen door ons gebruikt, practisch op het moment van de toevoeging. Uit de volgende cijfers blijkt dit
juist tezijn.
Uitgaande van een bepaald (verdund) Laurierkerswater, dus bij toe93

passing van degewijzigde methode Schulek, werdgevonden, dat,wanneer
menrespectievelijk 5, 10en 15minutenIietstaan met dephenoloplossing,
bijtitratie vereischt werdenresp.:4,26;4,28 (duplo);4,28;4,26 (duplo)en
4,22;4,28 (duplo) cm30,01 nthio. Verschillen werden dus niet gevonden.
De bromeering had hierbi] 10druppels Br-water vereischt; het phosphorzuur was direct na de bromeering toegevoegd.
Een soortgelijke vraag rijst voor de toevoeging van het phosphorzuur
na debromeering. Moet dit perse direct na de bromeering geschieden dan
wel kan hier ookeenige tijd overheen gaan. Deze vraagstaat natuurlijk in
verband met de bestendigheid van BrCN in alcalisch milieu. Om dit te
controleeren werd een aantal bepalingen verricht met de gewijzigde
methode Schulek aan een bepaald (verdund) Laurierkerswater.
Ingeval Awerd het phosphorzuur toegevoegd direct na debromeering.
In geval B werd het phosphorzuur toegevoegd 5 minuten na het beeindigen van de bromeering. Het bromeerengeschiedde, volgens voorschrift,
door indruppelen van Br-water tot blijvende geelkleuring. In geval C
werd hieropeenwijziging aangebracht: 1 cm3 Br-water werd ineenstoegevoegd (dit was voldoende voor blijvende geelkleuring), waarna het phosphorzuur direct werd bijgeschonken, dus als in geval A.
Van alle drie gevallen werden 10bepalingen verricht, met de volgende
uitkomsten:
A.4,24;4,47;4,33;4,36;4,36;4,25;4,37;4,39;4,43en4,41 cm'0,01 nthio.
B.4,02;4,04;4,19;4,27;3,84;4,12;4,21;4,16;4,24en4,15cm80,01nthio.
C. 4,30;4,36;4,27;4,10;4,42;4,30;4,37;4,22;4,08en4,29cm80,01nthio.
Hetisduidelijk, daterverschilbestaat tusschengeval Aen B.Dedirecte
toevoegingvanphosphorzuurgeeft ietshoogerewaardendandevertraagde
toevoeging. In een ander geval (de voorloopige waarneming omtrent dit
punt) werd hetzelfde gevonden. Bij toevoeging van phosphorzuur direct
vroeg een zeker quantum Laurierkerswater 5,32 cm8 thio 0,01 n; bij toevoeging na 1minuut 5,23 cm8; bij toevoeging na 5 minuten 5,14 cm8en
bijtoevoeging na 10minuten5,06cm8.Chemischstaat hiermedevoldoende
vast, dat de toediening van phosphorzuur moet geschieden direct na de
bromeering. Bovenstaande bepalingen werden echter in tienvoud verrichtom het gemiddelde en de middelbarefout:+ ] / ^
te kunnen
Y n(n-l)
berekenen. Ingeval Abedraagt dit 4,36 cm8± 0,023;ingeval B4,12cm8
± 0,040 of, wanneer men de 5de bepaling uitschakelt, hetgeen chemisch
volkomen verantwoord is, 4,16 cm8 ±0,028. Het verschil van A en B
en de middelbare fout van dit verschil bedragen dan 0,20 cm8 ± 0,036.
P (zie van Uven, 1935) bedraagt meer dan 99,99%. Ookvolgens deze
berekeningswijze bestaat dus het verschil. Aardig in dit verband is de
grootte van de middelbare fout van de titratiecijfers, nl. 0,023 en 0,028,
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welke vrij goed overeenkomt met de grootte van een druppel van de gebruikte buret. Om te constateeren, dat men op een druppel nauwkeurig
titreert, behoeft men echter geen middelbare foutenberekeningen op te
zetten, dat kan men ook zoo constateeren. Wij hebben dit geval uitgewerkt omte demonstreeren, dat men bijchemische bepalingen niet steeds
de foutenberekening behoeft toe te passen, met name niet daar, waar de
fouten van de methode chemisch volkomen bekend zijn, zooals op analytisch terrein vrij volledig het geval is. Alleen dan is nuttige toepassing
van deze berekeningen denkbaar, wanneer men uit wil gaan boven de
nauwkeurigheid, die chemisch bepaald is. Meestal zal men hierin echter,
zooals in onsgeval, verhinderd worden,juist wederom door de begrenzing
van de methode.
Vergelijken wij geval Aen geval C, toevoeging van Br-water druppelsgewijs en ineens, danzien wij,dat het verschil hier veel kleiner is,zoo het
bestaat. Passen wij hier de berekeningswijzen toe, dan vinden wij voor
geval C4,27 cm8± 0,036eneenverschilvanAenCvan0,09cm8± 0,044.
P bedraagt 97,95%. Men zou dus kunnen overwegen, daar waar het
mogelijk is, ineens een overmaat Br-water toe te voegen. Wijzelf hebben
onssteeds aan Schulek'svoorschrift omte druppelengehouden.
Schulek (1923) schrijft voor, dat men aanzuurt met phosphorzuur.
Reedseerder merktenwijop,dat Klaassen (1931) dit deed met azijnzuur
en Karstens (1938) met zoutzuur. Ter orienteering werd door ons eenmaal het gebruikelijke 20% phosphorzuur geplaatst naast 6 n zwavelzuur. Alweer op Laurierkerswater, werd met phosphorzuur verbruikt
4,94 cm8 0,01 n thio (gemiddelde van 2 bepalingen) en met zwavelzuur
5,05 cm80,01 nthio (id). Dit iseenbetrekkelijk groot verschil. Daarhierop
niet verderwerd ingegaan,kanhierover nader nietswordenmedegedeeld.
Reeds eerder werd de aandacht gevestigd op de noodzaak, alcalisch te
maken tot een goede blauwkleuring op thymolphtalelne, daar bij lichtblauwe kleuren te lage waarden worden verkregen. Ter illustratie geven
wij nog de volgende cijfers, gevonden aan een verdunning van Laurierkerswater, bij directe toevoeging van phosphorzuur. Verbruikte thio
0,01nbijeenlichtblauweverkleuringopthymolphtalelne4,64en4,66cm8;
bijeen donkere verkleuring opthymolphtalelne 5,31 en5,32 cm8. Duseen
zeer aanzienlijk verschil. Men doet het beste een vergelijkingsoplossing
met dejuiste kleurte maken, door b.v. gebruik te maken van het buffermengsel: 15 cm8 HC1 0,1 mol + 5 0 cm8 Na^O, 0,1 mol tot 100 cm8;
pH 10,35.
Ten slotte de blancowaarde. Werd de Schulek-bepaling verricht op
10 cm8water, waaraangeenthymolphtalelne wastoegevoegd, danbedroeg
de blancowaarde kloppend in viervoud bepaald: 0,05 cm8 0,01 n thio,
dit is 2 druppels, waarbij werd aangeteekend, dat na toevoeging van den
eerstendruppelnogslechtseenietsroodekleuroverbleef, zoodat de tweede
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druppel zeker te veel was. Werdenechteraandeze 10cm8water5druppels
thymolphtalelne toegevoegd, dan bedroeg de blancowaarde, kloppend in
vijfvoud bepaald,0,16 cm30,01 nthio, dit zijn 6 druppels. Bijtoevoeging
van 10druppels thymolphtalelne werden, kloppend in viervoud, 0,14 cm8
thio 0,01 n vereischt (5 druppels) en bij toevoeging van 15 druppels
thymolphtalelne, de eene maal 0,14 en de andere maal 0,16 cm8 0,01 n
thio. Werden echter 5 druppels thymolphtalelne toegevoegd aan 25 cm8
water, dan bedroeg de blancowaarde 0,08 cm8 0,01 n thio (3 druppels).
Er is echter bij aangeteekend, dat in deze verdunning de kleuromslag
niet meer met groote zekerheid waswaar te nemen, zoodat mogelijkreeds
met 2 druppels had kunnen worden volstaan.
Wij mogen hieruit concludeeren, dat thymolphtalelne zelf bij deze
methode een blancowaarde heeft. Deze blancowaarde van het thymolphtalelne (dus afgezien van de blancowaarde van de methode zonder thymolphtalelne;wijdenken daarbij aanwat eerderwerdopgemerkt overeen
mogelijken invloed van de NaOH-gift op de blancowaarde) bedraagt
ongeveer0,15 cm80,01 nthio;wanneereenmaaleenbepaalde concentratie
van thymolphtalelne in de eindvloeistof is overschreden, wordt deze
blancowaarde niet meer grooter. Dit is in degevallen, dat wij5, 10en 15
druppels thymolphtalelne (0,1 %alcoholische oplossing) geven op 10cm8
water. Deze bedeeling met indicator overschrijdt ook de grens van wat
noodzakelijk is.Kolthoff (1928,pag.61) geeft daarvoorop: 1-2 druppels
op 10cm8.Dezeconcentratiewasbenaderdinhetgeval,datwij5druppels
gaven op 25 cm8 water, waar een lagere blancowaarde werd gevonden.
Zoo bezien zal men goed doen voor een constante blancowaarde van het
thymolphtalelne te zorgen door het toedienen van een iets grooter aantal
druppels dan gemeenlijk, uit een oogpunt van de werking als indicator,
indeliteratuurwordtvoorgeschreven.Menkandaarvoornemen5druppels
op 10cm8.
Ten slotte nog deze opmerking. Bij het naderen van het eindpunt der
titratie (dusvan J met thio) dient menzeerzorgvuldig omteschuddenen
na toevoeging van een druppel even te wachten, daar integenstelling met
de normale J-amylum titratie(waardeblauwekleurnaverloopvanenkele
oogenblikken weer terug keert — hetgeen tenslotte ook hier geschiedt),
de blauwe kleur eerstuiterstlangzaamverdwijnt,vermoedelijktengevolge
van destefke verdunning, zoodat mengeneigd iste ver te titreeren.
Keeren wijthans terug tot onze destillaten van klaverblaadjes.
In eerste instantie werd met klaverwater dezelfde bepaling verricht als
met Laurierkerswater, d.w.z., dat van een bepaald klaverblaadjes-destillaat het HCN-gehaltewerdbepaald,nadat eerst aandit destillaat verschillende hoeveelheden NaOH 0,01 n waren toegevoegd. Hierbij werd dus
gebruik gemaakt van de methode Schulek, met dien verstande, dat de
voorgeschreven aanzuring eerst na de bromeering plaats had.
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Er werd uitgegaan van telkens 10cm8 klaverwater. De uitkomsten zijn
neergelegd inTabel24.
TABEL 24
methode

Schulek
ljcm 8 0,01 n NaOH
2

0,01

2J

0,01

4

0,01

5

0,01

6

0,01

by titratie gevraagdecm*
0,01 n thio

a. 3,44
b. 3,50
a. 3,62
b. 3,66
a. 3,75
b. 3,81
a. 3,84
b. 3,84
a. 3,99
5. 4,02
a. 4,14
6. 4,11
a. 4,09
6. 4,00

Wlj zien hier dus een soortgelijk verloop als bij Laurierkerswater. De
daling bijte groote alcaliteit is in dit voorbeeld echter nog niet zeer duidelijk. Duidelijker isdat inhetvolgendegeval,Tabel25,waarwederom 10cm8
van een ander klaverwater op boven aangegeven wijze werden getitreerd.
TABEL 25
methode

nietaangezuurd . .
1cm8 0,01 n NaOH
2 ,

0,01,

3 ,

0,01,
0,01,

5 ,

0,01,

10 ,

0,01,

bu titratiegevraagdc cm*
0,01 n thio

a. 2,69
b. 2,70
a. 2,83
b. 2,79
a. 2,84
b. 2,80
a. 2,78
b. 2,76
a. 2,74
b. 2,73
a. 2,60
b. 2,62
a. 2,14
b, 2,24

