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STELLINGEN
I
De groei van de tulpebol vindt overwegend 's nachts plaats en deze groei
wordt voornamelijk bepaald door denachtelijke transpiratie.
Dit Proefschrift.

II
Een eenzijdige wegbeplanting, bestaande uit een enkele gesloten rij bomen
(bijv. Picea-ofAbies-soorten) verdient in debollenstreek aanbeveling.
Dit Proefschrift.

Ill
De bodemkarteringvan de bollenstreek door VAN DER MEER zou aan practischewaardegewonnen hebben, wanneer op eenkaart demogelijkheden voor
grondverbeteringen waren aangegeven.
Med. Versl. Landbouwk. Onderz. 's-Gravenhage 58.2, 1952.

IV
Het verbeteren van bollengronden leidt vaak niet tot net best bereikbare
resultaat wegens de daaraan verbonden hogere kosten. Voor dit onherstelbare
verlieszoueengeringesubsidisingmogelijk eenoplossingkunnen bieden.
V
Voor het behoud van de bollenteelt in de bollenstreek dient deze streek zo
spoedigmogelijk onderbeheertekomenvaneenboven-gemeentelijkebestuursorganisatie.
VI
Ondankshetontbrekenvanenigewetenschappelijke grondaanhetkruisingswerk van de bollenkweker, moet aan dit laatste toch grote betekenis gehecht
worden.
VII
Het houttechnische onderzoek iseenbelangrijke factor inhet bekend maken
van en daardoor stimuleren van het gebruik van tot nu toe weinig gebruikte
soortenuit gemengdtropisch natuurbos.
VIII
Het programma van een school, welke opleidt in een gespecialiseerde tak
van tuinbouw, dient uitsluitend afgestemd te zijn op de belangen van de desbetreffende bedrijfstak.
IX
Het onderwijs op land- en tuinbouwscholen dient gegeven te worden door
personen die, naast het verzorgen van dit onderwijs, een behoorlijke taak te
vervullen hebben in onderzoek of voorlichting.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING
1. ALGEMEEN

Hoewel het in dit onderzoek uiteindelijk gaat over de invloed van de weersfactoren op de groeivan de tulpebol, is het toch van belang er op te wijzen, dat
de tulp oorspronkelijk uit een geheel ander gebied stamt met een ander klimaat,
en indertijd in Nederland is ingevoerd.
In deze inleiding worden daarom enkele gegevens uit de literatuur vermeld,
welke betrekking hebben op de plaatsen waar de tulp van nature voorkomt, op
de invoering van de tulp in Europa, op de huidige centra van tulpenteelt en op
enkele omstandigheden, zoals neerslag en temperatuur, welke daar heersen.
Meer dan een globaal overzicht beoogt deze inleiding niet te geven.
2 . OORSPRONKELIJKE VINDPLAATSEN

Volgens SOLMS-LAUBACH (33)is het niet waarschijnlijk dat de in de zestiende
eeuw in Italie gevonden tulpen daar voor die tijd ook reeds van nature voorkwamen. Alle in die tijd en later in Europa gevonden tulpen zouden ingevoerd
zijn uit het oosten. Hierdoor moet alleen het aziatische steppengebied, de
Kaukasus en de Zuid-Russische steppe, als land van oorsprong beschouwd
worden. Alleen van Tulipa sylvestris wordt aangenomen dat deze van nature
rond de Middellandse Zee voorkomt.
(33, p. 37): „Unter den wilden Tulpen Mittel- und Westeuropas miissen fur
unsere Zwecke zwei Gruppen unterschieden werden, einmal namlich der alte
eingeborene Verwandtschaftskreis der Tulipasilvestrisund dann die rothbliihenden Formen, die nachweislich erst seit dem 16.Jahrhundert bei uns eingedrungen oder aufgetreten sind.
Was zunachst die gelben Wildtulpen betrifft, die sich um unsere bekannte
Tulipa sylvestris gruppiren, so sind dieseim ganzen westlichen Mittelmeergebiet
bis Griechenland unzweifelhaft einheimisch...".
Deze hebben echter niet de stoot gegeven tot het ontstaan der tulpencultuur,
diepasbegon toen derode en bonte tulpen in Europa bekend werden.

KAART 1. Vindplaatsen ////// en teeltgebieden • van de tulp.
M A P 1. Places where the tulip is endemic ////// and the growing centres • .
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(33, p. 44): „Die roth und bunt bliihenden Tulpen sind in Europa bis zum
Jahre 1559 zweiffellos nicht vorhanden gewesen."
Met behulp van de werken die de tulp beschrijven en tevens de vindplaatsen
vermelden,ishet gebied van oorsprong nader in kaart te brengen. Zie kaart 1.
3. D E TEELTGEBIEDEN
SOLMS-LAUBACH (33) heeft in zijn boek melding gemaakt van de voor die tijd

aanzienlijke hoeveelheden tulpen, die in Turkije geteeld werden. Hiervoor werd
eenbrief geciteerd van de Franse gezant inTurkije gericht aan de Franse koning,
van 24 april 1726.
(33, p. 60): „Le grand Seigneur, le grand Visir et Kiaiia ont pris depuis quelques annees un grand gout pour les fleurs, et surtout pour les Tulipes dont ils
sont tres curieux; on estime qu'il y a 500.000 oignons dans lejardin du grand
Visir et pour plus de 150.000ecus dans celui du Kiai'a.
KRELAGE (17, p. 454): „Deze rijkdom aan verscheidenheden, waardoor de
Tulp zich bij haar komst in West-Europa terstond onderscheidde, kan alleen
verklaard worden uit het feit, dat de Tulp reeds langen tijd gekweekt werd door
de Perzen en deTurken, voordat dezebloemin Europa bekend werd. Er groeien
in de door hen bewoonde streken in Azie verschillende wildeTulpen-species, al
kan thans niet meer worden nagegaan, welke daarvan zij als uitgangspunt voor
hun Tulpenteelt hebben gebruikt. Maar vaststaat, dat zij hun collecties door
zaaiing geregeld hebben uitgebreid en dat zij de voorkeur gaven aan gestreepte
en gevlamde bloemen van twee of meer kleuren. Dat zij bloemen met puntige
bloemblaadjes het meest volmaakt vonden, blijkt niet alleen uit het groote aantalvandergelijkeverscheidenheden,dieindeneerstentijd inWest-Europa werden
gekweekt, maar volgt ook uit de tot ons gekomen beschrijving van de eischen,
waaraan een ideale Tulp bij de Turken moest voldoen."
Waar de genoemde tuinen in Turkije gelegen hebben, is niet opgegeven, maar
waarschijnlijk is dit het geval geweest in de omgeving van de steden Smyrna en
Istanboel.
Uit dezewerken blijkt tevens dat de tulp op verscheidene plaatsen in Europa:
Italie, Duitsland en Nederland, ongeveer gelijktijdig verschenen is. De latere
concentratie in West-Nederland zou dan mogelijk te danken zijn aan gunstige
omstandigheden, klimaat, bodem en voldoende water voor deteelt. Het oudste,
maar verloren gegane teeltgebied moet dus gezocht worden in Turkije.
De tegenwoordige teeltgebieden zijn:
Kustgebieden in Brits Columbia, Washington en Oregon
Holland, Michigan U.S.A.
Lincolnshire, Engeland
West Nederland, N.W.-Duitsland, Denemarken
Niigata, Kyoto en Hyogo in Japan.
Deze volgorde is gelijk aan de liggingvan deze gebieden van links naar rechts
op kaart 1en heeft verder geen betekenis.
4. D E BODEMGESTELDHEID