De volgende punten moeten wij in verband met deze twee bepalingsreeksen onder de oogen zien:
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1. In het eerste geval wordt de maximum-waarde bij een veel hoogere
NaOH-gift bereikt ( ± 5 cm8) dan in het tweede geval ( ± 2 cm8). Debepalingen werden aan verschillende klaverwaters verricht. Nu geschiedden
de bepalingen ook wel aan verschillende monsters Laurierkerswater; dit
product is echter van een meer standvastige samenstelling, ook wat betreft de pH, dan de klaverwaters, welke door ons werden gestookt en die
meestentijds werden opgevangen in 10-20 cm80,1 n NaOH, waardoor de
pH zeer varieerde. Zoo is het meermalen voorgekomen, dat bij het toevoegen van thymolphtalelne bleek, dat de uitgangsvloeistof een hoogere
pH bezat dangewenscht was. VoorTabel 24werd danook aangeteekend,
dat de eerste lichtblauwe verkleuring met thymolphtalelne optrad bijeen
gift van 1,85 cm80,01 nNaOH. Hieruit volgt tevens, dat thymolphtalelne
ook hier bruikbaaris.
2. Terwijl, zooals wij gezien hebben, bij Laurierkerswater het verschil
tusschen de uitkomsten van de methodeSchulek en de methode, waarbij
dejuiste hoeveelheid NaOH is toegevoegd, zeer belangrijk is (in Tabel 22
b.v. van 2,12 cm8 tot 7,69 cm80,01 n thio), bedraagt dit bij klaverwater
slechts enkele 0,1 cm8. M.a.w. komt in klaverwater het HCN voor het
grootste gedeelte als ^vrij*' HCNvoor. Het verschil, dat gevonden wordt,
is echter groot genoeg ( ± 16%)om dewijziging van de methode Schulek
ookvoor klaverwater noodzakelijk te maken. Wijzullen hierna aanenkele
voorbeelden zien, dat het verschil nog grooter kanzijn.
3. Inheteerstegevalvondenwijalshoogstewaarde4,14cm80,01nthio,
hetgeen overeenkomt met 0,559 mg HCN in 10 cm8 klaverwater. Het
HCN-gehalte van dit zelfde klaverwater werd bepaald met de methode
Liebig-Denigfes; er werd gevonden, dat 75 cm8 eischten 4,5 en 4,6 cm8
0,02 nAgN08, hetgeen overeenkomt met0,648 mg HCNin 10cm8. Inhet
tweede geval vonden wijals hoogste waarde 2,84 cm80,01 nthio, hetgeen
overeenkomt met 0,383 mg HCN in 10 cm8 klaverwater. Als het HCNgehalte van dit zelfde klaverwater, bepaald met de methode LiebigDenigfcs, werd 0,461 mg HCN in 10 cm8 gevonden (75 cm8 vroegen 3,15
en 3,2 cm8 0,02 n AgNO,). In het eerste geval vonden wij dus met de
BrCN-methode slechts 86%, in het tweede geval slechts 82% van de
waarde verkregen met de methode van Liebig-Denig&s.
Indne andere gevallen, waarbij nogmaalsde methoden Liebig-Denigfcs,
Schulek en gewijzigde Schulek (deze laatste dus thans met gebruik van
thymolphtalelne) met elkaar werden vergeleken, werden de waarden verkregen, inTabel 26afgedrukt.
De overeenstemming der herhalingen is in alle negen gevallen zeer bevredigend. Stelt men degemiddelde uitkomst van de gewijzigde methode
Schulek gelijk 100,danzijndegemiddelde cijfersvoor demethode Schulek
in degevallen I, IIen III resp.97, 86en 69;dit getal bedroeg inTabel 24
84 (zie de hierboven genoemde 16%).
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Deze onderlinge verschillen zijn belangrijk. Een verklaring kunnen wij
ervoorshandsniet vangeven.
In ieder geval geeft ook hier de gewijzigde methode Schulek andere en
weleveneens hoogereuitkomsten dandemethode Schulek, zoodat hetook
bij klaverwater noodzakelijk is deze eerste methode toe te passen.
Stellen wij wederom de gewijzigde methode Schulek gelijk 100, dan
vinden wij voor de methode Liebig-Denigfcs voor degevallen uit Tabel 24
en 25 (bijdebespreking onder 3 behandeld).en in degevallen I, IIen III
TABEL 26

OyOOi mg HCN inio on3klaverwater
volgcns Liebig-Deniges

a. 708
b. 717
gemiddeld . . . .

712(117)
a. 501
b. 505

gemiddeld . . . .

503(110)
a.1480
b.1480

gemiddeld . . . .

1480(105)

volgens Schulek

a.583
b. 591
c.594
589(97)
a.389
b. 389
c.390
d. 393
390(86)
a.966
b. 968
c.968
967(69)

volgens
gcwyzigde 1
methode Schulek )

a.605
b. 609
c.616
610(100)
a.451
b. 458
c.459
456(100)
a.1403
£.1404
c.1407
1405(100)

x

) Thymolphtalelne-correctieaangebracht;geenthio-correctie.
•

van Tabel 26resp. 116, 121 en 117, 110, 105. De methode Liebig-Deriigfcs
geeft dus uitkomsten, die 5 tot 21% hooger'liggen dan de uitkomsten
met de gewijzigde methode Schulek. Nu werd in geval III (Tabel 26),
waarbij dus de afwijking slechts 5% bedroeg, aangeteekend, dat de gebruikelijke bruine verkleuring van de te titreeren vloeistof bij het begin
van de Liebig-Denigfcs-titratie achterwege bleef. In de andere gevallen
trad dezebruineverkleuring wel op;het is dan ook bij de Liebig-Denigfetitratie een vrijwel normaal verschijnsel, vandaar ook de aanteekening
van afwezigheid. Bij Laurierkerswater is een dergelijke verkleuring niet
geconstateerd. Hetligtdusvoordehandhetverschiltusschen de methode
Liebig-Denigfes en de gewijzigde methode Schulek te wijten aan een verbruik van AgNOs door storende bijmengsels, reducties van zilver te weeg
brengend, storingen, die voor de methode Liebig-Deniges in het algemeen
bekend zijn, terwijl, zooals wij vroeger opmerkten, de reactie, waarop de
methode Schulek berust, een veel hoogeren graad van specificiteit bezit.
Gezien uit dit oogpunt moet dus ook bij het witte-klaver-onderzoek aan
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de gewijzigde methode Schulek boven de methode Liebig-Denigfes de
voorkeur worden gegeven.
Zooalsreedseerderwerdopgemerkt,zijnookindeliteratuurgevallenvermeld, dat deargentometrischetitratie bij het witte-klaver-onderzoek uitkomstengaf, welkealsvolkomenfoutief moestenwordenbeschouwd. Doak
(1938) kreeg „autumn" 1938 uitkomsten, waarbij het HCN-gehalte van
witte-klaver-stammenabsoluut niet klopt met het uiterlijk. Doak maakte
meestal gebruikvan de methoden van Volhard (zilvernitraat-terugtitratie
metrhodaan)envan Fordosen Gelis(jodium-titratie). Volgenszijnondervinding gaf deze jodium-titratie altijd een iets hoogere waarde dan de
Volhard-titratie, hetgeen hijtoeschrijft aan de aanwezigheid in het destillaat van een vluchtige olie. Bij Finnemore en Cooper (1938)vindt men
eenopmerking, diegaat indezelfde richting;het isechter niet uitgesloten,
dat zij uit dezelfde bron komt.
Bij de bepalingen in 1938 waren de waarden gevonden met Volhard
veel hooger dan die gevonden met de jodium-titratie, terwijl ook deze te
hoogzoudenliggen,echterlangniet indiemate. Doak (I.e.)merktop,dat
het bij de methode Volhard verkregen neerslag niet op zuiver AgCN geleek. Naar aanleiding van de onderzoekingen van Askew (1934) ging hij
nu ook gebruik maken van de methode Liebig-Denigfcs (althans Askew
gebruikte deze methode; de mogelijkheid bestaat echter, dat Doak de
methode Liebig gebruikte). In zijn Tabel 3 (Doak (1938) pag. 164A)
vergelijkt hij nu genoemde drie methoden aan een klaver (triplicaatbepalingen van een klaverdestillaat, of verschillende monsters van hetzelfde object?).Wijvestigen erhierdeaandacht op,dat noch de methode
Volhard noch de Jodium-titratie in alcalisch milieu verloopen, zoodat er
van verschuivingen van evenwichten, zooals in Laurierkerswater, bijdeze
bepalingsmethoden geen sprake kan zijn; men bepaalt dus het zgn.
„wije,, HCN.
Daartegenover is dit bij de methode Liebig(-Denigfes?) wel het geval.
Doak vindt dan ook, dat de laatste methode een hoogere uitkomst geeft
dan de methode Volhard, terwijl beide veel hooger liggen dan dejodiumtitratie. Ziet men af van het feit, dat de methoden Volhard, Liebig en
Liebig-Denigfes op zilvernitraat-titraties berusten, met de daaraan klevende fouten* welke echter voor beide bepalingsmethoden toegepast op
een zelfde klaverdestillaat gelijk zullen zijn, dan kan men de methode
Volhard vergelijken met de methode Schulek (beide in zuur milieu) en de
methoden Liebig en Liebig-Denigfes met de gewijzigde methode Schulek
(ineerste instantie inalcalisch milieu). Stelt mennu inTabel 3van Doak
(I.e.) dewaardeverkregen met Liebig(-Denig£s?)gelijk aan 100,danvindt
menvoor Volhard 75. Dit getal ligt binnen deafwijkingen, diewijvonden
tusschen de methoden Schulek en gewijzigde Schulek. De verhouding van
deze cijfers bij Doak kunnen wij dus niet abnormaal vinden. Hier ligt
mogelijk nog een verklaring voor het feit, dat wij in Hoofdstuk III steeds
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iets hoogere waarden vinden bij de Nieuw-Zeelandsche witte klavers, dan
overeenstemtmetdeklasse-grenzen;wijvolgdentochsteedsLiebig-Denigfes,
terwijl Doak gebruik maakte van Volhard, hoewel volgens zijn mededeeling de Jodium-titratie het meeste toegepast werd. Volhard en Liebig
(-Denig&s?) vertoonen nu beide ongeveer dezelfde fout ten opzichte van
deze jodium-titratie, dus vermoedelijk de „zilverfout", welke afwijking
volgensTabel3van Doak zeeraanzienlijk kanzijn.
Dit alles leidt tot de conclusie, dat de gewijzigde methode Schulek in
klaverdestillaten juistere HCN-waarden geeft dan de methode LiebigDenig&s.
Merken wij tenslotte nog op, dat de bepalingen, die wij verrichtten en
die groote verschillen lieten zien tusschen de gewijzigde methode Schulek
en Liebig-Denigfes (Tabellen 24, 25 en 26),. niet beperkt waren tot een
tijdstip, maar aan klavermonsters van 7 Augustus en 11 Augustus 1939,
1 en 5 Augustus 1941 en 19 September 1941 plaats vonden. Deze afwijkingen zijn dus niet zoo zeldzaam als Doak's mededeeling ons zou doen
kunnengelooven.
In Tabel 26 vermeldden wij bepalingen, in triplo verricht met de gewijzigde methode Schulek, in eenzelfde klaverwater. De onderlinge fout
bleef steeds beneden 2%. Ineen ander geval vonden wij 1.794? 1,801 en
1,817 mg HCN;voor dezerelatief groote hoeveelheid naderde defout dus
tot 1%.Ookhierbleek weer, dat het noodzakelijk is direct na debromeeringaantezuren,daar,toenmendezeklaverwater-monstersnabromeering
5 minutenlietstaan,gevondenwerd 1,728; 1,731;1,735en 1,744mgHCN,
dus een verlies van 0,070 mg.
Tercorrecte uitvoering der methode kanniet genoeg denadrukworden
gelegd op de noodzakelijkheid de juiste kleur op thymolphtalelne in te
stellen.
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HOOFDSTUK VI