De belangrijkste factoren, die het al of niet voorkomen van een plant ergens
bepalen, zijn het klimaat en de bodem.
Uit de teeltin onsland blijkt dat voor detulp debodem niet aan speciale eisen
behoeft te voldoen omdat de teelt op zand, zavel en ook op lichte klei plaats
vindt, behalve dan dat depH zo tussen de 6,5 en 7,5moet liggen.
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In Japan vindt deteelt eveneens plaats op zand en zavelgronden. TSUKAMOTO
(34) schrijft hierover: „Thefieldsoilsin Niigata, Kyoto and Shimani are coastal
sand and those in Hyogo and Kochi sandy loam."
In deliteratuur over debotanische exploraties, dieomstreekshet eindevan de
vorige eeuw plaats vonden, wordt een enkele nadere mededeling aangetroffen
over de bodemgesteldheid van de plaatsen waar de tulpen in het wild werden
gevonden. Daaruit blijkt dat het ook daar verschillende grondsoorten betreft.
Zo schreef REGEL (28) hierover te Buchara, 29 april-11 mei 1883:„Anfang der
bucharische Ebene ...eine lehmige Artemisiensteppe, darauf beginnt auf dem
sandigen und sturmdurchwirbelten Boden eine Theilweise aus Ostbuchara bekannte Flora von Zwiebelgewachsen, Astragaleen, Cruciferen, Boragineen...
...die freie Lehmsteppe siidlich von Buchara... auf den austerschalenreichen
gelben Sandbanken des Dunenrandes..." Ook hier is weer sprake van verschillende grondsoorten. De schelpen wijzen bovendien op een niet zure grond.
Geconcludeerd magdan ookworden dat er,behoudens dezuurgraad, door de
tulp geen speciale eisen aan de grond gesteld worden.
5. D E WATERVOORZIENING

De watervoorziening speelt bij de teelt van bolgewassen een zeer belangrijke
rol. Dit geldt in de eerste plaats voor de hyacint; maar ook voor de tulp en
andere bolgewassen is dit van grote betekenis. In ons land isin het Hoogheemraadschap Rijnland op de afgegraven duinzandgronden een, in dit opzicht,
ideale toestand ontstaan door het handhaven van het slootwaterpeil op 55 a 60
cm beneden het maaiveld. De betekenis voor de bollenteelt van de op dit peil
gehandhaafde waterstand is indertijd door BLAAUW (6) onderzocht. Voor de
praktijk betekent dit, al jaren bestaande, beheer van het boezemwater door
Rijnland, dat er geen nadeel meer wordt ondervonden van wateroverlast,GEDENKBOEK (9), VAN DER MEER (21), en dat de watervoorziening evenmin in het
minimum kan geraken, dank zij de goede doorlatendheid van de zandgronden.
Voor streken buiten Rijnland gelegen geldt dit laatste veelalniet en daar is,in
drogejaren,hetwatertekort oogstbepalend. Depraktijk isdanooktot beregenen
overgegaan op de zavelgronden inWest-Friesland en niet op de zandgronden in
de eigenlijke bollenstreek tussen Haarlem en Leiden. Op de overige zandgebieden wordt of infiltratie toegepast door het handhaven van een bepaalde slootwaterstand, al of niet gecombineerd met een buizeninfiltratie zoals in de omgevingvan Breezand, of men gebruikt veelvuldigpompen om de greppels vol te
laten lopen, zoals in Kennemerland.
De buizeninfiltratie, welke bij Breezand wordt toegepast, treft men in de
eigenlijke bollenstreek niet aan wegens de betere doorlatendheid van het profiel.
Weikent debollenstreek drainreeksen gelegenboven degrondwaterstand, welke
voor een snellere afvoer van overtollig water moeten dienen. Om de schade ten
gevolge van wateroverlast, bijv. na een vorstperiode wanneer regen of sneeuwwater afgevoerd moet worden terwijl er nog vorst in de grond kan zitten, te
voorkomen, wordt in debollenteelt devoorkeur gegevenaan open watergangen,
veelal gecombineerd met de genoemde, boven het grondwater liggende, drainreeksen. Hierdoor wordt een zo snelmogelijke afvoer van het overtollige water
uit de bovenste lagen verkregen.
Wegens de grote betekenis van de waterbeheersing in de bollenstreek door
Rijnland en omdat het ontstaan van deze regeling wordt aangegeven, volgen
hieronder enkele citaten uit het GEDENKBOEK (9).
4
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Biz. 13:„Het isvan algemeene bekendheid dat in het najaar van 1872 door
denhoogenwaterstand inonderscheidene deelenvan Noord- enZuid-Holland
veellast geledenisdoorhen,diezichbezighoudtmetland-entuinbouw enhet
kweeken van bloembollen.
Van meer dan eene zijde is het bestuur der Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur aangezocht, om zich tot debevoegde autoriteit te wenden
teneindeeeneverbeteringvandewaterstandte verkrijgen."
Biz. 15:„Daarinmiddelsdoordehoogenwaterstandvan 1876wederbelangrijkeschadegeledenwas,achttehetbestuureennauwkeurigonderzoekgewenscht,
waartoe het demedewerkinginriep van alien, die het bloemenvak beoefenden.
Wei is het eene waarheid - zegt het bestuur o.a. in het desbetreffende rondschrijvenvan20oktober 1877- datdemislukkingvandebloembollenteeltindit
jaar ook aan eene andere oorzaak te wijten schijnt, dan alleen aan eenen te
hoogen waterstand, maar zulk eene algemeene mislukking van den oogstmoet
eengevolgzijnvaneenenzeerbijzonderentoestand,wanthoogstzeldzaamishet
voorgekomen, dat derampzoo algemeen envan zoouitgebreiden aard wasals
nu.Hooge,tehoogewaterstandenzijnindenlaatstentijd dikwijls voorgekomen
maarnognimmerheeft dientehoogewaterstandzoolangaangehoudenalsnuop
heteindevan 1876eninhetbeginvan 1877.Deveronderstellingligtdusvoorde
hand, dat debollen door dietehoogen waterstand te zeer verzwakt waren om
wederstand te bieden aan deongunstigekoudeweersgesteldheid dieinhetvoorjaar heerschte. Zulk koud weder in den aanvang van hetjaar en in de lenteis
meervoorgekomen, zonder daaromechter opdecultuur derbloembollen gelijken vernietigenden invloed te hebben uitgeoefend. Er moet dus eene zeer bijzondere oorzaak zijn voor deondervonden mislukking der cultuur.
Het isinvelerbelang,dieoorzaak teleeren kennenenhetisevenzeervanbelangomdeschadetewetendieerdoorveroorzaaktis.
De schade isgroot, grooter dan menigeen denkt, enisdelangdurige en aanhoudende te hooge waterstand als de voornaamste oorzaak van het geleden
nadeel te beschouwen,danishetinallerbelangwenschelijk, dat die schadebekendworde, endatdeMinistervanBinnenlandsche Zaken en ook het bestuur
vanhetHoogheemraadschap van Rijnland wete,welke dierbare belangen hier
op het spel staan.Zoudehettochwel teveelgezegd zijn, dat de bloembollencultuurbijherhalingvangelijkenmisluktenoogst,alsinhetjaar 1877, zooniet
geheel,dantoch voorjaren lang, alsverloren kan beschouwd worden?"
Biz. 16:„In dealgemeenevergaderingen van debeidevolgendejaren werden
steeds dringendejammerklachten over den steeds „onrustbarend hoogen" waterstand geuit. In 1879ging een adres aan Rijnland, waarin onder herinnering
aan hetgeen vroeger te dier zake reeds door de vereeniging wasgedaan, betoogdwerd,datdithoogheemraadschapoverdenoodigemiddelenbeschikteom
in debezwaren tevoorzien. Gaarne zoumen zich verhooging van bundergeld
getroostenmits hetdoel bereikt werd,... Eindelijk kwam dan ook de redding,
doordetotstandkomingderwaterloozingbijKatwijk.Vandientijdafdagteekent
desnelleopbloeivandebollenteeltinZuid-Holland.Inlaterejarenkwamennog
slechtshoogstzeldenernstige klachten over te hooge waterstanden voor. Het
bloembollenvak was een factor van beteekenis geworden, waarmedeookdoor
Rijnland rekening werd gehouden."
Biz.21:„Hetlaatstevijfjarig tijdvak"-heet hetdaar-„werdgekenmerktdoor
jarenvanmisgewasenbeperkteoogsten.Noghebbensommigebolgewassenhare
vroegerekracht nietterug erlangd;-en al werd van den strengen en langen
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 60(8), 1-53 (1960)
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winter (van 1879-1880)weinigschadeondervonden,tochheeft opditoogenblik
debloeidergewassen nog te kampen met de gevolgen der verzwakking van
vorige ongunstigejaren."
Biz. 61-62: „...in 1895 verzocht nethoofdbestuur aan de afdeelingen, voor
zooverdezeinRijnlandwarengelegen,tewillenmededeelen,inhoeverredewaterstand gedurendehetlaatstejaarvoldaanhadaandewenschenderafdeelingen en
tevensopgavetewillendoenvandenmeestgewenschten stand.De lOdenMaart
1896konhethoofdbestuur aan Rijnland mededelen, datvan 1 Apriltot 1 September eenwaterstandvan55- A.P.envan1 Septembertot1Aprilvan60-A.P.
alsdemeestgewenschtewordt beschouwd."
Debetekenisvoordebollenteeltvanhetnauwgezethandhavenvanhetwaterpeil, waar de praktijk reeds in 1885op aandrong, wordt thans algemeen aanvaard, temeer omdat BLAAUW (6) in 1934 en volgendejaren deze eisen door
onderzoek kon bevestigen.
6. DE NEERSLAG

Debollenkweker(-teler)zaldefactorwaterwelsteedstotopzekerehoogtein
de hand hebben, temeer omdat het uitvoeren van voorzieningenfinancieelbij
dezeteelteninderegelmogelijkis.Doorontwateringofdoorwateraanvoerisde
natuurlijke toestand indeteeltgebieden tecorrigeren enin overeenstemming te
brengen met deeisen welkehet gewas stelt. Hieruit volgt dat erniet verondersteld mag worden dat deneerslag debepalende factor is geweest voor het ontstaan van teeltgebieden en dat er dientengevolge ook geen overeenkomst verwacht magworden tussendeneerslagcijfers vandegenoemdeteeltgebieden.
Hierbij komtnogdatinsommigegebieden,bijvoorbeeld Japan,eendeelvan
deneerslaglangetijdindevormvansneeuwblijft liggenenpaslater smelt, terwijl dit in andere gebieden, Engeland-Nederland, geenregelis.
In tabel 1 zijn deneerslagcijfers weergegeven.
TABEL 1. De gemiddelde maandelijkse neerslag in mm van enige plaatsen gelegen in of bij
de belangrijkste teeltgebieden en van enige vindplaatsen van de tulp.
TABLE 1. The mean monthlyprecipitation in mm of someplaces situated in or near the main
growingcentresandsomefind-spotsof thetulip.
Maand
10 11 12

Totaal

Wash. USA 153 114 98 76 66 48 20 21 56 89 175 155
Puyallup
Holland
Mich. USA 60 54 55 86 88 71 58 59 103 84 67 63
Spalding*) Engeland
42 40 41 39 44 50 57 63 45 66 54 56
Nederland
58 44 43 47 49 57 72 76 69 72 70 65
Lisse
54 38 37 45 46 51 68 79 84 83 72 63
Alma Ata
USSR
30 25 38 78 77 58 28 21 30 45 38 29
Taschkent USSR
41 40 66 55 17 4 1 2 4 21 22 56
Niigata
Japan
190 127 109 105 89 114 162 119 178 160 195 227
Demati
Japan
302 177 168 150 84 128 228 140 180 167 205 308
Kumihama Japan
313 220 145 146 100 117 138 130 195 170 170 290
*) gemiddelde van Nottingham, Hull, Yarmouth en Cambridge.

1071
848
597
722
720
497
329
1775
2237
2134
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7. DE TEMPERATUUR

Van de genoemde gebieden zijn in fig. 1de gemiddelde maandtemperaturen
weergegeven.Naastdereedsbesprokengebiedenzijnookdegemiddeldemaand6
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temperaturen opgenomenvan enkeleplaatsen waar welbollen geteeld worden
maarpraktischgeentulpen,zoalsopdeScilly-eilandenenFalmouth(Cornwall).
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F I G . 1. D e gemiddelde maandtemperatuur van de belangrijkste teeltgebieden en van enige
vindplaatsen van de tulp.
F I G . 1. The mean monthly temperature of the main growing centres and of some find-spots of the
tulip.

Devergelijkingdercurvenlaatdanziendatdeplaatsenzondertulpenteelteen
hogere wintertemperatuurhebbendan deplaatsen met tulpenteelt.
Opvallend is verder de overeenkomst tussen het temperatuurverloop in
Puyallup, Washington U.S.A. en dat in onsland, hetgeen ook uit de bosbouw
bekendis(27).
, Ook moet gewezen worden op het dicht bij elkaar liggen der lijnen in begin
mei,omdat,zoalslaterzalblijken, diteenbelangrijkeperiodevoordeontwikkelingvan denieuwe bolin onsland is,terwijlhetstatistischonderzoekeveneens
eenverband tezienzalgeventussendeopbrengst endemei-temperatuur inons
land.
Hetisechterdevraagofmenderedeneringmagomkerenenhetsnijpunt van
detemperatuurcurven infig.1 inhetbeginvanmeialseenaanwijzing magopvattendat detemperatuur indezetijd vangrootbelangvoorhetgewasis,ofdat
aan eendergelijk punt geenbetekenis gehechtmagworden.
HOOFDSTUK II

DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
Hetdoelvanditonderzoekwashetnagaanvandeinvloedvanhetweeropde
groei van de bolvan de tulp. De schuurbehandeling, het be'invloedenvan verschillende ontwikkelingsstadia van detulp door het gevenvan bepaaldetemperaturen tijdens debewaarperiode vanjuli-oktober, isin dit onderzoek niet betrokken. Het onderzoek isdus beperkt tot deperiode waarin het gewas op het
veldstaatenwelkelooptvannovembertotbeginjuli.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60 (8), 1-53 (1960)

Omtotditdoeltegeraken,werdbegonnenmethetverzamelenvanopbrengstgegevens uit voorafgaande jaren om vervolgens, langs statistische weg, na te
gaan of deze oogstgegevens correlaties vertoonden met debijbehorende weersfactoren. Deze statistische methode is toegepast over dejaren 1936 t/m 1952.
Van latere jaren stonden deze gegevens niet meer ter beschikking, wel van
vroegerejaren. Dezezijn echter niet gebruikt omdat detelers toen het verwarmenvandeschurentijdensdebewaarperiode nognietalgemeen toepasten.
Naast deze statistische methode is naar een empirische methode gezocht,
waarbij aanvankelijk alleen de bedoeling voorzat om de statistisch gevonden
correlaties in bijv. veldproeven te reproduceren.
Doorhetgeleidelijk verbeterenvandegebezigdemethodiekontwikkeldezich
echtereenandereopzetvandeveldproevennl.eenmethodiek waarbij heterom
gingzoweldegroeialsdeweersfactorengedurendehetgehelegroeiseizoennauwkeurigtekunnenvervolgenendusooknauwkeurigtekunnenvergelijken.
Hierdoorwerdhetbezwaar ondervangen datvandegroeialleende eindfaze,
deopbrengst, bekendisennietdewijzewaaropdezeontstaanis.Hetvervolgen
vandegehelegroeicurveisvanbelangomdathierdoor deeventuelefazen in de
verschillendejaren bekend worden.
Bij het uitgevoerde statistische onderzoek ishet als een nadeel ondervonden
datvandeverschillendejaren alleenheteindresultaatbekendwasenniettevens
debijbehorende groeicurve.
Hetverkrijgenvandegroeicurvevandenieuwebol,- detulpmaaktiederjaar
eennieuwehoofdbol ennieuwebijbollen, MULDERenLUYTEN(23)-, iso.a.verkregendoorperiodiekgedurendehetgehelegroeiseizoeneenflinkaantalbollen
optegraven entewegen.
Vanaf 1953 t/m 1958werdopdezemaniervaneen5-talplaatseninonsland,
Breezand,Bovenkarspel,Lisse,Fijnaart enHaamstede,degroeicurve bepaald.
De vergelijking van degroeicurven der verschillendejaren van een van deze
plaatsen met de weersfactoren uit dezelfdejaren gaf te zien dat er een globaal
verbandbestaattussenhetverloopvandegroeicurveenhetverloopvandetemperatuurinhet voorjaar.
Door deconstructievaneengroeimeter,waarmededeomtrekvandebolvan
eennormaalbuitendoorgroeiendeplantgeregistreerd kanworden,ontstond de
mogelijkheid van eenverdere verfijning der waarnemingen.
De belangrijkste toegepaste registrerende instrumenten waren, naast de gebruikelijke meteorologische apparaten, de groeimeters, een solarimeter van
Kipp,eenspeciaalgemaaktebalansterbepalingvandetranspiratie,terwijl ook
gebruik werd gemaakt van de registrerende porometer van het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek, PINKHOF (25).
Degegevensvandeverrichtemetingenhebbenenkelebetrouwbarecorrelaties
opgeleverd terwijl de resultaten van de empirische methode tevens gebruikt
konden worden omietstezeggenoverdewaardevanhet er aan voorafgegane
statistische onderzoek.
Vooreendergelijk onderzoek bleekheteenvoordeeltezijn omzoveelmogelijk te beschikken over registrerende instrumenten. LUNDEGARDH (18 p 255)
heeft hier reeds opgewezen: „Uber dieMessungderTranspiration gilltimallgemeinen dasselbe wie fur die anderen okologisch massgebende Funktionen,
dass man namlich wenn moglich registrierend vorgehen soil."
Erdient nogopgewezenteworden dathet statistischeonderzoek enhetempirische onderzoek in dit geval niet dezelfde periode van het groeiseizoen be8
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strijken maar gedeeltelijk samenvallen. Kan bij de statistische methode de opbrengst vergeleken worden met oecologische factoren vanaf het planten tot aan
de oogst, deempirischemethode isin ditgevalbeperkt tot deperiode waarin de
groeimeter de groeivan de nieuwe bol registreert, vanaf half april tot beginjuli.
Weikandaarnaast deontwikkelingvan debladerennagegaanworden,maar dan
dient nog weer onderzocht te worden of er verband bestaat tussen deze ontwikkelingen en de oogst, i.e. de groei van de bol.
Het is niet gelukt om de ontwikkeling van het wortelstelsel van normaal
buiten groeiende planten door periodieke opgraving te volgen, al zijn hiervoor
verschillende constructies van wortelplanken en spoelmethoden geprobeerd.
Steeds stuitten de pogingen af op de grote breekbaarheid der wortels.
Enkele metingen van de groei van bovengrondse delen zijn wel verricht.