PERIODIEKE SCHOMMELINGEN GEDURENDE DEN DAG EN
DEN NACHT VAN HET BLAUWZUURGEHALTE VAN ONDER
KUNSTMATIGE OF NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN
- GEGROEIDE WITTE KLAVERS
Nuwijovereenmethodebeschikkenomzeerkleinehoeveelhedenblauwzuur te bepalen, dienen wij ons te bezinnen op de vraag of wij een willekeurig zeerkleinaantal bladen voor de bemonstering mogen gebruiken,
dan wel, of ter verkrijging van een mengmonster van goede gemiddelde
samenstelling niet minder dan een bepaald aantal bladen mag worden
genomen. M.a.w. de cijfers, welke men bepaalt, moeten behoorlijk reproduceerbaar zijn, de duplo-bepalingen moeten behoorlijk kloppen, zooals
dat bij de waarnemingen in het veld (Hoofdstuk III en IV) het geval was.0
Gaat men uit van een zeer klein aantal bladen dan is te vreezen, dat
de individueele eigenschappen van die paar bladen, b.v. hun ouderdom,
het te bepalen cijfer sterk belnvloeden; bij grootere aantallen heeft men
meer kans op een karakteristiek gemiddelde. Om bij physiologische onderzoekingen deze klip geheel of gedeeltelijk te omzeilen heeft men verschillende methoden uitgewerkt. Wij denken o.a. aan de bladhelftenmethode.
Om drie monsters van behoorlijk gelijke samenstelling van een.witteklaver-plant te verkrijgen, kan men telkens ieder monster bedeelen met
een blaadje van een blad; men heeft dan b.v. wat betreft den ouderdom
der blaadjes gelijke monsters. Treub heeft deze methode o.a. toegepast
op tropische planten met drievoudig-samengesteld blad.
Verwacht men van een dergelijk drietal monsters gelijke uitkomsten,
dan gaat men uit van de veronderstelling, dat de afzonderlijke blaadjes
van een blad ten aanzien van b.v. het cyaan-glucoside-gehalte volkomen
gelijk zijn. Het is ons echter gebleken, dat men bij gebruik van een klein
aantal witte-klaver-bladen, ondanksgenoemden voorzorgsmaatregel, toch
nog zeer uiteenloopende uitkomsten verkrijgt, met globaal genomen een
afwijking tusschen hoogste en laagste uitkomst van 25 tot 30%. Deze
uitkomsten geven aanleiding om te veronderstellen, dat de blaadjes van
een witte-klaver-blad niet aan elkaar gelijkwaardig zijn. De ongelijkwaardigheid derblaadjes van een blad vond haar bevestiging op andergebied,
toen een enkele maal witte-klaver-bladen op zetmeel werden onderzocht,
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door kleuring met jodium na verwijderen van het bladgroen (proef van
Sachs). Het bleek, dat de blaadjes onderling zeer veel verschilden inregelmatigheid van kleur en kleurintensiteit.
Tot nu toe werd het gehalte aan blauwzuur steeds berekend per gewichtseenheid. Physiologisch is het vermoedelijk juister dit te berekenen
per oppervlakte-eenheid, alzal menbijeengewasalswitte klaver, met een
zeer dun blad, a priori geen groote verschillen tusschen beide methoden
verwachten. Het was mogelijk bij gebruik van een klein aantal bladen
waarnemingenhieroverteverrichten. Daartoewerdenvandejuistgeplukte
klaverblaadjes op lichtgevoelig-papier afdrukken gemaakt, waarna de
oppervlakte der blaadjes werd opgemeten met behulp van een schijfplanimeter, welke welwillend ter beschikking was gesteld door het Instituut voor Landmeten en waterpassen der Landbouwhoogeschool. Direct
na het makenvan denafdruk werden deblaadjes behandeld voor het doen
van een HCN-bepaling en werd op de gebruikelijke wijze ten slotteeen
droge-stof-bepaling verricht. De onderlinge afwijking van triplicaatbepalingen (verkregen door telkens een blad te verdeelen over drie monsters) was bij berekening op het oppervlak wel eenige procenten kleiner,
dan bij berekening op het gewicht. Practisch was deze methode echter
niet te gebruiken, wanneer men met een voldoende aantal bladen wilde
werken; de winst aan nauwkeurigheid weegt niet op tegen de dagenvorderende metingen.x)
Bij de vraag hoeveel of hoe weinig blaadjes men gebruikenmag,speelt
ook het HCN-gehalte een groote rol.
Een en ander voerde ons tot de conclusie, dat een vaste norm niet is
aan te geven. Menzal van geval tot geval moeten beoordeelen hoever men
kan en moet gaan. Vraagt men ter gedachtenbepaling toch een norm, dan
zouden wij als gemiddeld minimum 50 bladen per bepaling (150 blaadjes)
willen noemen, hetgeen echter in bepaalde gevallen goede uitkomsten bij
een kleiner aantal bladen niet uitsluit. Zoo verkregen wij o.a. werkende
met een bepaalde klone steeds goed kloppende uitkomsten bij 20 bladen
per bepaling.
Een en ander mogen de volgende cijfers belichten.
• Nieuw-Zeelandsche witte klaver plant no 5-3-9 werd op 9 September
1940, te 14.30 uur, bemonsterd. Hiertoe werden 30 bladen op de aangex

) Bij het aldusuitvoeren dervergelijking maakt men mogelijk eenfout. Bij
het makenvan denafdruk derblaadjes heeft men nl. kansop HCN-verlies. Om
dit tevoorkomenkanmendeblaadjesdirect nadenplukopnemen inkokenden
alcohol, het glucoside extraheeren en na indampen van den alcohol, doorzuurtoevoeging afbreken en het HCN bepalen. De grootte der blaadjes wordt dan
bepaald nkextractie,waarbij menwel moet zorgen deblaadjes eerstweeropte
nemen in water. Het oppervlak voor en na alcoholextractie bleek ons gelijk te
zijn: oppervlak van 12blaadjes 46,1cm2, oppervlak zelfde blaadjes, na Jh. in
kokendenalcohol96%,46,3cm8.Op dezewijzetewerkgaande,kregenwij echter
geen andere uitkomsten.
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geven manier verdeeld over drie bepalingen, dus een hoeveelheid van 10
bladenperbepaling. Gevondenwerd:851,668en599 0,001mgHCNperg
drogestof(procentisch100,78en70).Denvolgendendagwerddezelfdeplant
opnieuw bemonsterd. Wederom werden 30 bladen voor drie bepalingen
genomen, thans werden echter de bladen niet regelmatig over de kolven
verdeeld,dusiederekolfontvingtienheelebladen.Uitditoogpuntwarende
monsters dus niet gelijk. Deuitkomsten bedroegen 816, 764 en 679 0,001
mg HCNpergdrogestof (procentisch 100,94en83)duseenspreidingvan
17%; werd het HCN berekend per bladoppervlak dan werd in dit geval
dezelfde spreiding van 17% verkregen. De nauwkeurige verdeeling der
blaadjesoverdemonstershadhierdusgeenvoordeelopgeleverd.
Op 4 September 1940 werd Nieuw-Zeelandsche witte klaver plant no
5-1-12 bemonsterd om 14.30uur.Twintig bladen werden op degebruikelijke wijze verdeeld over drie kolven. Gevonden werd 1019, 827 en 821
0,001 mg HCN per g droge stof (procentisch 100, 81 en 80) en 32, 29 en
30 0,001mg HCN per,10 cm2 bladoppervlak (procentisch 100, 89 en93).
Deze bepaling is degene, diehet meesteten gunste van een berekeningop
het bladoppervlak spreekt. Daartegenover kunnen wij stellen de bovengenoemde bepaling aan Nieuw-Zeelandsche klaver plant no 5-3-9 op
9September 1940,waarberekeningophet oppervlakgeenverbetering gaf,
nl. 24,24en36 0,001mg HCNper 10cm2bladoppervlak (procentisch 67,
67 en 100) tegenover de genoemde procentische cijfers 100, 78 en 70 bij
berekening op het drooggewicht. In beide gevallen liepen g drooggewicht
en cm2 bladoppervlak behoorlijk evenwijdig, nl. a. 158, 162 en 151 mg
drogestoftegen43,9;46,9en41,6cm2bladoppervlak;b. 147,154en141 mg
droge stof tegen 36,65;42,2 en 33,3 cm2 bladoppervlak.
Dezebepalingenzijn dusalleaaneenzeergeringaantal bladenverricht,
terwijl ook de HCN-gehalten niet hoogzijn. Dit spreekt vooral bij degenoemde proef met klaver no 5-1-12 op 4 September 1940 met 20bladen.
De spreiding tiisschen de hoogste en laagste bepaling bedraagt 3,5 0,001
mg HCN per 10 cm2 bladoppervlak. Bij dit onderzoek bedroeg het bladoppervlak per bepaling ongeveer 40 cm2, zoodat bij detitratie de hoogste
en de laagste bepaling 4 x 3,5 = 140,001 mg HCN uit elkaar lagen. Dit
komtovereen met ± 0,1 cm8thio0,01 n. Deverschillen bijdetitratiezijn
dus betrekkelijk gering.
Dat de gevonden verschillen niet veroorzaakt worden door bepalingsfouten volgt uit devolgende proef.Tevens valt daarbijhet licht scherpop
hetfeit, datbijeenlaagHCN-gehalteeenverhoogingvanhetaantalbladen
niet altijd direct tot voldoenderesultaten behoeft teleiden.
Op28Augustus 1940werdenvan Nieuw-Zeelandsche witte klaverplant
no 6-4-5 om 15.30 uur, 130 bladen geplukt en op de gebruikelijke wijze
verdeeld in drieen. Van ieder der drie werd echter wederom een duplobepaling verkregen door halveering. Aldus kregen wij 6 bepalingen, nl.
3 x 2. Deuitkomsten bedroegen 83en 87 0,001mgHCNpergdrogestof,
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155 en 1500,001 mg HCN per g droge stof en 171 0,001 mg HCN per g
droge stof. Van het laatste paar ging de tweede bepaling verloren. Wij
zien, dat de directe duplo's goed overeenstemmen, terwijl de monsters
onderling sterk van elkaar afwijken. Het HCN-gehalte was bij deze bepalingen zeer laag. Ook hier bleven wij,watbetreft hetaantalbladen, nl.
43bladenperbepaling,nogonderdedooronsgenoemdenormvan50bladen
per bepaling.
Wij vestigen er de aandacht op, dat bij de berekening van het HCNgehalte op dedrogestof, menbijonzorgvuldige behandeling gevaar loopt,
dat het drooggewicht te hoog uitvalt door aanhangend zand enz. Als
controle achteraf, kan men aannemen, dat de drooggewichten van de op
boven aangegeven wijze verkregen drietallen monsters, nooit meer dan
10-15%uit elkaar mogen liggen. Deze waarde is uit onze bepalingen
af te leiden en is tevens in overeenstemming met het volgende.
Tweemaal werd door ons van een witte-klaver-plant het groengewicht
van de afzonderlijke blaadjes van 25 bladen, door weging op eentorsiebalans, bepaald. In beide gevallen gaf de sommatie van de gewichten
van de linker-, de midden- en derechterblaadjes een onderlinge afwijking
van 10 % te zien. De drooggewichtsbepaling geschiedde door ons na
allerlei bewerkingen (HCN-destillatie), zoodat aannemelijk is, dat daarbij
de spreiding iets grooter is dan bij het groengewicht, dus 10-15%. De
weging derafzonderlijke blaadjes van een bladwerd ineersten aanleg uitgevoerd omnate gaan of desamenstelling van het witte-klaver-blad zoo
regelmatig is, dat in stede van het gewicht het aantalblaadjesalsbasis
voordeHCN-berekening konwordengebruikt (welteverstaanwanneer de
drie blaadjes over verschillende monsters werden verdeeld). De "cijfers
waren echter in die richting niet voldoende bevredigend.
Samenvattend kunnen wij duszeggen, dat niet met een te klein aantal
bladen dient te .worden gewerkt en dat van geval tot geval de mogelijkheden moeten worden onderzocht. Een overeenstemming van cijfers met
minder dan 10%speling dient men echter niet teverwachten. Dithoudt
eenwaarschuwing invoorhetwerken metenkelebladenbijselectie.
Voor onze eigen hierna te noemen bepalingen beteekende dit vooronderzoek een groote handicap.
Alletot nugenoemdebepalingen werdenverricht door,zooalsin Hoofdstuk Ibeschreven werd, de blaadjes te dooden bij 60°Cen te digereeren
bij 30°Cgedurende een nacht, waarna het HCN werd afgedestilleerd en
getitreerd volgens de gewijzigde methode Schulek. Het drooggewicht
werd bepaald door nk de HCN-destillatie droog te dampen en te drogen
bij 105°C.
Tenaanzienvandemethodiekvanhetonderzoekvaltnogoptemerken,
dat detemperatuurvoor het dooden derbladen niet hooger gekozen moet
worden dan 60°C. 70°Cheeft reeds een merkbaar nadeeligen invloed op
deenzyme-activiteit, terwijl demindergunstige werkingvan 50°Cslechts
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uiterst weinigmerkbaaris.Zoowerdineenbepaaldgevalgevonden (witte
klaver Nieuw-Zeeland no 5-1-3, 1 September 1940) bij 70°C 140 0,001
mg HCN per g droge stof; bij 60°C354 0,001 mg HCN per g droge stof
en bij50°C3590,001 mg HCNper g drogestof.
Tenslotte vestigen wij er hier wederom de aandacht op, dat de cijfers
verkregen werden aan klonen-materiaal. Alle planten stonden buiten in
den vollen grond.
Wij willen hier de gelegenheid nogmaals aangrijpen omte wijzen opde
groote verschillen in gehalte, die men op verschillende tijdstippen bij e£n
klone kan vinden. Boven vermeldden wij de uitkomsten verkregen op
4 September 1940 met Nieuw-Zeelandsche klaver no 5-1-12 nl.889 0.001
mg HCNpergdrogestof gemiddeld. Dezezelfde plant werdvoor hetzelfde
onderzoek ook reeds bemonsterd op 29 Augustus 1939, dus ongeveer een
jaar tevoren, des middags te 16.15 uur. Toen werd-gevonden gemiddeld 2670 0,001 mg HCN per g droge stof, dusongeveerhetdrievoudige.
Deplant hadgedurende datjaardezelfdestandplaatsbehouden.
Voor het brengen van de witte-klaver-planten onder kunstmatige, te
controleeren, omstandigheden, stonden slechts primitieve hulpmiddelen
ter beschikking. De proeven beperkten zich tot het doelbewust constant
houdenderbelichting.
Temperatuur enrelatieve luchtvochtigheid werden slechts gedeeltelijk
beinvloed en konden niet constant worden gehouden. Het constant houden derbelichting geschiedde op verschillende wijzen. E£nmaalwerdover
een witte-klaver-klone op het vrije veld een hut (van gaas) gebouwd,
waarbinnen lampenwerden aangebracht, een ander maal werden planten
in kistjes binnen deze hut geplaatst. Meerdere malenwerden planten met
kluit en algebracht ineen kistje en geplaatst ineen donker vertrek, waar
een bepaalde belichting werd gegeven. Vooral in deze opstelling was de
temperatuur betrekkelijk constant, mededoordegeisoleerdeliggingvanhet
vertrek, terwijl de relatieve luchtvochtigheid kunstmatig kon worden opgevoerd.Tenslotte werd een hut gebouwd over planten in eenverwarmde
kas,binnenwelkehutlampenwerdenaangebracht. Inditlaatstegevalwerd
detemperatuur indehutgedeeltelijk beheerscht meteenventilator,terwijl
door het inblazen van vochtige lucht derelatieve luchtvochtigheid oppeil
kon worden gehouden. Ter belichting der planten werd gebruik gemaakt,
zoowelvanelectrischegloeilampenalsvanneon-lampen,nl.dezgn.Philipskamerplantenbestralers. Deze laatste bieden door hun groote handelbaarheid,zoowelwatbetreft formaatalsvereischtevoltage (220V),voordeelen,
die opwegen tegen hun betrekkelijk geringe capaciteit. Het (in-) en uitschakelen geschiedde meestentijds door schakelklokken. De temperatuur
werd geregistreerd met behulp van een thermograaf of afgelezen bij monstername. Ter bepaling van de relatieve luchtvochtigheid werd gebruik
gemaakt van een eenvoudige hygrometer.
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Daardusgeengoede„cultuurcellen"terbeschikkingstonden,vereischte
het tot behoorlijke ontwikkeling brengen van de witte klaver onder deze
kunstmatige omstandigheden veel zorgen; voor het slagen der proeven
moet men toch met een zooveel mogelijk normaal gewas te doen hebben.
Daarvoor was het o.a. noodig om de planten eenige dagen voor de proefnemingreedsonder degekozen omstandigheden te brengen. Dit zalduidelijk zijn na wat in de vorige hoofdstukken over de Iwis gezegd en het is
ookuit dehiernate noemenproevenduidelijktevoorschijngetreden.
Op 10 Juli 1940 werd een witte-klaver-klone (no onbekend door de
oorlogsomstandigheden) bemonsterd, die sinds 1Juli 1940in een licht-afsluitende gazen kooi ( ± 1X 1X 1m) licht had ontvangen van 1neonlamp op60cmhoogte gedurende 12uurper dag (van 9—21 uur).Aangeteekend werd, dat na deze periode van 9 dagen de plant zich blijkbaar
aan de belichting had aangepast, daar deslaapstand zich had aangepast.
Uit een en ander viel echter wel af te leiden, dat deze belichting op den
langen duur niet voldoende was. De klone stond in kistjes. De kooi was
tot halvehoogtevanbinnenwit, terweerkaatsing van het licht.
De geplukte bladeren werden op de gebruikelijke manier gescheiden
van de stelen, gedood bij 60 °C,gedigereerd, gedestilleerd op zandbad en
getitreerd volgens degewijzigde methode Schulek. Drooggewicht-bepaling
volgde na destillatie door drogen bij 105°C. *)
Des morgens 10 Juli 1940 werd om 9.15 uur het licht aangestoken en
tegelijkertijd werd bemonsterd. Deuitkomstenvan dit en volgende tijdstippen zijn neergelegd in Tabel 27.
Wij vinden hier dus het beloop van de curve terug, zooals wij dit in
Hoofdstuk IVvonden, nl.een maximum,inditgeval4uurnadat het licht
isontstoken. Dezeuitkomstwerdechterverkregenbijconstante,weliswaar
zwakke,belichting,ditinafwijking vandebelichtinginhetvrijeveld,welke
niet constant is. Detemperatuur was nietconstant,albedroegdegrootste
schommelingvan lOtot 16.15uur slechts 3°C; de temperatuur was hoog.
De hut stond aan de Noordzijde van een kas en was zoodoende gevrijwaard voor directe zonbestraling.
Ookhierzienwijweer het reeds vaker geconstateerde verschijnsel, dat
's ochtends het gehaite hooger is dan den vorigen middag, dit dus ondanks het feit, dat de klaverplant gedurende 10 dagen een constante
belichting hadontvangen.Misschienmoet mennietteveelwaardehechten
aan dit bijzondere cijfer, daar het de laatste bladen van de betfeffende
planten waren. Onwillekeurig zullen deze minder representatief zijn, hetgeenreedsspreekt uit een iets gedaald drooggewicht van een gelijk aantal
bladeren.
*) Laterisgebleken,datmendezeklaverblaadjesbeterbij95°C kandrogen.
kMenvoorkomt daarmedehet ietsbruinwordendermassaendendaarmedegepaardgaandenzoetenreuk.
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TABEL 27
datum en
uur van monstername

10Juli 1940:
9.15 licht aan .
10.00 . . . . .
10.45
13.30
15.15
21.15 licht uit .
11Juli 1940:
9.00

temp. °C

0,001 mg HCN
per g droge stof

22,5
26
27
29
28,5

820
880
1055
1250
1060

19

1280

Onsisvaak bijdezeproevengebleken, dat hoezeer menookstreeft naar
een volkomen onwillekeurige bemonstering men desondanks bij het eerste
monster het hoogste drooggewicht verkrijgt, blijkbaar tengevolge van den
pluk van de (grootste) boven-bladeren.
Op 21 Augustus 1940 werd des avonds een zeer grootbladige witteklaver-plant, die juist was uitgestoken en in een kist geplaatst, gebracht
ineendonkervertrek.Temperatuur20°C. Relatieveluchtvochtigheid 75%.
Het weer was dien dag vrij koud enregenachtiggeweest (Temp.: op 2 m
max. 15,8°C, op 10cm 17,2°C. Neerslag 3,3mm).
Den volgenden ochtend, den 22sten Augustus 1940, werd vanaf 9.20
uur de plant belicht met 4 gloeilampen van 100 Watt op 60 cm hoogte
bovenhettopblad,welkelampeninvierkantsverband boven dekistwaren
opgehangen. De temperatuur bedroeg op dat moment 20°Cen deze was
gedurende den nacht constant gebleven (thermograaf-waarneming). De
relatieve luchtvochtigheid bedroeg 70%. Na bemonstering werden de
blaadjes op de ook bij de vorige proef aangegeven wijze behandeld. De
resultaten zijn neergelegd in Tabel 28.
TABEL 28
datum
en uur van bemonstering

22Augustus1940:
9.00
9.20 lichtaan
11.20
12.20.....
13.20
15.20

temp. °G

relatieve
luchtvochtigheid %

0,001 mg
HCN perg droge
stof

1315
20
21,5
21
21,5
23

70
82
65
81
79

1600
1225
1455
1610

Dezeproef werdgenomenmet20bladeren perbepaling (bovenalsvoorbeeld reeds aangehaald) terwijl de duplo-bepalingenredelijk overeenstemden. De afwijkingen bedroegen resp. 5, 12, 10, 13en 1%.
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Detemperatuurwasvrijwelconstant,grootsteafwijking3°C.Derelatieve
luchtvochtigheid vertoonde nogal groote schommelingen, de inzinking
om 12.20 uur tot 65%is echter slechts van korten duur geweest, zoodat
deinvloed vermoedelijk niet van beteekeniswas.
Ookhierzien wij dusenkele uren na het begin derbelichting een maximumvanhet HCN-gehalte.Nadeinzinkingom12uurbegint delijnechter
weer te stijgen. Dit beeld kennen wijvan degevallen waar de periodieke
schommeling van uur tot uur wordt verstoord door den gang van dag
tot dag, nl. wanneer deze laatste stijgende is, dus in de gevallen, dat de
opeenvolgende dagen niet gelijkwaardig zijn.
Dit nu is hier het geval; de plant is kunstmatig gebracht van een betrekkelijk koudenregenachtigen dagineendagmethoog(er)etemperatuur
bijeen constante belichting, welke niet krachtig was, n.l. te vergelijken
meteen somberen dag. Destijging van de middaglijn zal dus wel geweten
moeten worden aan de verstoring van den regelmatigen gang; de plant
was nog bezig zich op de nieuwe omstandigheden inte stellen.
Deze proefneming werd op 24en 25 Augustus 1940 herhaalci met een
andere witte-klaver-plant. De opzet was geheel dezelfde, behalve dat
eengrooter aantal bladen perbepaling werd gebruikt endatdeplantreeds
22 Augustus in de donkere kamerwerd gebracht en dusop 23 Augustus
werd belicht op de aangegeven wijz3.
Tei controle van de HCN-titraties werden in dit geval alle destillaten
opgevuld tot 110cm',waarvan telkens2 x 50cm*werdengetitreerd.Uitkomst:zeergoedkloppende cijfers.
TABEL 29
datum enuur
van bemonstering

temp.CC

relatieveluchtvochtigheid %

0,001 mg HCN
pergdrogestof

18
20
24
21

70
80
87
•77

325
570
460
495

72
79
90

950
860
860

24Augustus 1940:
9.00 licht aan . . .
.
14.00
21.00 licht uit. . . .
25 Augustus 1940:
9.00 licht aan . . .

18
20,5
22

Bij het begin van de belichting op 24 Augustus 1940 des morgens om
9 uur stonden de blaadjes in slaapstand (den vorigen ochtend om 9 uur
niet). De uitkomsten zijn opgenomen in Tabel 29.
Opden24sten Augustus zijn temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
bijdezeproefnemingaanzienlijk minderconstant danbijdevorigeproeven.
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Ook hier zien wij weer enkele uren na het begin der belichting een top
indeHCN-gehalte-curve.Blijkbaarheeft de aanpassing reedseffect gehad,
wanthetisdevraagof's middagsdecurveweerstijgt (toename7%).
%HCNind&drogestof
0,160
0',150
-* 22Aag. 1940

0.140
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10/UIulil940
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/
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\

/

£-+ 24/25Aug. 1940

0.070
0.060
0.050
0.040
0.030

o

0 12

24
0

9 12

Uui vanbemon$tering

Grafiek 13,behoorende bijdetabellen 27,28en29.
Op den 25sten Augustus des ochtends is de HCN-waarde bij het aansteken derverlichting het dubbelevan dewaardevan denvorigenmiddag.
Dezen dag heeft er van 12.45-13.30 geen stijging meer plaats; om den
ochtendtop te zien te krijgen werden in dit geval te weinig monsters genomen. Zet men dezen laatsten dag grafisch uit dan heeft menwederom
een voorbeeld van een bedriegelijke afbeelding.
Beschouwt men tenslotte de thans besproken curven te zamen, zooals
afgebeeld in Grafiek 13, dan vraagt men zich af of de ochtendtop op
10Juli later valt dan op 22 en 24 Augustus. Op 10Juli werd uitsluitend
belicht met 1 neon-lamp,bijdeandereproevenwerdgebruik gemaaktvan
4 gloeilampen van 100 Watt. In het laatste geval was de belichting dus
sterker. De proeven werden niet genomen met dezelfde witte-klaverplant.
Voorloopig kunnen wij concludeeren, dat bij constante belichting een
bevestigingwordtgevondenvanhetverloopbverdagvanhet HCN-gehalfe,
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zooals wij dat bij veldwaarnemingen, bij wisselende belichting, hebben
vastgesteld.
Bijdevolgendebepalingenwerdensteedsnaast de HCN-titratiessuikerbepalingen verricht.
Inhetvoorgaandenamenwijalsverklaringvooreensterke stijgingvan
de HCN-curve in dennamiddageenverstoring vandegelijkmatigheidvan
de op elkaar volgende dagen aan.
De volgende twee proefnemingen zijn nogmaals zulke gevallen met
bijzonder sterke stijging in den namiddag, thans dus bij constante belichting, waarbij echter nu anderszins aannemelijk kan wordengemaakt,
dat wij niet met onder normale omstandigheden groeiende planten te
makenhebben.
Op30September 1940werdNieuw-Zeelandscheklaver no6-1-13inhet
proefvertrek gebracht. Belicht werd met 8 lampen van 100Wen 1 neonlamp.Gedurendetweedagenverbleef deplantdaarteraanpassing,waarna
op 3 October de proef genomen werd. De gegevens zijn neergelegd in
Tabel 30.
TABEL 30
in ale.
0.001 mg opl.suikers
lurVitHCNperg
als mg
vochti&rheid
droge stof glucoseper
%
gdrogestof
relatieve

datum en uur

temp.°G

* V V H l l K t 4 V i > *

1 October1940:
9.00 lichtop .
10.00
19.30 licht uit .
2 October1940:
9.15 lichtop .

17.00
19.30 licht uit
3 October1940:
10.00 licht op
10.45
11.45
12.45
13.45
15.45
19.30 licht uit
4 October1940:
10.00 lichtop
10.45

4
14
23

totaal
niet inale.
opl.suikers
suikers
als mg
als mg
glucoseper glucoseper
gdrogestof gdrogestof

91
75

4
14
21
21,5
23

85
84
80

12,5
19
19
21
21
21,5
23

83
80
80
75
76
76
69

73

.
.

.