HOOFDSTUK III

STATISTISCH ONDERZOEK
1. D E BETEKENIS VAN HET STATISTISCH ONDERZOEK

Het begin van dit onderzoek naar de invloed van het weer op de groei van de
bol van de tulp is het statistisch onderzoek geweest. Dit is gedaan om snel een
inzicht tekrijgen omtrent de eventueel bestaande samenhang tussen de groei-en
deweersfactoren gedurende het gehele groeiseizoen tevelde, dusvan oktober tot
halfjuli.
Dit onderzoek is mede uitgevoerd om gegevens te hebben welke konden dienen alsuitgangspunt voor de te nemen veldproeven, waarin dan deze statistisch
gevonden gegevens zouden worden getoetst.
Pas wanneer een statistisch gevonden correlatie door empirisch onderzoek of
door gegevens uit deliteratuur verklaard kan worden, is er praktische betekenis
aan te hechten en in hoofdstuk VI zal blijken in hoeverre dit voor de hier gevonden samenhangen het gevalis.
2. D E HERKOMST VAN DE GEBRUIKTE OOGSTGEGEVENS

De voor het onderzoek noodzakelijke opbrengstgegevens zijn ontleend aan de
opgaven van de oogstcorrespondenten vanhet Ministerie van Landbouw, Visserij enVoedselvoorziening. De standcijfers zijn niet gebruikt, welde opgaven van
augustus nadat de correspondenten, in de regel zelf bollentelers, de in juli geoogste bollen werkelijk gezien hadden.
Deze opbrengstcijfers van de oogstcorrespondenten werden bovendien getoetst aan gegevens van andere telers.
Voor ons doelis gebruik gemaakt van de opgaven van een aantal correspondenten die hun gegevens ontleenden aan de streek rondom LISSE. Dit is gedaan,
omdat vele van de gebruikte weerkundige gegevens in Lisse waren opgenomen,
zodat aldete gebruiken cijfers ontleend zijn aan eenzelfde, niet tegroot, gebied.
De correspondenten waren dievan: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijkerhout-Noord, Noordwijkerhout-Zuid en Voorhout.
Op een enkele uitzondering na zijn deze correspondenten dezelfde gebleven
vanaf de eerste opgave in 1936 tot in 1952, wat de waarde van de opgegeven
cijfers ten goede komt.
Verder teruggaan dan 1936isniet gewenst, omdat toen dewijzevan behandeMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60(8), 1-53 (1960)
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lenvandetulpenteveelverschildevandetegenwoordigei.v.m.deopkomst van
de schuurbehandeling.
Degenoemdecorrespondentenstuurdenelkjaardeopbrengstinvaneenzestaltulpenofsportenervan,teweten:4vroegetulpen:Ibis,Prinsvan Oostenrijk,
Brilliant Star,Murilloen2latetulpen:Copland, Bartigon.
Indezekeuzeisindeloopderjarengeenwijzigingaangebracht,watdebruikbaarheid van deopgaven wederomtengoedekomt.
Een grafische bewerkingvan hetmateriaal lietzien dat deverschillen tussen
deopgavenvoordediversecorrespondentengeringwaren.Zowelperplaatsals
pervarieteitvertoondehet opbrengstverloopindeverschillendejaren eenzelfde
beeld.Het opbrengstverloop wordt dusduidelijk geschetst door degemiddelde
opbrengst, zowelvan devarieteiten als van de plaatsen, uit te zetten tegen de
tijd.
De aldus verkregen oogstcijfers zijn als basis gebruikt voor het statistisch
onderzoek.
Omdatdebehoefte gevoeldwerdomdezeoogstcijfers tetoetsen,isergetracht
om opbrengstcijfers van meer telers te verkrijgen. Hierbij werd alleen gebruik
gemaakt van normalehandelsvarieteiten welkeeen voldoende aantaljaren geteeldwerden.Grafisch isdit weergegeveninfig.2.
hg/rr»
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FIG. 2. De opbrengst in de opeenvolgendejaren volgens de oogstcorrespondenten en volgens
degegevensvanemgetelers.
FIG. 2. Theyieldasgivenby theofficialcorrespondents andby some growers.

Bij een vergelijking van de cijfers der oogstcorrespondenten met die, gebaseerd op deopgavenvanenkeletelers,zijn devolgendepunten vanbelang: De
lijnen dertelerszijn ontleend aan eengroot aantaltulpen vanenkele bedrijven
dieder oogstcorrespondenten daarentegen aan eenzestal soorten maarvaneen
veelgroterareaal.Hetverloopvandeopbrengstcijfers vertoont echtereengrote
matevanovereenstemming,behalvedeoogstvan 1940t.ov dievan 1941ende
oogstvan 1949t.o.v.dievan 1948,zodat onsinziensdebetrouwbaarheidvande
gebruikte oogstcijfers hiermedevoldoendebewezenis.
3. DE HERKOMSTVANDEGEBRUIKTEWEERCIJFERS

De weerkundige gegevens werden ontleend aan de waarnemingsreeks van
Lisse, waar op instigatie van de toenmalige Rijkstuinbouwconsulent Ir. Vol10
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kersz, sinds 1920 dagelijks o.a. metingen van de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en van de hoeveelheid neerslag werden verricht.
Wanneer het ging om gegevens welkein Lisseniet waren verzameld, dan werden zij, in overleg met het K.N.M.I., ontleend aan andere stations. Zo werd
voor het aantal uren zonneschijn gebruik gemaakt van het gemiddeldeder waarnemingen verricht te Vlissingen en te Den Helder, terwijl voor debewolkingsgraad de gegevens van Naaldwijk zijn genomen.
De gegevens over het weer zijn alle de gebruikelijke welke betrekking hebben
op het macro-klimaat, zodat ze gebruikt kunnen worden voor een vergelijking
met de gemiddelde oogstgegevens van het beschouwde deelvan de bollenstreek.
4. D E GEVOLGDE WERKWIJZE

Bij de gevolgde werkwijze worden van deweerkundige gegevens de gemiddelden berekend per decade, waarna deze vergeleken worden met de bijbehorende
opbrengstcijfers. Tevens wordt nagegaan of het gemiddelde van 2 of meer
decaden enigverband met de opbrengst laat zien.
Het vergelijken zelf gebeurt door het samenstellen van stippendiagrammen
waardoor, zonder veel rekenwerk te verrichten, een indruk wordt verkregen
over het al of niet bestaan van een correlatie tussen beide reeksen van cijfers.
Deze methode is o.a. beschreven en uitgevoerd door FRANKENA (8) voor de
suikerbiet, door POST (26) voor de grasproduktie en door KRAMER, POST en
WILTEN (16) voor de brouwgerst. Een volledige uiteenzetting kan dan ook hier
achterwege blijven. In het kort komt de methode hierop neer dat men op de
horizontale as in de regel de weersfactoren uitzet en op de verticale as de bijbehorende opbrengst of groei. Elke stip stelt dan b.v. eenjaar voor, fig. 7, of een
dag zoals in fig. 20 en 21.Uit de ligging van de stippen volgt dan de betekenis
van de correlatie. POST (26)wijst er bovendien op dat een stippendiagram op de
juiste schaal getekend moet worden om hetjuiste beeld te geven zonder kans op
gezichtsbedrog endat dit,voor praktisch werk, voldoende benaderd wordt door
het diagram evenbreed als hoog te nemen.
Natuurlijk ishet voor een statistisch onderzoek van betekenis om te beschikken over eenlange reeksvan opbrengst- en weercijfers, al dient ook dan de mogelijkheid van toevalligheden nooit uitgesloten te worden. VAN DER BIJL (7)
geeft hiervan voorbeelden. Daarom zullen de correlaties, welke dit statistisch
onderzoek heeft opgeleverd en die in dit hoofdstuk alleen genoemd zullen worden, later worden vergeleken met gegevens van ander onderzoek om zodoende
na te gaan of er feiten zijn aan te voeren welke de correlaties al of niet steunen.
5. D E RESULTATEN

Hier zal volstaan worden met het in een tabel weergeven van de resultaten.
Uit tabel 2 blijkt dat de gevonden correlaties vooral voorkomen omstreeks
novembereninmeien dat het overwegend negatieve correlaties zijn.
De temperatuur- en neerslagcorrelaties in november zijn tot eenzelfde invloed
terug te brengen omdat zeniet onafhankelijk blijken te zijn.
Hetzelfde geldt voor de zonneschijn- en bewolkingscorrelaties en voor de
correlaties in meimet deluchttemperatuur, gemiddeld overdag, en met de nachtelijke minimum temperatuur, welkelaatste nietin detabel is opgenomen en die,
evenals de overige onderzochte factoren, relatieve vochtigheid en aantal vorstdagen, geen correlaties opgeleverd heeft.
Dit statistisch onderzoek is uitgevoerd in dejaren 1951 en 1952,terwijl in de
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60(8), 1-53 (1960)
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TABEL 2. De gevonden correlaties tussen de opbrengst en enkele weersfactoren.
TABLE 2. Thecorrelations thathave beenfound betweentheyieldandsomeweatherfactors.
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daaropvolgendejarenhetempirischonderzoekwerd opgebouwd. Gebruik makendvandeopbrengstgegevensvanditlaatsteonderzoek, delatertebespreken
periodieke rooiproeven,welke6jaarmetdezelfdevarieteit,Krelage'sTriumph,
op verschillende plaatsen van eenzelfde tuin zijn genomen, ontstond demogelijkheid omna tegaanofdegevondenperiodenookhiercorrelatiesopleverden.
Door het geringe aantaljaren maar vooral door de veelal geringe spreiding
heeft dit echtergeenresultaten opgeleverd.
HOOFDSTUK IV

PERIODIEKE ROOIPROEVEN
1. DE OPZET VAN DEPERIODIEKE ROOIPROEVEN

In hoofdstuk II is betoogd, dat het empirisch onderzoek oorspronkelijk bedoeldwasomdejuistheidvandestatistischgevondencorrelatiesinveldproeven
nategaan.Het ontwikkelen vaneenbruikbaremethodiekvoordergelijke veldproeven, waarbij het aanbrengen van een variatie in een van defactoren geen
verandering van een andere weersfactor tengevolge mocht hebben, bleek geen
bevredigenderesultaten opteleveren. Dezemethodiek richtte zich dan ook al
expenmenterend,meerenmeerin derichtingvanhet steedsnauwkeuriger volgenvandeontwikkelingvanhetgewasmetgelijktijdige registratievandeweersfactoren Uit deze gedachtengang is tenslotte de groeimeter ontstaan welke in
hoofdstuk Vbesproken wordt.
Deindithoofdstuk tebesprekengegevensbetreffende deontwikkelingvande
plant zijn verkregen door periodiek een aantal planten gedurende het eroeiseizoenterooienomvanenkeledelenvandezeplantendegewichtstoenamevast
testellen,zoalsbijv.van denieuwebolenvanhet kruid.
DeweersfactorenuitdeovereenkomstigeperiodenwerdenontleendaanregistrerendeapparatenofaanopgavenvanindebuurtgelegenstationsvanhetK N MI
Vanaf het planten in november tot aan de oogst injuli werd, eerst e'enmaai
per maand en na half maart een maal per week, een veertigtal planten opge12
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graven waaraan het gemiddelde gewicht ontleend werd van de oude bol, de
nieuwehoofdbol, denieuwebijbollen (klisters)enhetkruid, zodat degroeivan
dezedelengevolgdkonworden.
Metdegroeiwordtdusbierbedoelddegewichtstoenamevanhetversgewicht
per tijdseenheid.
Hetplantmateriaalwaselkjaar deMendeltulp Krelage'sTriumph,zift 10, en
elkjaar afkomstig van eenpartij. Deze opteplanten bollen hebben elkjaar de
voor plantgoed normale schuurbehandeling ondergaan, waarbij de bollen tot
aanhetplantenbewaard wordenbij eentemperatuurvan20°C.
2. DE PLAATSENWAAR DE PROEVEN GENOMENWERDEN

De proef is niet alleen in Lisse genomen maar aanvankelijk, 1953-1954, op
drieplaatsentegelijk,tewetenLisse,BreezandenBovenkarspel.Inhetvolgende
jaar werden Fijnaart en Haamstede hieraan toegevoegd. Tot en met het groeiseizoen 1957-1958isdeproef elkjaar genomen.
De plaatsen waren zodanig gekozen, dat zevrij veruit elkaar lagenzodat er •
verschillen in het klimaat verwacht mochten worden. Drie plaatsen liggen op
zandgrond langsdekust namelijk Haamstede, LisseenBreezand entweeopde
kleiteweten Fijnaart en Bovenkarspel.
DegewichtsbepalingenwerdenalleteLisseverricht.Infig.3zijndeverkregen
gegevensvanenkelegroeiseizoenenweergegeven.
Alleen van de proeven genomen te Lisse en te Breezand mag aangenomen
wordendathetwatergeengroeiremmendefactorisgeweest,omdatdebollenop
dezeplaatsen gestaanhebben opeenzandtuin meteengoede watervoorziening.
Op de overige drie plaatsen kan het daarentegen zijn voorgekomen dat de
watervoorziening gedurende het groeiseizoen onvoldoende werd, wat dan tot
eengeringereoogstaanleidinggaf. DegegevensvanLisseenBreezandzijndaaromhet meest geschikt voor eenvergelijking met de weersfactoren.
Deverschillendeplekken waar debollen,inverband met devruchtwisseling,
indeopeenvolgendejareninelkdervijf plaatsen hebbengestaan, zijn steedszo
dicht mogelijk bijeen geweest. De grootste afstand bedraagt een paar honderd
meter in Fijnaart, Haamstede en Bovenkarspel. In Lisse en Breezand is de afMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60 (8), 1-53 (1960)
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een van hout, om het zand regelmatigwegtelaten vloeien, lukte het niet. Ditis
dan ookstopgezet, zodat dezobelangrijke ontwikkeling vanhet wortelstelsel
gedurende hetgroeiseizoen ophetveld nietdoor periodieke bepalingen gevolgd
kon worden.
Wei isuit eenveldproef, genomen door Ir. L. C. STRUYS te Lisse in1953,
gebleken dat het vers gewicht van het totale wortelstelsel bij de Mendeltulp
Krelage's Triumph langzaam toeneemt om zijn maximum reeds voor de bloeite
bereiken, waarna hetvers gewicht weer gaat afnemen. Voor deze bepaling werden deplanten met aldebijbehorende doorwortelde grond opgegraven waarna,
met behulp vanzeven, al de wortelstukjes verzameld werden. Het genoemde
resultaat is in overeenstemming met BLAAUW (6) die bij de Darwintulp W.
Copland op 1maart een groter vers gewicht van hetwortelstelsel vaststeldedan
op 1juni.
3. RESULTATEN

3.1. Deresultaten betreffende deoude bol
Van de geplante bol,deoude- ofmoederbol, blijkt aan het eind vanhetgroeiseizoen niet veel meer over tezijn, terwijl erinmiddels eennieuwe hoofdbol is
gevormd meteenaantal klisters. Ditproces, hetelkjaar aanleggen en vormen
van een nieuwe bol, isuitvoerig beschreven door MULDER en LUYTEN (23).
Infig.3isdegewichtsafname vandeoude bolgedurende eentweetal groeiseizoenen weergegeven. Deze gewichtsafname blijkt vrij regelmatig te verlopen,
behoudensindeperiodelopend ongeveervanbeginapriltot eind mei,waarinde
afname sneller plaats vindt. Deze periode valt samen metdiewaarin denieuwe
bolhetsnelst groeit. Ditbeeld heeft zich, zonder noemenswaardige variatie,elk
groeiseizoen opdevijf plaatsen herhaald.
Het bestaan vaneensamenhangtussen degewichtsafname van de oude bolen
de gewichtstoename vandenieuwe bolisniet onderzocht omdat hieraan, nog
afgezienvandegeringerestenwelkevandeoudeboloverblijven, geen praktische
betekenis istoete kennen.
3.2. Deresultaten betreffende degroei vanhet kruid
Omdat de groei vanhet kruid in het voorjaar wel gemakkelijk op het veld
gevolgd kan worden, dus welpraktische betekenis heeft, isnagegaaninhoeverre
deze groei samenhangt metdegroei vandenieuwe hoofdbol plus deklisters of
met deoogst.
Al voor de winter heeft de aanleg van de nieuwe hoofdbol in de oude- of
moederbol plaats, terwijl de ontwikkeling ervan steeds doorgaat, zelfs, zijhet
langzaam, gedurende de winter, MULDER en LUYTEN (23).