99
107
93
75
143

66
56
84
90
96

91
81
79

175
171
175

70

84

114

198

.
17,5

82

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn gedurende de proef vrij
behoorlijkconstant. Vergelijkenwijdetemperatuurvan3October metdie
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van 1en 2 October danzien wijwel verschil. Voor de aahpassing van de
plant was duswel het licht gelijk gedurende de op elkaarvolgende dagen,
maar de tjmperatuur was gedurende de voorgaande dagen lager dan den
dag van proefneming.
Wijzien hier dusvoor het HCN-gehalte 'sochtendseengeringe stijging,
welke niet geheel vast staat, waarop een scherpe daling volgt, om dan
des middags haast met 100 %te stijgen.
Van 12.45 tot 15.45 daalt echter het gehalte aan niet in alcohol oplosbare suikers (dus zetmeel enz.) van 9,1 op 7,9 %. Gesommeerd met de
wel in alcohol oplosbare suikers is het gehalte betrekkelijk constant:
17,5-17,1-17,5%. Wij wijzen terloops op het hooge percentage in
alcohol oplosbare suikers bij vergelijking met het percentage aan niet in
alcohol oplosbaresuikers.
Ditdalenvandenietin alcohol oplosbare suikers „midden overdag"bevestigt,dathetverloopderstofwisseling gedurendedeproefnietnormaalis.
lets dergelijks kregen wij nog te zien aan Nieuw-Zeelandsche witteklaver-plant no 6-4-9, een in habitus zeer afwijkende plant, met groot
donker blad, diezeerlangeStengels had. Deze plant werd4 Octoberonder.
de bovengenoemde verlichting gebracht. Deze belichting was voor deze
plant onvoldoende; althans bij het begin van de proef op 7 October, dus
na eenige dagen van aanpassen, werd aangeteekend, dat de plant al iets
geel begon te worden. De resultaten zijn in Tabel 31 weergegeven.
TABEL 31

datum en uur

temp.°G

nietin ale.
in ale.
relatieve 0.001 mg opl.suikers opl.suikers
luchtmg glucose mgglucose
vochtigheid HCNperg
per
gdroge pergdroge
droge stof
%
stof
stof

totaal
suikers
mg glucose
pergdroge
stof

7October 1940:
9.30 lichtaan
10.30 . . . .
13.40 . . . .

15.00 . . . .

23
28
26

81
69
68

85
56
1190

92
76
19

91
87
83

183
163
102

Indit geval valt dezeerabnormalestijging van het HCN-gehalte inden
namiddagop, maartevens desterke dalingvan alle suikercijfers.
Is hier de afvoer van de assimilaten in vollen gang (men denke hierbij
aanhetvergelenvandeplant),terwijl indevorigeTabeldezeafvoerbegon
(nl. daling van de niet in alcohol oplosbare suikers, bij een vrij constante
totaal waarde)?
Vermoedelijkheeft tot het verkrijgen van deze abnormale curvenmedegewerktdenatuurlijkeinnerlijketoestandvandeplanten.Dezewarentoch
gewoongegroeidondervrije-veld-omstandighedenenwarenduszeerwaar112

schijnlijk begin October bezig zich voor te bereiden op denwinter. In dat
verband kan het brengen bij betrekkelijk hooge temperatuur, zooals wij
gedaan hebben:23-28-26°C, dusdegroote temperatuursprong, medevan
invloed zijngeweest.
Tabel30en31kunnendusalsabnormalegevallenwordengeanalyseerd.
Bijbeide zien wijalskenmerkendeeigenschap des middagsde HCN-curve
sterk stijgen, na betrekkelijk sterke daling volgend vermoedelijk op een
zwakken ochtendtop.
In de beide laatste gevallen werden de klaverblaadjes direct gedood in
alcohol 96 % (kokend), daarna geextraheerd met 96 %alcohol ( | h) en
70 % alcohol ( | h). Alcohol verdampt,residu opgenomen inwater, gehydroliseerdenHCNovergedestilleerd. Blaadjesgedroogdendaarnagewogen,
waarna geinverteerd met 3 %HC1(3 uur op waterbad). Fehlingtitraties.
Resten ons dewaarnemingenaan Nieuw-Zeelandschewitte-klaver-plant
no 6-5-1, welke gedaan werden op 24, 25 en 26 September 1940 en 2 en
3 Februari 1941.
Voor de eerste proefnemingen werd deze klaverklone op het vrije veld
uitgegraven en in kistjes gezet. Na afloop van de proef werden deze
planten gescheurd en uitgepoot in het tablet van een warme kas, waar
de proef van 2en3 Februari werdgenomen door over de planten een hut
te bouwen. Gedurende den winter kregen deze planten een extra neonbelichting,welkeechter—tengevolgevandenoodzakelijkeverduistering —
geen dagverlenging gaf. Eerst in Januari 1941 kon na het aanbrengen van
de hut de dag worden verlengd bij een volledig kunstmatige belichting.
Deplanten groeiden zeergoed.
Op 24, 25 en 26 September bedroeg de belichting 8 gloeilampen van
100 W en 1Neon-lamp bij een beschenen oppervlak van ± 1 m2en een
hoogte van de lampen boven de planten van 60 cm; op 2 Februari 1941
bedroegzij8lampenvan100Wen2neon-lampen,echteropeen11k2x zoo
groot oppervlak, terwijl van deze verlichting op 3 Februari 4 gloeilampen
van 100Wwerden uitgeschakeld omnate gaan of dezeverminderingvan
lichtintensiteit was terug te vinden in de analysecijfers.
Terwijl derelatieveluchtvochtigheidtotnutoebijallekunstmatigeculturenop een betrekkelijkhoogpeiltehoudenwas—openkeleuitzonderingen
na kwamen wij niet onder 70 %, echter ook niet boven de 90 % —was
deze bij de proefneming van 2en 3 Februari betrekkelijk laag, meest tusschen55en60 %.Zooalsreedswerdopgemerkt,groeidendeplantenechter
sinds drie maanden onder deze omstandigheden uitstekend.
Van constante temperatuur was bij deze laatste proef geen sprake;
de schommelingen bedroegen 11°C, terwijl zij gemiddeld ook lager lag
dan bij de andere proefnemingen. Op 25 en 26 September 1940 was de
temperatuur nog niet al te onvast, al kan men van een constante temperatuur niet meerspreken.
8
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De plant werd in den middag van 23 September in het proefvertrek geplaatst. Op 24 September was de temperatuur hoog (in den namiddag
27 °C), zoodat wij een aanpassing mogen verwachten, zooals dat ook in
Tabel 28 het geval was. Op 23 September 1940 bedroeg de maximum
buitentemperatuur op 2 m 19,0°C en op 10 cm 22,2°C; er viel 0,1 mm
neerslag. Op25 en 26 September was de temperatuur lager nl. oploopende
tot 21 °Cvanaf 15° en 14,5° C, dus op beide dagen met een vrijwel gelijk
verloop.
Op24 September werd iedere bepaling verricht aan 150 bladen; in verband met het beschikbare materiaal werd dit op 25 en 26 September
verminderd tot 75 bladen, hetgeen gezien de voorproeven volkomen toelaatbaar was.
Het totaal gehalte aan suikers— uitgedrukt als mg glucose —werd bepaald.
De resultaten zijn neergelegd in Tabel 32 en in Grafiek 14.
TABEL 32
datum en uur

temp.°G

relatieve
luchtvochtigheid
%

0,001 mg
HCNperg
drogestof

24Sept. 1940:
lichtaan 9.45
74
677
16
70
1189
11.15
20
68
1412
13.30
27
66
1769
15.00
27
licht uit 21.45 (neonlampreedsom16.00uur)
25Sept. 1940:
licht aan 9.45
1475
75
15
1750
70
17
10.45
1214
72
20
12.30
2727
72
21
13.30
2739
70
21
15.00
licht uit 21.45 (neonlampreedsom16.00uur)
26Sept.1940:
1634
77
14,5
licht aan 9.45
2667
72
19
11.30
71
1968
20
12.30
71
21
1130
13.30
69
21
15.00
2327

mg glucose
perg droge
stof

mg glucose per g droge
stof na aftrek van
1molglucose12molglucose
permol HCN

99
99
112,5

93
92
101

87
85
89

114
108
120
119
109

104
96
112
101
91

94
85
104
83
73

104
124
114
107
124

93
106
101
99,5
109

82
88
88
92
94

Op24Septemberzienwijeendoorloopendestijgingvanhet HCN-gehalte
van het moment, dat het licht aangaat, tot 5 uur later. Deze aanpassing
werd boven reeds door ons verwacht. Op 25 September krijgen wij het
beeld van aanpassing, dat wij ook reeds in Tabel 28 te zien hebben gekregen, nl. een ochtendtop, die hier betrekkelijk klein is, een inzinking en een
nieuwe stijging daarna. Op 26 September zien wij iets dergelijks; hier is
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echter de ochtendtop forscher geworden, vooral in verhouding tot de
opnieuwintredendestijging indennamiddag. Het istebetreuren, datdeze
Tabelnietnogeenvierden dagomvat,daarwijdankanshaddendebevestiging te verkrijgen, dat gedurende deze drie dagen het verloop van het
HCN-gehalte zich steeds meer begeeft in de richting van het door ons
„normaalM geachte beeld. Dat hier belangrijke stijgingen van het HCNniveau van dag tot dag hebben plaats gehad, zal men moeilijk kunnen
ontkennen, wanneer men b.v. de waarden bij het aansteken der verlichting vergelijkt nl. 677, 1475 en 16340,001 mg HCN/g droge stof (in Grafiek 14door een lijn met elkaar verbonden). Bezienwijhet totaal gehalte
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Grafiek14,behoorende bijtabel32.
aan suikers, dan moeten wijbedenken, dat daarin ook zijn opgenomende
hoeveelheden suiker,welkeinhet glucoside gebondenzijn. Volgensdeveronderstelde formule van dit glucoside moet dit 1 molecule glucose op1
molecule HCNzijn;m.a.w.op 1 mgHCNkomt6,66 mgglucosevoor.
De hoeveelheden glucose, die er overblijven wanneer men 1en 2 mol
glucose per mol HCN(zieterverklaring van dit laatste hieronder) aftrekt,
zijn opgenomen in de laatste kolom van de Tabel. Op24 September zien
wijhetglucose-gehalteom15uurstijgen voordekolom totaalsuikersenbij
aftrek van 1molglucose;bijaftrek van 2 molglucose is delijn echterbetrekkelijk regelmatig en horizontaal. Gemiddeld is het gehalte aan totaal
suikers op dezen dag lager dan op de beide volgende dagen. Ook hieruit
blijkt, dat de plant zich eerst moest „bijvoeden". Op 25 September vertoonen alle drie delijnen eerst een daling, daarnaeenstijgingomdanweer
betrekkelijk scherp te dalen, dit laatste dus geheel in overeenstemming
met het karakter van een niet normalen dag. En op 26 September geven
de curve voor de totale suiker en die na aftrek van 1 mol glucose een
stijging-daling-stijging te zien, terwijl hier evenals op 24 September
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de lijn verkregen na aftrek van 2 mol glucose het meest gelijkmatig verloopt; deze vertoont een regelmatige —hoewel langzame — stijging.Terwijl wij dus voor 26 September aan de HCN-gehalte-curve meenden te
mogenafleiden, datwijhetnormaleverloopbegonnentenaderen maar nog
niet hadden bereikt, vinden wij hier, dat de koolhydraten-curve reedseen
normaal beeld vertoont in tegenstelling met de voorgaande dagen, toen
ook dit nog niet het geval was.
Gezien het verloop van de drie glucose-curven naast elkaar —totale
suiker, en na 1en 2 mol glucose-aftrek —rijst bij ons de vraag of in het
witte-klaver-glucoside werkelijk slechts 1 mol glucose op 1 mol HCN
voorkomt of dat dit 2 mol glucose moet zijn. In de Inleiding merkten wij
reeds op, dat het witte-klaver-glucoside nog niet afdoende geisoleerd en
geldentificeerd is. Gezien Tabel 31 is het alternatief, dat er 3 mol glucose
voorkomt op 1mol HCN, uitgesloten. In dat geval zou nl. op 7 October
1940om 15uurniet voldoende in alcohol oplosbare suiker zijn gevonden
(19mg,terwijlervoor3molglucose/mol HCNnoodigis± 24mgglucose).
Het is begrijpelijk, dat wij voor ons zelf gezocht hebben naar een voorloopige verklaring voor detot nutoe geconstateerde verschijnselen aande
HCN-gehalte-curve. Wij kunnen ons moeilijk losmaken van de gedachte,
dat het glucoside een rol speelt bij het assimilatie-proces en wel in dezen
zin, dat wanneer deconcentratie aan enkelvoudige suikers in het plantensapnietvoldoende isomzetmeeltevormen — waarbijwijaanstippen, dat,
gezien de toe- en afnamen van de totale suiker-cijfers, de witte klaver
blijkbaargeenuitgesproken„zetmeerplant is — het glucoside kanworden
of wordt gevormd. Wanneer wijeen stijging van het HCN-gehaltevinden
betrekkelijk kort na zonsopgang, dan is deze te verklaren doordat de
eerste assimilatie-producten inhet glucoside wordenvastgelegd of tijdelijk
worden vastgelegd. Hierbijzalvermoedelijk een rolspelen, dat deopbouw
van het glucoside een enzymatisch proces is, afhankelijk van de concentratie der componenten. Dus doordat de assimilatie begint neemt deconcentratie van de suikers (plaatselijk) toe en daardoor kan het enzyme
(eigenlijk: wordt het enzyme gedwongen) het glucoside opbouwen,waarbij
wij voorloopig veronderstellen, dat de cyaan-component in constante
concentratie aanwezig is (wat op zichzelf niet juist, maar ter vereenvoudigingnoodzakelijk is).Wij willenecht'ernietzeggen,datdevorming
vanhetzetmeel via het glucoside verloopt.Veeleerlijkthetonswaarschijnlijk, dat de zetmeelvorming begint, wanneer de assimilatie krachtiger
wordt, m.a.w. wanneer de concentratie der geproduceerde koolhydraten
hooger wordt. Wijnemen dus daarbij aan, dat het enzyme, dat het glucoside opbouwt, bij een lagere koolhydraat-concentratie zijn synthetische
werking kan beginnen dan het enzyme, dat voor de zetmeelvorming
zorgt. Wanneer dan eenmaal de zetmeelvorming aan den gang is kandit
wederom de afbraak van het glucoside ten gevolge hebben, mede door de
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werking van hetzelfde op het glucoside gespecialiseerde enzyme, daar
thans de koolhydraat-concentratie in de oplossing te laag wordt doorde
regelmatig doorgaande onttrekking doordevormingvanzetmeel. Wijzien
dusnadenochtendtop, wanneer dezetmeelvorming begint, het glucosidegehalte dalen. Werkende met deze materie heeft zich langzamerhanddeze
gedachtengang bij ons gevormd, zonder dat wij hem afdoende kunnen
bewijzen.
In Tabel 32 gaat de doorloopende HCN-gehalte stijging op 24 September gepaard met een practisch gelijk blijven van het suikergehalte,
er heeft geen zetmeelvorming plaats. Worden de assimilaten vastgelegd
inhet glucoside? Erbehoeft echterniet alleenbijdenopbouwvanzetmeel
een moment te komen waarbij de concentratie derkoolhydraten zoodanig
is, dat het glucoside gevormd kanworden, dit kanen moetook geschieden
wanneer het zetmeel voor transport wordt afgebroken in zijn meer eenvoudige componenten; ook dan zal de suiker-concentratie zoodanig kunnen zijn, dat het glucoside gevormd wordt. Een voorbeeld daarvan zou
menkunnsnzienop25SeptemberinTabel32:wanneerhetglucose-gehalte
in dennamiddagbegint te dalen,stijgt het HCN-gehalte abnormaalsterk;
wi] noemdenbeidecurvenabnormaal. Langnietalonzegegevenslatenzich
thans opeens hiermede verklaren; dit was ook niet te verwachten. Zoo
is reeds dadelijk 26 September uit Tabel 32 een veel moeilijker te interpreteerendag.Tevenshoudtdezehypothesealleenrekeningmethetglucon.
De stijging en daling van het HCN-niveau van dagtot dag, zooals b.v. in
Tabel32,valtermoeilijkermeeteverklaren.Ditneemtnietweg,datdehier
geschetste gang van zaken wel mee een van de fundamenteele processen
moet zijn bij de vorming van het glucoside. De meest doorslaggevende
aanwijzing hiervoor was het volgende. Bij besprekingen werd terecht de
opmerkinggemaakt,datindienonzegedachtengangjuistis,erook'snachts
een stijging van het HCN-niveau moet plaats vinden, daar dan afvoer
van assimilaten zal plaats hebben en dus de o'mstandigheden gunstig
moetenzijnvoor devormingvan het glucoside. Daarmedezou dan deveronderstelde regelmatige daling van zonsondergang tot zonsopgang voor
het glucoside komente vervallen en daarmede delaatste parallelliteit van
HCN-gehalte-curve en assimilatencurve. Tevens zou dan misschien de
verklaring zijn gevonden voor het herhaaldelijk optredende verschijnsel,
dathet HCN-gehaltebijzonsopganghoogerisdandenvoorgaandenavond.
Hetbleekonsnubijenkelesteekproeven,dathet HCN-gehaltewerkelijk
gedurende den nacht stijgt, om tegen het einde van den nacht weer te
dalen. Dat het mogelijkwas het gedragvan het HCN-gehalte, althansglobaal, te voorspellen met behulp van degeponeerde hypothese, isvoor ons
het krachtigste argument voor haarjuistheid ingrootetrekken.
Houdt met dit allesverband de door Narasimha Acharya (1933) beschreven werkwijze om vergiftige van niet-vergiftige Sorghum te onderscheiden, nl. door kleuring op zetmeel in den Stengel? Houdt hiermede
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verband, dat cyanophore planten,welkezichteweerstellen tegendroogte,
meestal zeer vergiftig zijn?
Hoe dit alles ook zij, het ons ter beschikking staande instrumentarium
wasniet voldoende omnaderop deze vragen integaan.
Alvorens echter onze „nachtcurven" te bespreken zullen wij eerst nog
de reeds aangestipte bepalingen aan N.Z. witte klaver no 6-5-1 op 2 en
3Februari 1941beschouwen. Hierbijwerddentweedendageenaanzienlijk
zwakkere verlichting gegeven dan den eersten dag (slechts 4 van de 8
lampen van lOOWbrandden tezamen met 2 neonlampen), met de bedoeling omnati gaan of een dergelijke doelbewusteveranderinginbelichting
ons ook nieuwe gezichtspunten bood.
Wij verkregen de volgende resultaten (Tabel 33).
TABEL 33
datum en uur