Methet stijgen vandetemperatuur inhetvoorjaar gaat dan ook een versnelde
groei vanhet kruid envande nieuwe bol gepaard, zodat er aanvankelijk een
samenhangaanwezigis tussendekruidontwikkeling endegroottevande nieuwe
hoofdbol plus klisters. Ditisweergegeven infig.4.
Zo isdevolgorde opbijv. 1meiindeze figuur van boven naar beneden zowel
van hetgewicht van hetkruid alsvandatvan deboldezelfde.
Later in hetseizoen blijkt deze aanvankelijke gelijkheid verloren te kunnen
gaan. Hiermede isin overeenstemming dater geen correlatie blijkt te bestaan
tussen deopbrengst enhetkruidgewicht inmei.
Evenmin bestaat er eenverband tussen de oogst en de maximale kruidontwikkeling.Ditisinhoofdzaak teverklarendoor hetfeit datdeuiteindelijke oogst
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medebepaald wordt doorhetvroegoflaat afsterven vanhetkruid. Indit verband dienteropgewezentewordendatdeinhoofdstuk Vtebespreken proeven
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chiHendejarentotuitdrukTABEL 3. Vers gewicht vandenieuwe hoofdbol envandeMisters
TA»L* 3. Freshweight of theneW mainbulb andof the „ e w secondary bulbs.
Vers gewicht ingrammen Krelage's Triumph
in dejaren 1953-1958
totaal
Begin april
Beginmei
Beginjuni
Beginjuli .

16

0,1- 3,5
2,0-16,0
15,0-34,0
27,0^*6,0

1,5- 8,0
5,5-19,0
10,5-27,0

0,1- 3,5
3,5-24,0
20,5-52,5
42,0-67,5
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Omdat het bij dit onderzoek gingom deinvloed van de weersomstandigheden
op de oogst, dus op de totale bolproduktie, is steeds gebruik gemaakt van het
gewicht van hoofdbol en klisters tezamen.
Door hetjaren achtereen herhalen van deze rooiproef werden ideale gegevens
verkregen om met de weersfactoren te correleren. Bovendien is dan niet alleen
de uiteindelijke oogst bekend, zoals in de regelbij een statistisch onderzoek het
geval is, maar het gehele verloop van de groei, waardoor eerst recht een goede
vergelijking mogelijk wordt. Ook zijn zo eventuele perioden van langzame en
snelle groei te onderscheiden.
Uit deresultatenvan deperiodieke rooiproeven, zoals dieweergegeven zijn in
de figuren 3, 4 en 5, blijkt dat de nieuwe bol een periode doormaakt van snelle
groei welke voorafgegaan en gevolgd wordt door perioden van langzame groei.
De periode van snelle groei zet omstreeks de bloei, begin mei, in en duurt ongeveer een maand.
De toename van het gewicht aan droge stof vertoont eenzelfde beeld als die
van het gewicht aan verse stof. Ook de verschillen tussen dejaren blijken bij het
gewicht aan verseendroge stof overeente komen. Het percentage droge stof van
het verse gewicht van debolligfindejaren met eenzeer goede oogst (bijv. 1955)
lager dan injaren met een matige oogst. Dit is weergegeven in tabel 4.
TABEL 4. Het drogestof %, bepaald aan 100bollen,hoofdbol plusklisters, te Lisse. Krelage's
Triumph.
TABLE 4. Thedry weight%, determinedfrom 100bulbs, main andsecondary bulbs,at Lisse.
Krelage's Triumph.
1953
Maart
April
Mei

Juni

Juli

19
5
13
22, 26,24
4, 3
10, 8
17
26, 24,22
31
7, 5
15, 14
21, 19
28
7, 5, 3
17

1954

1955

1956

17,5

16,3

21,6

22,9

25,8

26,4

32,3

32,4

39,3

34,4

34,6

37,9
37,6

13,3
17,3
12,8
23,2

20,7
25,8
24,3

31,2
27,5
34,8

31,1
31,5

36,8

Uit de grafieken blijkt ook dat het koppen een gunstige invloed heeft op de
groei van de nieuwe bol, hoewel niet geconcludeerd kan worden dat het koppen
de periode van snelle groei doet aanvangen. Soms is deze namelijk reeds voor
het koppen begonnen.
Gedurende de tweede en derde decade van mei en de eerste decade vanjuni is
het weer waarschijnlijk van grote betekenis omdat in dezetijd deperiode van de
snelle groei van de bol valt.
De watervoorziening van de gewassen is dan bijv. van belang, waar ook Azzi
(3) op wijst voor de vijg en wat ook uit de beregeningsproeven te Bovenkarspel
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(14) gebleken is. Deze proeven leerden dat er beregend moest worden, indien
nodig,vanaf eenweekvoor debloeitot zeswekenerna.
Ookdetemperatuurisdanvanbelang,wateveneensuithetstatistischonderzoeknaar voren kwamenwaar nogopteruggekomen wordt.
Natuurlijk isookindeoverigetijd vandegroeihetweervanbelang, waarbij
nietuitsluitendaanhetoptredenvankorte,schadeveroorzakende,extremeomstandigheden gedachtbehoeft teworden.
Infig.5 isdan voorelkderplaatsen Lisse,Breezand enBovenkarspel afzonderlijk, degewichtstoename vanhetversgewichtvan dehoofdbol plus deklisters alssommatiecurveuitgezetvoor eenaantal groeiseizoenen. De grote overeenkomst tussen de aldusverkregenfigurenis opvallend. Zo ligt de curve van
hetjaar 1957inallegevallenhethoogstendievan 1956steedshetlaagst, terwijl
ook deanderejaren,vanafdeaanvangtotbeginmei,goedovereenkomen.
Dit verloop wijst erop, dat er een aanwijsbare samenhang bestaat tussen de
groei en de veranderingen van het klimaat, zoals die op de normale hoogte
(2,20m)wordtwaargenomen.
4. VERGELIJKING VANDE CURVENMETDETEMPERATUUR

Wanneer dedecade-cijfers van de gemiddelde overdagtemperaturen van de
lucht op2,20malssommatiecurvewordenuitgezet,fig.5, dan ontstaat er een
opvallendeovereenkomstmetdegroeicurvetotmei.
De temperaturen zijn ontleend aanwaarnemingen teLisseverricht enverder
aan die van de waarnemingsstations van het K.N.M.I. te Hoorn en te Den
Helder.
Lisse G
gram/ bol

Bovenkarspel G

Breezand G

•

/fy"
Imei

1juni

1juti

Bovenkarspel T

1 meiljuniljuli

.-2^

•

1mei 1juni
Breezand T

i

1juli

j

1mei1juni 1juli

1 meiljuniljuli
FIG. 5. De overeenkomst tussen degroei (G)vandenieuwehoofdbol plusklistersendeluchttemperatuur (T), waarvan de decade temperaturen zijn u B ^ s S S t a ^ S .
FIG. 5. The conformity between thegrowth(G) of the mainandsecondary bulbs and the air
temperature(T), taken assommation of thedecade temperatures
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Omdatdecurvenvandegroeiendetemperatuur vanalleplaatsen goedovereenkomen, moet de temperatuur van grote betekenis zijn. Deze overeenkomst
tussendesommatie-curvenvandegroeienvandeluchttemperatuurblijktbeterte
zijnwanneerbijdetemperatuur-curvendenegatievewaardennaarbeneden,dus
als daling, worden uitgezet, dan wanneer dit horizontaal geschiedt. Het naar
benedenuitzetten geeft eengroterevertragingindeontwikkelingvanhetgewas
weer dan het horizontaal uitzetten, omdat dan ook de strengheid van de vorst
meetelt.
Dat ditnaarbenedenuitzettenvannegatievedecade-gemiddelden vandetemperatuur bij detulp eenbetere overeenkomst tezien geeft, iswaarschijnlijk toe
teschrijven aanhetfeit datdeplantinhetvoorjaar nogbijeenlagetemperatuur
groeit.Ditisduidelijktezienwanneerdetotalegroeivandebloemstengelinhet
voorjaar wordtgemeten,watisweergegeveninfig.6.