temp. °G

mg glucose
per g droge
stof na
extractie

68•
60
59
58
52
55

1704
1559
1444
1877
1795
1870

182
185
187.
199
208
202

171
175
177
186
196
189

160
164
168
174
184
177

78
62
60
58
58
55

1685
1797
1601
2287
2174
1926

172
171
177
197
203
200

161
159
166
181
189
187

149
147
155
166
174
174

0/

/o

1Febr.1941:
18.15 ..
2Febr.1941:
9.45 ..
10.15 ..
11.45 ..
12.45 ..
13.45 ..
15.00 ..
15.45 ..
18.15 ..
3 Febr.1941:
9.45 ..
10.15 ..
11.45 ..
12.45 ..
13.45 ..
15.00 ..
15.45 ..

mg glucose per g droge
stof na aftrek van

0,001 mg
HCNperg
drogc stof

relatieve
luchtvochtigheid

1 molglucose!2molglucose
per mol HCN

Hchtuit
lichtaan
14
15,5
17
18
24
25
lichtuit
lichtaan
9,5
15
16
17,5
22
22

De bepalingen geschiedden telkens aan 50 bladen. De duplo's klopten
weerbevredigend.Alsvoorbeeldnoemenwij nogmaalsdeafwijkingen in%;
deze bedroegen resp. 18, 14, 1,7, 8en 18%(gemiddeld 11%)en 3, 8, 5,
6, 14en 6% (gemiddeld 7 %). Denauwkeurigheid is dusniet grooter dan
bij de bepaling op 22 Augustus 1940 (Tabel 28; gemiddeld bedroeg
toen despreiding 8 %), ondanks het feit, dat thans 50 bladen werdengebruikt tegentoen 20. Vergeleken met dezelfde klaver (Tabel 32)levert het
HCN-gehalte geen bijzonderheden op; dat het cijfer mg glucose per g
droge stof (na extractie) veel hooger ligt (haast het dubbele) dantoen bij
berekening op de drogestof (na destillatie), ligt aanhet verschil van basis
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waarop de berekening plaats had. In Tabel 33 werd het HCN-gehalte
echter berekend op de droge stof na destillatie; men mag dus in deze
tabel het HCN-gehalte en het glucose-gehalte in berekeningen niet op
elkaar betrekken.
Het verloop van dezeglucose-curvenlaat op2 Februari eenregelmatige
stijging zien vanaf deeerstebepalingeenhalf uurnahet ontsteken vande
verlichting,ombijdelaatstebepalingtegaandalen(6uurnadeontsteking
van deverlichting; deplanten kregeneen8|-uren-dag). Op3 Februarizet
deze stijging niet direct in, maar begint eerst 2 uur na het begin van de
verlichting. Devraag rijst of dit te wijten is aan de minder sterkeverlichting dan wel aan de veel lagere temperatuur gedurende dien tijd of een
combinatie van beide. Terwijl op 3 Februari de glucose-curve om 15.45
uurbegint te dalen,duseven laat alsdenvorigen dag,isdit bijaftrek van
2 molglucose/mol HCNniet het geval. Beide dagen geven dus deglucosecurven een normaalbeeld. Die op3 Februari ligt gemiddeld iets lager dan
op2 Februari;dit wordtechterveroorzaakt doordewaarden directnahet
ontsteken der verlichting. Bij deze proefneming werd in alle gevallen nagegaan of er ook fructose voorkwam en wel door middel van de titratie
volgens Kruisheer (1926). Het resultaat was negatief.
Ten aanzien van het verloop der HCN-gehalten ishet moeilijk iets te
zeggen. Het eenige, dat direct enovertuigend inhet oogspringt, is, datde
gehaltenop3 Februari — ondanksofdankzijdezwakkereverlichting ? —
hooger zijn danop2 Februari.Tevensvalt het op,dat opbeide dagenhet
HCN-gehalte zijn grooten sprong naar boven maakt tusschen 12.45 en
13.45 uur, dus tusschen 3 en 4 uur na het begin der verlichting, een
tijdsduur, welke wij ook vroeger in normale gevallen op het vrije veld
ongeveer vonden. Op 2 Februari mogen wijna dezestijging niet spreken
van een daling; dezewaarden liggen te dicht bijelkaar —het gehalte is,
voor zoover bepaald, ongeveer gelijk gebleven. De daling, die van 10.15 12.45 uur plaats heeft, kunnen wij niet verklaren, ook al hebben wij iets
dergelijks al wel eerder aangetroffen. Het is in dit verband te betreuren,
dat wij geen temperatuur- en relatieve luchtvochtigheid-gegevens hebben van de voorgaande dagen; de planten waren voldoende aan de verlichting aangepast. Het verband tusschen HCN-curve en glucose-curve is
hier niet duidelijk. Is er op 3 Februari na het ontsteken der verlichting
eveneens een HCN-gehalte daling? Men krijgt den indruk, zonder dat de
verschillen buitengewoon groot zijn. Na de stijging van 12.45-13.45 uur
treedt danwederomeen daling in, volkomen inovereenstemmingmetwat
wijalsnormaalvonden.
Veel nieuws leert deze proef ons niet. Wij kunnen alleen de conclusie
trekken, dat de verzwakking der belichting geen in het oog springende
wijzigingen in de HCN-gehalte-curve heeft gebracht — geen verlatenof
vervroegenvandentopb.v. — hetzijdan,datdezeeenverhoogingvanhet
gehalte heeft veroorzaakt. Het weinig constant zijn der temperatuur en
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vooral ook de geringe relatieve luchtvochtigheid maken het moeilijkeen
conclusie te trekken.
Wijvonden in Hoofdstuk IV, dat in het algemeeneen dalingvan de Iw
niet zoo storend werkte op de HCN-gehalte-curve als een stijging van de
Iwgedurende opeenvolgende dagen. Hier ligt misschiendereden,waarom
op 3 Februari bij zwakkere belichting de HCN-gehalte-curve een normaal
beeld gaat vertoonen.
Vattenwijsamenhetgeenonsdeproevenbijconstantebelichtinghebben
geleerd, dan moeten wij vooropstellen, dat de apparatuur niet toeliet om
alle groeivoorwaarden constant te maken, zoodat, zooals uit het laatste
voorbeeld duidelijk bleek, onze uitkomsten van zeer betrekkelijkewaarde
zijn.
Daarbij kwam, dat de planten zich onder de gegeven kunstmatige omstandigheden zeer vaak abnormaal gedroegen, hetgeen onder anderenviel
af te leiden uit dekoolhydraat-curven. Er kwamechter vast te staan, dat
het maximum van de HCN-gehalte-curve, zooals wij dit, bij onzewaarnemingen in het vrije veld, hadden geconstateerd enkele uren nazonsopgang, ook bijeen constante belichting optreedt. Wij meenendaaruitte
mogen afleiden, dat wanneer wij in Hoofdstuk IV de Iw of It bruikbaar
hebbenbevonden ombijregelmatigbeloopvan dezewaarden ook eennormale HCN-gehalte-curve te kunnen voorspellen, dit niet inhoudt, datde
HCN-gehalte-curve in direct verband staat tot de stralingsintensiteit;
veeleerzullenwijde Iwmoeten zien alseen — betrekkelijk willekeurige —
maatstaf omdegelijkmatigheidvan deelkaaropvolgende dagentekunnen
beoordeelen. Veel sterker dan bij de veldwaarnemingen trad bij de proeven onder kunstmatige omstandigheden de stijging in den namiddag op
denvoorgrond.Erzijn geen directe aanwijzingen, dat de in Hoofdstuk IV
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Grafiek 15,behoorende bijtabel34.
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uitgesprokenveronderstelling — nl.dat een dergelijke tweede stijging een
gevolg is van abnormale omstandigheden,zoo menliever wil: een gevolg
van het verbreken van deregelmaat —onjuist is.
De eerste plant, welke gebruikt werd voor het bepalen van een nachtcurve,wasN.Z.witteklaverno6-5-6, dieineenkistindewarmekasstond
en daar reeds gedurende acht dagen een aanvullende belichting van een
neonlamp had ontvangen, toen op 18 October 1940 de proef werd uitgevoerd.
Vooriederebepalingwerden75bladengebruikt. Inalcohol oplosbare en
niet inalcoholoplosbaresuikerswerdenbepaald. Deuitkomstenzijnweergegeven inTabel34en Grafiek 15.
TABEL34
datum en uur

18Oct.1940:
16.00. .
18.45. .
22.00. .
24.00. .
19Oct.1940:
2.00. .
4.00. . ,

temp°G

16

in alcohol opl. nietin alcohol
relatieve
0,001 mg
opl. suikers
suikers
luchtvochtig- HCN/g droge
in
mgglucose/
in
mg
glucose/
hcid%
stof
g droge stof
g droge stof

89

302

lichtuit;zonsondergang
18,5
532
95
18,5
864
90
18,5
18

90
90

1211
682

89

129

101
116

102
98

88
92

92
81

Gedurende de proef waren temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
constant. Zien wij naar de cijfers betreffende niet in alcohol oplosbare suikers dan heeft het den schijn of de sterkste daling plaats heeft
tusschen 16 en 22 uur. Sommeeren wij echter in alcohol en niet in
alcohol oplosbare suikers dan blijkt deze versnelde afvoer verdwenen
(218, 203, 214, 180 en 172 mg glucose per g droge stof). Wij kunnen er
ons dus toe bepalen te constateeren, dat de koolhydraten, zooals te verwachten was, afnamen. Het gehalte aan in alcoholoplosbaresuikersstijgt
gedurende den nacht om later weer te dalen. Het HCN-gehalte vertoont
vanaf 16uur eerst een langzame stijging (38 0,001 mg HCN/h), daarna
een snelle stijging (166 en 173 0,001 mgHCN/h) om tenslotte zeer snel te
dalen(264 0,001 mg HCN/h). Wijvinden hier dus een maximum om ± 2
uur. De groote vermindering aan koolhydraten valt samen metdesterke
stijgingvanhet HCN-gehalte. Bijaftrek vandeaanhetglucosidegebonden
glucose komt dit nog sterker tot uitdrukking, nl. bij aftrek van 1 mol
glucose/mol HCN vinden wij resp. 216, 200, 208, 172, 168 maar fraaier
nog bij aftrek van 2 mol glucose/mol HCN resp.214, 196,203, 164en 163
mg glucose. Volgens deze cijfers valt dus de groote stijging in het HCNgehalte volledig samen met den afvoer van de koolhydraten. De top der
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inalcoholoplosbaresuikerswordt dan£entijdstip eerdergevonden.
De bepaling werd als volgt uitgevoerd: de bladen werden gefixeerd in
kokenden alcohol, waarna op de gebruikelijke wijze extractie, destillatie,
inversie en titratie plaats hadden. Het bepaalde drooggewicht is datgene,
wat na afloop van alle bewerkingen werd bepaald; dus koolhydraat-vrij.
Desondanks blijven de HCN-gehalte-schommelingen bestaan, zooals wij
reeds bij de bespreking van de bezwaren van Gouwentak (1929) opmerkten.
Wij beschouwen deze proef als voldoende om aan te toonen, dat het
HCN-gehalte des nachts een top vertoont. Zij vond haar bevestiging en
% HCNinde droge stof
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Grafiek 16,behoorende bijdetabeilen 35en36.
gedeeltelijke nadere uitwerking in de twee volgende proeven, waarbij,
in afwijking van de handelwijze gebruikelijk in dit Hoofdstuk, gebruik
weid gemaakt van planten gegroeid in het vrije veld. Dit geschiedde om
ook ten aanzien van de nachtcurve, voor zoover wij deze bepaalden, te
beschikken over beide soorten gegevens, al is het dan op zeer beperkte
schaal.
Indennacht van27op28September werdentwee verschillende klaverklonen, afkomstig uit N.Z. klaver no 6 bemonsterd. Beide klonen lagen
naast elkaar. Wij krijgen hier dus tevens de gelegenheid om het gedrag
van twee klonen, die onder gelijke omstandighedenverkeeren,gedurende
een zekeren tijdsduur met elkaar te vergelijken. Daartoe zijnde uitkomsten van deze beide waarnemingen te zamen opgenomen in Grafiek 16.
Vooreen bepaling werden steeds 30 g groene bladeren gebruikt. Opde
122

voor Hoofdstuk IV gebruikelijke wijze werdendezeverderbehandeld,om
tenslotte te titreeren volgens Liebig-Denig£s.
Van deeene klaver vinden wij de uitkomsten inTabel35.
TABEL35
datumen uur
27September:
17.50 zon onder
18.50 schemeringvoorbij
19.20
....
21.20
22.20
28September:
0.20
2.35
4.35
5.50 zonop
6.20

% HCN
indedrogestof

0,101
0,096
0,177
0,160
0,159
0,15
0,139

Wijzieneenbetrekkelijk langen tijd nazonsondergang hetHCN-gehalte
practisch constant blijven omdan in eenuurtijds sterk te stijgen, waarna
het HCN-gehalte gedurende den verderen nacht tot een half uur nazonsopgang langzaam en regelmatig blijft dalen. Ook hier dusweergedurende
den nacht plotseling een sterke stijging ( ± 90 %) van het HCN-gehalte.
Deze stijging heeft plaats tusschen 3 | en 4 | uur na zonsondergang. In
Tabel 34 gebeurde dat in de kas bij 18°C, tusschen 5 en 7 uur na zonsondergang en na dooving der extra-verlichting. Gedurende den nacht
van 27 op 28 September bedroeg de minimum-ternperatuur op 2 m9,9°C
enop 10cm9,0 °C;neerslagviel erniet.
Voor de andere witte klaver zijn de gegevens opgenomen in Tabel 36.
Wat wij te zien krijgen is een langzame stijging van afzonsondergang
tot 4.35 uur, dit is gedurende ± 10 uur. Daarna volgt een snelle daling
rond zonsopgang, waarna de gebruikelijke ochtendtop ± 3 uur na zonsopgangvolgt. Ookhier dusgedurende dennacht eenstijging endalingvan
het HCN-gehalte. Het verloop van deze curve lijkt meer op die in Tabel
34, al lag delaatste in totaal vroeger; debetrekkelijk langzame stijging in
den voornacht en de plotselinge daling daarna hebben zij gemeen.
Verder zien wij, dat twee witte-klaver-individuen, staande onder gelijke omstandighederi, zich niet gelijk behoeven te gedragen, ook al blijft
het principe —een maximum in de curve gedurende den nacht —gelijk;
erhadden echter verschuivingen plaats.
Het verloop van decurve gedurende dennacht, zooals inhet laatstege123

val, past het beste in onze voorstelling van zaken. Gedurende den afvoer
van de assimilaten is het enzyme doorloopend in staat glucoside te synthetiseeren; er komt echter een moment, dat dit transport gereed is, de
suikerconcentraties dalen snel en het glucoside valt weer snel in elkaar.
Heeft het einde van den afvoer plaats aan het emde van den nacht, dus
vlak voor zonsopgang, dan zal men dus het geval krijgen van ons laatste
voorbeeld: vlak voor zonsopgang een snelle daling van het HCN-gehalte,
waarna nazonsopgang, bij deeersteassimilatie,wederomeensnelle stijging
volgt. Wordt deafvoer der assimilaten gestremd, dan krijgen wijook wijzigingen in de HCN-gehalte-curve; zoo kan de afvoer der assimilaten doorgaantot nazonsopgang, zooals wijeen enkele keer hiervoor vonden.
TABEL 36
datum enuur
27September:
17.50 zononder
18.50 schemeringvoorbij
20.50
22.50.
28September:
0.20
2.35
4.35
5.50 zonop
6.20
8.35
10.20