°c
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+10cm /
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N

\
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.3

1/ \ A^--
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-""~TA / \ A - - ^ - '
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^grondtemp.
, . . _ A \ -10cm

23

\ /
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3
7
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\ y
• V
V<groei
11

15

\ /

19

23

V

\

\ .0
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FIG. 6. Degemiddeldelengtegroeiper2urenvan[3bloemstengels,Krelage's Triurrph.teLisse
FIG. 6. Themeanheightgrowthper 2hoursof3flowerstems,Krelage'sTriumph,at Lisse.

Beginmeiverandert het verloop der groei-curven en neemt ook de overeenkomsttussendeplaatsen onderlingaf. Eenbeperkingtot de2zandtuinen Lisse
en Breezand, waarop een watertekort uitgesloten geacht mocht worden, leert
datdetemperatuurnabeginmeinietsnelopmoetlopen.Hetverband tussende
temperatuur en de gewichtstoename van de bolis weergegeven infig.7in een
tweetal stippendiagrammen, eenvoor devegetatieperiode tot beginmeien een
voor deperiode daarna. Deeerstelaateenpositief verband zien, detweedeeen
negatief. Geheel afdoende is deze op zich belangrijke tendens echter met dit
materiaal niet aan te tonen, hoewel de enige belangrijke uitzondering veroorzaakt wordt doorhetabnormalevoorjaar van1957.
Voor deberekeningen werdvoor „beginmei"dedatum 1 mei aangehouden.
Het vervangen van de datum 1mei door een phaenologisch tijdstip, bijv. de
bloei- of kopdatum, gafgeen verschillen van betekenis te zien.
Gedurende het laatste deelvan de groei-curve van de nieuwe hoofdbol plus
klisters begint het afsterven van de plant.
Uit deverdampingscijfers, welkein hoofdstuk Vbesproken worden,fig.14,
blijkt datdeverdampingdoorhetgewasalnahalfjuni afneemt. Ditstemtovereenmetdegewichtsafname vanhetkruidzoalsuitdegrafieken, ontleendaande
periodieke rooiproeven, blijkt. De groei-curve van de nieuwe hoofdbol plus
klistersisdanookinhetlaatste,meestalvlakverlopende,gedeelteaangeland.
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19

75

fc
not

•c

100

15'
20

30
gram

30

to

50
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FIG. 7. Therelation between thegrowth andtheair temperature.
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stede en Breezand, zodat de opbrengsten op dekleivan de Krelage's datjaar die
van het zand evenaarden of zelfs, Bovenkarspel, overtroffen.
Tot nu toe is het verband besproken tussen de groei van de nieuwe hoofdbol
plus klisters enerzijds en de luchttemperatuur op 2,20 m anderzijds. Daarnaast is nagegaan, of de genoemde groei mogelijk beter met de grondtemperatuur zou correleren dan met de luchttemperatuur. De grondtemperatuur op 10
cm diepte werd daartoe opgenomen met grondthermografen. Ook tussen de
groei en de grondtemperatuur bleek een correlatie aanwezig te zijn, maar toch
een met ietslagere correlatiecoefficienten dan bij de luchttemperatuur. De waarnemingen zijn te Lisse genomen vanaf 1953t/m 1958 en te Breezand vanaf 1954
t/m 1958,zie tabel 6.
TABEL 6. Correlatie-coefficienten tussen de groei van de nieuwe hoofdbol plus klisters met
(a) deluchttemperatuur op 2,20menmet (b) de grondtemperatuur op -10 cm.
TABLE 6. Correlationcoefficientsbetween the growth of the new main and secondarybulbs
with(a)theairtemperatureat 2.20m andwith(6) the soiltemperatureat -10 cm.
a
Tot begin mei
Na begin mei

0,948
-0,643

b
0,869
-0,576

HOOFDSTUKV

PROEVEN MET DE GROEIMETER
1. D E ALGEMENE OPZET

In het vorige hoofdstuk zijn de periodieke rooiproeven besproken, waarbij
het erom ging de groei van de bol te volgen en deze groei te vergelijken met de
weersfactoren. De frequentie van het rooien was hierbij maximaal een maal per
week. Tijdens dit werk ontstond de behoefte om de groei van de bol nog nauwkeuriger te kunnen waarnemen en dit was, met de in dit hoofdstuk te bespreken
groeimeter, te verwezenlijken. Het is mogelijk gebleken om de groei van de bol,
van een normaal in het open veld groeiende plant, nauwkeurig te volgen. Dit is
van dagtot dagmogelijk en zelfs van uur tot uur.
De opzet van deproeven met degroeimeter bestond inhet continu registreren
van de groei van de bol enerzijds en van enige weersfactoren en andere grootheden anderzijds. Van de volgende instrumenten werd hierbij gebruik gemaakt,
waarbij van sommigegedurende degehelegroeiperiode vandenieuwe hoofdbol:
een groeimeter; een thermograaf; een hygrograaf; een solarimeter; een verdampingsmeter volgens PICHE; een balans om de transpiratie buiten te bepalen
en,- tercompleteringvandetranspiratiemetingen - , vaneenregistrerende porometer volgens PINKHOF (24). Er is naar gestreefd om te werken met uitsluitend
zelfregistrerende instrumenten, LUNDEGARDH (18,p. 255),wat resulteerde in een
opstelling waarbij de eigenlijke registrerende apparatuur zoveel mogelijk opgesteld was in een hut, welke op enige afstand van het proefveld stond.
Hoewel een frequente controle ook bij registrerende instrumenten noodzakelijk blijft, bleek dat op elektriciteit lopende apparaten de voorkeur verdienden
boven die met een veermotor, omdat dan tenminste alle klokken gelijk lopen.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen60(8), 1-53 (1960)

21

In n v d /rJJt C h i l l e n d ? b i j dSZeiP r ° e v e n v e r k r e g e n c u r v e n k u n n e n & schommelinlin en 8 et1 ^ 7 r . ^ T * *"? d e g r 0 ° t t e a l s W a t h e t «amenvallenvandebegin-enemdtijden derschommehngen betreft. De groeimeter eeeft uiteraard
jd
eri0de
S
s e W Wanneer
a U n : Shet
L begin
T t ien
^ emd
^ ? rvan
f i pdeze
™ d e S w buiten
e T o beschouL t T p us
ichsters
het
groeiperiode

S S S E 2 ? wefeHns d e m e e s t a l z e e r 8 e r i Q S
»&CnopT2^Z
tUlp g l b a a l b e e r k t t o t d
W t e R t a n ^ h ^ — P* 26b e^ kWje ddC
°
P
* tijd
^ verDana
S ^ werd
^ wreeds
" gewezen
" * inhoofdstuk
, if II.s V a n h e t s t a t i s t i s ^ onderzoekin
un
2. HET PRINCIPE VANDEGROEIMETER