%HCN
indedrogestof

0,264
0,249
0,284

0,283
0,312
0,333
0,229
0,406
0,303

Onze gegevens zijn te gering om van het bovenstaande meer te kunnen
zeggendandatheteenveronderstelling is,welkenaderzaldienenteworden
onderzocht.
Samenvattend kunnen wij echter constateeren, dat het HCN-gehalte
gedurende den nacht een stijging en een dalingvertoont,hetgeenmedeverklaart, dat men meerdere malen des morgens een hooger HCN-gehalte
vindt dan den avond te voren (de sterke daling is dan vroegtijdig opgevangen door de nieuwe assimilatie na zonsopgang). Ook hier is weer van
geenparallelliteit met deassimilaten-curvensprake.
Overzien wij nogmaals in het kort deresultaten van dit Hoofdstuk.
Met behulp van de in Hoofdstuk V uitgewerkte gewijzigde methode
Schulek waren wij in staat van kleine hoeveelheden klaverblaadjes het
HCN-gehalte te bepalen. Daardoor konden wij uitgaan van minder
plantenmateriaal, dat gakweekt werd onder kunstmatige, te controleeren
omstandigheden. De hiervoor beschikbare hulpmiddelen waren primitief.
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Wij beperkten ons tot het constant maken iter belichting. Daaibij bleek,
dat ook dan een maximum in het HCN-gehalte wordt gevonden enkele
uren na het ontsteken derverlichting.
Hieruitenuit eenproef,waarbijdeneenendagdehelft van debelichting
van den anderen dag werd gegeven, meenden wij te mogen concludeeren,
dat men niet mag meenen, dat er een eenvoudig direct verband bestaat
tusschen het HCN-gehalte eh de Iw, de stralingsintensiteit, die in Hoofdstuk IV een nuttige maat was gebleken voor de beoordesling der dagen
ophungeschiktheid omeen normale HCN-curve tegeven.
Naast het HCN-gehalte werden verschillende suikercijfers bepaald.
Het verloop van het HCN-gehalte gedurende den nacht bleek eveneens
een maximum op te leveren, zoowel onder veldomstandigheden, als in de
kasbijeen practisch constante temperatuur enrelatieve Iuchtvochtigheid.
Hiermede was tevens het eenige malen geconstateerde feit verklaard,
dat des morgens een hooger HCN-gehalte werd gevonden dan den voorgaanden avond. Deze nachtcurve paste wonder wel in het schema van het
ontstaan en verdwijnen van het glucoside, dat wij ons gevormd hadden.
Hierdoor wordt het aannemelijk, dat het glucoside een plaats heeft gedurende het stofwisselingsproces en daarmede is dan voorloopig antwoord
gegeven op de vraag, welke wij reeds eerder opwierpen: welke redelijke
beteekenis heeft de selectie van witte klaver volgens de methode Doak,
wanneer het glucoside hetzij een afvalproduct of zoo maar een vergift is.
Dit wat betreft hetgeen wij kunnen of meenen te mogen afleiden uit de
schommelingen in het HCN-gehalte van uur tot uur.Ten aanzien van het
gemiddelde HCN-niveau kunnen wij aan de hand van deze gegevens geen
verklaring opstellen. Hetgeen in Hoofdstuk II over derol van de stikstofcomponent isgezegd,zoudaarbijnooit buiten beschouwing mogenblijven.
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING
Witte klaver (Trifolium repens L.) is een belangrijke weideplant. Veel
veredelingswerk is aan dit. gewas nog niet verricht. De onderscheiding
wilde en gecultiveerde witte klaver staat op betrekkelijk Iosseschroeven;
de behandeling in de literatuur van de systematiek van witte klaver is
onduidelijk.
Bijonderzoekingen in Nieuw-Zeeland uitgevoerd, Weekhet gehalte aan
blauwzuur een goede maatstaf voor de hoedanigheid der witte-klaverplanten, met dien verstande, dat, naarmate het blauwzuurgehalte toeneemt, de witte klaver betere eigenschappen vertoont en vooral sterker
wordt.
Het blauwzuur komt in de plant niet vrij maar gebonden voor, in den
vormvan een nog niet geheel geldentificeerd glucoside.
Planten uit een en het zelfde bestand afkomstig kunnen zeer uiteenloopende gehalten aan blauwzuur bezitten of acyanophoor zijn.
Inverschillende gebieden van de wereld is dewitte klaver, voor zoover
onze kennis thans strekt, volledig acyanophoor; mogelijk dat er verband
met het heerschende klimaat bestaat.
De oorspronkelijk bestaande opvatting, welkehaartoepassing vondbij
decontrole van zaaizaad, dat wilde witte klaver cyanophoor isengecultiveerdewitte klaver acyanophoor, bleekniet houdbaar.
In Nieuw-Zeeland is men overgegaan tot het selecteeren en certificeerenvan witte klavervolgens het gehalte aanblauwzuur.
Vanschadelijkheid vancyanophore witte klavervoorhet vee isnietsge' bleken. Tegen selectie tot het verkrijgen van planten met een hoogHCNgehalte bestaat geenbezwaar;controle doorgoedopgezettevoederproeven
isechter noodig.
Rudorf ruimt aan decyanophorie van witte klaver een plaats in bij de
bespreking van dit gewas in de kort geleden verschenen op de klaverachtige voedergewassen betrekking hebbende afleveringen vanhetHandbuch der Pflanzenziichtung van Roemer en Rudorf (1938). Na al wat
wij in de Inleiding besproken hebben, behoeven wij op zijn opmerkingen
niet meerintegaan.
Selectie opHCN-gehaltewordt ookvoor Nederlandvanbelang,wanneer
in Nederland cyanophore witte klaver kangroeien enwanneer inheemsche
wildewitte klaver geheel of gedeeltelijk cyanophoor blijkt tezijn.
Klaverplanten, in Nederland gekweekt uit gecertificeerd Nieuw-Zeelandsch zaad van drie keuringsklassen, voldeden wat betreft het HCNgehalte aan de eischen van de certificaat-klasse der gebruikte zaden,
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behoudens schommelingen, welke ook in het land van herkomst bekendzijn.
,Klonen-materiaal van de Afdeeling Landbouwplantenteelt der Landbouwhoogeschool, geteeld uit zaad, verkregen van planten, afkomstig uit
onderscheiden streken van Nederland, bleek meer of minder cyanophoor
te zijn. Van de 19 onderzochte klonen bevatten 6 voldoende blauwzuur
voor het verwerven van een certificaat volgens Nieuw-Zeelandsche normen.
De habitus der genoemde in Nederland verbouwde Nieuw-Zeelandsche
witte klavers gaf aanleiding tot beschouwingen over de stikstofvoeding
dezerplanten,medeinverband methet HCN-gehalte. Eenmicrobiologisch
arbeidsveld kon worden aangeduid, samenhangend met een mogelijke
meerdere of mindere geschiktheid van de waardplant voor de symbiose
met Bacterium radicicola, waaruit meer of minder krachtige stikstofvoeding zou kunnen voortvloeien.
Doak heeft het onderzoek van het cyanophore karakter van witte
klaver op een nieuwe basis gebracht, door het HCN-gehalte quantitatief
tebepalen;tot opdat moment geschieddehet qualitatief ofsemi-quantitatief, hoofdzakelijk met behulp van pikrinezuurpapier. Door deze laatste
methode van werken kwam men tot het hoofdonderscheid cyanophoor en
acyanophoor. De gradatie in de cyanophorie zal echter waarschijnlijk van
meer belang blijken te zijn. Acyanophorie zou in dit verband veroorzaakt
moeten worden door afwezigheid van het glucoside. Indien het glucoside
een rol speelt in het stofwisselingsproces dan maakt dit voor cyanophore
en acyanophore witte klaver twee verschillende stofwisselingen noodzakelijk. De vraag rijst of acyanophorie, veroorzaakt door de afwezigheid van
het glucoside wel bestaat. Het genetische onderzoek van Williams verdient in dit verband de aandacht.
Het blauwzuur in de plant, gebonden in een of meer glucosiden, wordt
uit de verbinding vrij gemaakt door hydrolyse, met behulp van het inde
plant voorkomende enzyme. Het vrijgekomen blauwzuur wordt door
destillatie in titreerbare oplossing verkregen en daarin, evenals bij de
onderzoekingen in Nieuw-Zeeland, getitreerd volgens de methode LiebigDenigfes, dus in alcalisch milieu.
Bijdeonderzoekingen in Nieuw-Zeeland kreeg mente kampen metverschillende on^erwachte schommelingen in het HCN-gehalte. Men kwam
hieraan tegemoet door het steeds mee bemonsteren van een standaardklaver.
Er werden eenige mogelijkheden, welke aan deze schommelingen ten
grondslag kunnen liggen, besproken. Hiertoe behooren o.a. het berekenen
van het gehalte op degroene massa in plaats van op de droge stof en de
bepaling van het gehalte in bladen en stelen tezameninplaats van in de
blaadjes alleen. De fout die men maakt is echter niet zoo groot, dat men
bij selectie-werk, althans bij de eerste grove selectie, niet gebruik kan
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maken van de minder fijne wijze van werken, waarbij men aanzienlijk
minder arbeidhoeft te verrichten, omzoodoende aan deneischbijselectie
te kunnen voldoen, dat men veel bepalingen in een kort tijdsbestek kan
verrichten. Voorplantenphysiologisch onderzoek ishet echter niet toelaatbaar. Gezienvanuit dezenlaatsten hoek kanmenookbezwareninbrengen
tegen het werken met gehaltecijfers; deze bezwaren konden worden ontzenuwd.
Voortgaande met de vraag, welkefactoren schommelingen in het HCNgehalte teweeg kunnen brengen, stuitten wij in de literatuur — geneeskrachtige gewassen — op enkele gegevens, dat het glucoside-gehalte van
verschillende plantenspecies zich gedurende den dag periodiek kan
wijzigen. Daarbij zou, wanneer wij de algemeene lijnen er uit lichten, het
glucoside of gedurende den dagregelmatigtoenemen (waarbij danmeestal
tegelijkertijd aan een volledige parallelliteit met of binding aan de assimilaten-curve wordt gedacht) of een maximum vertoonen rond het middaguur. De meest complete onderzoekingen hierover zijn afkomstig uit
's Lands Plantentuin te Buitenzorg (Treub). Onderzoekingen aan witte
klaver, welke op het vrije veld stond, zoowel bijwitte-klaver-stammenals
-klonen, in verschillende jaren, zoowel bij Nederlandsche als Nieuw-Zeelandsche witte klaver, toonden aan, dat het HCN-gehalte bij witte klaver
kort nazonsopgang betrekkelijk sterk begint te stijgen ombinnen eenbetrekkelijk gering aantal uren (b.v. 4) een maximum te bereiken, waarna
dusweerdalingvanhetgehaltegedurendedenverderen dagintreedt. Deze
periodiekeschommelinggedurendedendagvindt men alleen dan wanneer
de dagen met groote gelijkmatigheid op elkaar volgen, wat betreft hun
weersgesteldheid, daar anders deze periodieke gang gedurende den dag
verstoord wordt door dezichvoltrekkende wijzigingen inhet HCN-niveau
van dag tot dag (meteorologischeschommeling).
Alszeer bruikbare maatstaf voor degelijkmatigheid der dagen werdgevonden de zgn. Iw-waarde, zooals deze gemeten wordt op het Natuurkundige Laboratorium der Landbouwhoogeschool. Is de gelijkmatigheid
der opeenvolgende dagen verstoord, dan kan men zeer groote variaties
vinden op het boven aangegeven type voor de HCN-gehalte-curve van
witte klaver. Een der meest voorkomende afwijkingen is een tweede staging, na het middaguur, welke middagtop onder veldomstandigheden bij
onzewaarnemingensteeds betrekkelijk kleinbleef. Vaneenigverbandmet
deassimilatencurve isgeensprakemeer.
Gezien de groote verschillen, welke op een dag in het HCN-gehalte
kunnen optreden — wij vonden wijzigingen van 100%en meer —moet
men bij het selectiewerk hiervan de gevolgen ondervinden. Het steeds
mede bepalen van een standaard-perceel is hier practisch geen oplossing
meer,daarmendansteedsvan ditstandaard-perceel devolledigedagcurve
zou moeten bepalen. Voorloopig zal men bij selectie over dit bezwaar
heen kunnen stappen, daar deenkele goede exemplaren, die menhierdoor
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verloren laat gaan, niet opwegen tegen de veel grootere hoeveelheid arbeid, die menzou moeten verrichten, wanneer men deze fout wenschte te
voorkomen. Heel anders ligt de vraag, wanneer men b.v. van Overheidswege dewitte klaver op HCN-gehaltegaat keurenencertificeeren;danzal
men dekansopeen dergelijke fout niet mogenloopen.
Er school in deze periodieke schommelingen gedurende den dag een
mogelijkheid om iets meer te weten te komen omtrent de beteekenis van
het glucoside in de plant. Deze vraag is direct van belang, daar dan misschien een grond kan worden aangewezen voor de correlatie, welke in
Nieuw-Zeeland is gevonden tusschen HCN-gehalte en qualiteit van het
witte-klaver-gewas.
Daartoezalmeneerstbeteronderricht moetenzijnomtrent debepalende
factoren van het HCN-gehalte. Het is niet waarschijnlijk, gezien de ervaringen bij andere onderzoekingen, dat men hierbij met onderzoekingen
aan in het vrije veld groeiende planten veel verder komt. Deeenigeoplossing is het brengen van deplanten onder te controleeren omstandigheden.
Dit heeft echter een consequentie nl. dat men meestal over veel minder
onderzoekingsmateriaal gaat beschikken dan bij de onderzoekingen op
het vrije veld.
Wilden wij dezen weg inslaan dan bracht dit met zich mede, dat wij
eerst moesten beschikken over een HCN-bepaling, welke gevoeliger isdan
die van Liebig-Denigfcs. Voor selectie-doeleinden zou een dergelijke
methode ook te prefereeren zijn.
Dekeuzevielopdemethode Schulek— eenbromometrischemethode—,
die echter in den in de literatuur beschreven vorm niet bruikbaar bleek.
Inhet destillaat van klaverbladen komt bij neutrale of zure reactie het
blauwzuur (gedeeltelijk) alsnog gebonden voor (dus op soortgelijke wijze
als b.v. bij Laurierkerswater, maar in veel geringer mate); uit dezeverbinding komt het vrij bij alcalische reactie, wanneer het HCN oogenblikkelijk wordt weggenomen; het is dan dus titreerbaar.
De origineele methode Schulek wordt toegepast bij zure reactie. Het
geluktedevoorwaardentevindenvoordebruikbaarheidvandezemethode
bij een nauwkeurig bepaalde alcaliteit.
Metbehulpvandezemethodewerdeenbegingemaaktmetdebepalingen
aan planten onder gecontroleerde omstandigheden. Het daarvoor ter beschikking staande instrumentarium was gebrekkig. Wij beperkten ons tot
het constant houden der verlichting, terwijl het meestal gelukte temperatuur en luchtvochtigheid binnen bepaalde perkeri te houden.
Bij deze constante belichting werd hetzelfde verloop van de HCN-gehalte-curve bij witte klaver gevonden. Bij deze proeven trad de tweede
stijging veel meeropdenvoorgrond, echter meestal, zooals kon worden
aangetoond, bijabnormaleomstandigheden, alservangelijkmatigheidvan
de opeenvolgende dagen geensprake meerwas.
Een proef, waarbijgedurende den eersten dag een sterkere belichting
9
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werd gegeven dan dentweeden dag, Ieverde geen directe reactie op deze
lichtvermindering op, tenzij tengevolge hiervan het HCN-niveau den
tweeden dag iets hooger lag.
Het staat door deze bepalingen wel vast, dat de rol van de Iw-waarde
uitsluitendgezienmoetwordenalsmaatstaf voordegelijkmatigheidvande
elkaar opvolgende dagen.
Anderefactoren dandeverlichtingzijn van grooten invloed op het verloop van de HCN-gehalte-curve.
Bij deze bepalingen aan kleine hoeveelheden materiaal werd aandacht
besteed aan de methodiek van dit onderzoek. Berekening van het HCNgehalte op het bladoppervlak bleek, gezien deverbetering verkregen inde
overeenstemming van duplobepalingen, te omslachtig. Verdeeling van de
blaadjesvan eenklaverbladover deverschillende herhalingen, bleekevenmin verbetering in het overeenstemmen der duplobepalingen te brengen.
De blaadjes van ££nbladzijn geen vergelijkbare eenheden. lets dergelijks
werdreedslangbijandere planten voorb.v. zetmeelvastgesteld. Voorhet
zetmeelinwitte klavergold hetzelfde.
Vangeval tot geval dient te wordennagegaan, wat de kleinste hoeveelheidteonderzoekenmateriaalis,waarbijnogvoldoendeovereenstemmende
uitkomsten worden verkregen. Dit is natuurlijk o.a. sterk afhankelijk van
het HCN-gehalte van de betreffende klaverplant. Ter gedachtenbepaling
werd aangegeven, dat men minstens van vijftig bladen dient uit te gaan.
Dit getal is ook uit statistisch oogpunt verantwoord.
Enkele bepalingen werden verricht omnate gaan hoe het HCN-gehalte
verloopt gedurende den nacht. Ook hier moet een stijging en daling, dus
een maximum, worden aangenomen. Hiermede valt dan te verklaren het
eeriige nialen geconstateerde verschijnsel, dat het HCN-gehalte bij zonsopgang hooger is dan den voorgaanden avond. Van parallelliteit met de
assimilaten-curve kannu intotaal geensprake meef zijn.
Schetsmatig werd getracht een voorloopige aanduiding te geven, hoe
hetverloopvande HCN-gehalte-curvengedurende dagennacht verklaard
kan worden. In het kort komt het hierop neer, dat aan vorming van het
glucosidewordt gedacht, dan,wanneer er voldoende enkelvoudige suikers
in oplossing zijn; dit is bij het begin van de assimilatie en bij de afbraak
van deassimilatenvoortransport. Omhierover naderinzicht teverkrijgen
werden aan verschillende proeven suikerbepalingen gekoppeld. Dit onderzoek zal, nu men den weg weet, met andere methoden met meersucces
kunnen worden aangepakt.
De belangrijkheid van den Nieuw-Zeelandschen selectie-factor komt
hierdoor steeds meer naarvoreh.
De vraag rijst of de door ons gevonden HCN-gehalte-curve ook van
toepassing is op andere cyanophore of glucoside-houdende planten, b.v.
geneeskruiden.
Wijachten dit ingroote trekken wel aannemelijk. Voorhet oogsten van
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geneeskrachtige gewassenzou het vangroot belang kunnenblijken tezijn.
De hier gegeven theoretische onderzoekingen zullen slechts met succes
kunnen worden voortgezet, wanneer naast het glucon het aglucon van het
glucoside in het onderzoek wordt betrokken. In Hoofdstuk II gaven wij
over het aglucon beschouwingen.
Voordeveredelingspraktijk achtenwijdeconclusiegerechtvaardigd,dat
thans voldoende vingerwijzingen bijeen zijn gebracht, omin Nederlandde
veredeling van witte klaver op debasisvan het HCN-gehaltetebeginnen.
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