deW ^ S S ^ i S 8 * g?e l 1e g df Weoer dn t/ iHt eertSetnS ° e p d e b a n d > w e l k e ** a k om
nao
mT^\SS^T
* riteinde van deband kan,
zet^rden H ft a l l r e i n d T*™* U l t S t e k e n d e a r m dvan
**tinstrumentvastge^
buiTw a a r u i f d l S S ^ S W '?? »1 ^h 1^Q W ernadai gdewelke
dooreenholle
van h
leid'wordt, o n T d S ^ ^ S S V
*
* apparaatgedeze hefboom wordt opeen S r metn P 6^n o v eTr *e b* * " D e b e w e g i n g v a n
roterendetrommel z o d a t e e n S
g ™ht, die schrijft op een
thermograaf S K S X ^ J S T l t a * 1° f ^1 ^ WZe°r ad lisn«*
^ een k
dertijd
uitgegaanvan e e / L L j g t S K ^ ^ fa T
" ^
°°
aswaar deschrijfpen omdraa een « t
, n W e r d ' o n g e v e e r °nderde
cm.AandeO B ^ ^ S h ^ S i f™?* * * eke n pmeirdedne bl lui Js nb ve av ne s3t ai g4d
van ± 15cmlengteen ± 8 cmd L Z ^ r ™ ? ^ ™ °
kwam.Aandezijkantvand w t a " v a k n n T ^ h e t g a t °P d e zi e nb u ds eu ilte"n g t e
richting vanh ^ i n s t r ^ m ^ ^ ^ ^ i ^ a^a n ^ e b^r a^c h t m e t e e n
"
doorsnedevan± 1 cmeneenlengtevan2 0 ? ? ? Ef "n V a§n d e z e b u i z e n b e z i t
eenverstelbaaruiteindewaaraandeband J
Tl f d
wordt. Deandere buisdient omdedraadl H S holJ^
* ^ vastgezet
vandebandzitendieandersoverte« rSt eeg r fJ
f " u ^ aan het andere einde
o t e afsta
zoulopen.
nd onbeschermddoor degrond

zmv/zmv
FIG.8. Schemavande groeimeter.
FIG.8. Schemaofthegrowthgraph.
Door voorzichtig tegravenkande i
grootstedeelvandebolzonderdewortekfe^ [ ^ d wordentotenmet het
Cb e s c h a d
22
„
^ n , wanneertenminstede
MeHprl
r„„jL
.
Meded,
Landbouwhogeschonl
w •
gescnool, Wagemngen60(8),1-53(1960)

bollen,methetoogopdezemetingen,metdeneuzenomhooggeplantzijn. Vervolgensworden debusendearmvandegroeimeterzoveringegraventotdearm
op dezelfde hoogte ligt als het midden van de bol, terwijl het instrument zelf
recht moet staan, d.w.z. deasvan deroterende klok vertikaal. Het verstelbare
eindvan dearmwordtnutegendebolaangeschoven envastgedraaid. Deband
wordt daarna om de bol gelegd en vastgezet. In het, boven degrond staande,
kastje wordtnudedraadendaarmee ookdeband,strak aangetrokken eneveneensvastgezetaandehefboom. Ditgeschiedtbijeenwijzerstand opdeonderste
helftvanhetregistreerpapier. Eencontragewichtzorgtervoordatdraadenband
gespannen blijven. Alslaatstehandeling dienen degegraven gaten weergedicht
te worden. De band is gemaakt van dun latoen koper, terwijl voor de draad
weerstandsdraad isgebruikt. Defoto's 1 t/m 3en detekening, fig. 8,verduidelijken debeschrevenwerkwijze. Erissteedsgebruik gemaaktvande,bij deuurwerktrommel,passende thermograafstroken meteen omlooptijd vaneenweek.
De oorspronkelijke temperatuurcijfers, die op de stroken staan en die op de
foto's 1 t/m 10tezienzijn, hebben in ditverband geenbetekenis.
Degevoeligheidvanhetinstrument isverstelbaar op eenderewijze alsdit bij
eenthermograaf hetgevalis.In depraktijk heeft eenstijging van dewijzer van
5cmbijeentoenamevandeomtrekmet3mm,goedvoldaan.
Debolneemtechternietalleenindiktetoemaarookinhoogte,zodat deband
geregeld iets hoger gesteld moet worden, om steeds het dikste deelvan de bol
omsloten tehouden.Wanneer ditniet gedaan wordt,dankomt deband,tengevolgevandegroeivandebol,ietsscheefteliggen,glijdt verdernaarbenedenen
komttenslottelosomdeonderste helft van deboltezitten. Men kan echter de
bol ten alle tijde even blootleggen voor controle. Tijdens dit afzakken van de
band wordt eengeringeregroeigemeten danhet gevalzou zijn met een band
gelegenomhetdikstedeelvaneenbol.Omdathetsteedseenatweedagenduurt
voordat debol in deband gegroeid is en daardoor een goede registratie plaats
vindt,ishetfeitdatbijdezemetingenallesindegrondvastgezetwordteengroot
voordeel. Eenschokheeft algauweengeringeontspanningvan debandtotgevolg wat weer resulteert in een tijdelijke vertraging van de registratie van de
groei.
Het instrument gaf niet alleen goede resultaten bij tulpen maar eveneens bij
hyacinten, gladiolen, aardappels, bieten en appels.Bij debovengrondse meting
van appels,foto 2en3,bleekeenzwaar statief noodzakelijk tezijn, evenalshet
vastzettenvanenkeletakkenomdetrillingenzoveelmogelijk tebeperken. Met
deze voorzorgen zijn ook bij appels goede resultaten verkregen, al vallen hier
dagen met te sterke wind uit. In delucht kan dus niet in die mate continu gemeten worden alsinde grond.
Voortbouwend op het principe van de hier beschreven groeimeter is op het
K.N.M.I.eenapparaat, voorhetzelfde doelgeconstrueerd, foto 4en5.Hoewel
hetmodelalszodanignietvandatvandeoorspronkelijke meterafwijkt, zijn er
tochenkeleverbeteringeninaangebracht. Dezekomenneeropeensoepelergeleidingvan de draad eneenbetere mogelijkheid om dedraad te spannen. Ook
kan debusvan onderen opengedraaid worden,wathetinzettenvaneennieuwe
draad vergemakkelijkt. Metingenhiermeeverricht door Dr. Ir.J. J. POST,destijds werkzaam aan het K.N.M.I., gaven goede resultaten te zien. Bij het inschakelen van deze instrumenten in de proeven te Lisse bleken ze inderdaad
betertezijn dande oorspronkelijke.
In de literatuur is de laatste paar jaar tenminste een tweetal artikelen verMeded.Landbouwhogeschool, Wageningen60(8), 1-53 (1960)
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schenen waaruit blijkt dat ook in net buitenland metanaloge instrumenten
proeven genomen zijn. Zo moet ereen artikel zijn van MOKRONOSOV (22, 1958)
waarvan de samenvattingin het engels vertaald alsvolgtluidt: „A descriptionis
presented ofan apparatus called the„rostograpg" (growthgraph) which automatically records the diametrical increaseinthe growingpotato tuber. With the
aid of this recording apparatusitwaspossibletocheck on the daily growth and
weight ofthe tubers directly inthe soil without severing them from the plant.
Observations indicated that under normal conditions and normal water supply
the increase in the potato tuber dimensions occurs during the daylight. In
drought the growth of the tubers stops." De resultaten van eigen onderzoekbij
de aardappel zijn niet in overeenstemming met die van MOKRONOSOV.
STENZ (32, 1959), geeft een beschrijving vaneengroeimeter welke alleen
bovengronds gebruikt kan worden. Hiermede zijn metingen bij appels verricht.
Het principe vanditapparaat is weergegeven infig.9, waarbij de wijzevan
registratie opvalt.
Van oudere datum zijn o.a.deproeven metsoortgelijke instrumentenvan
TE WECHEL (37), BARTHOLOMEW (5), MACDOUGAL (20) en ANDERSON en KERR

(2).

FIG. 9. Groeimeter volgens STENZ(28).

FIG. 9. Growthgraphafter STENZ (28).
3. D E BETEKENIS VANDEVERKREGEN GROEICURVE

Uit het voorgaande volgt, dat met deze groeimeter de omtrek van eenbol, een
knol of een appel voortdurend geregistreerd wordt. Bijeentoename van de
omtrek stijgt decurve om tijdens een afname tedalen. Door hetsamenstellen
van de verkregen curvetoteen geheel, ontstaat een curve alsinfig.10 (onderste
lijn) voor deomtrektoename gedurende demaanden mei en juni in 1955.De
behoefte werd toen gevoeld om het verschil nategaan tussen deze ende curve
van het bijbehorende gewicht. Dit is vooral gedaan omdat een geringe toename
van deomtrek van een dikke bol een geheel andere toename aan gewicht betekent dan een zelfde vergroting van de omtrek bij een kleine bol. Omdat inhet
betreffende jaar ookeenperiodieke rooiproef genomen werd met Krelage's
Triumph enomdat optulpen van deze partij de groeimeters stonden, warende
gemiddelde gewichten vandehoofdbol plus deklisters omde week bekend.
Door uittegaan van een theoretisch ronde bol werd vervolgens naar een benaderingsformule gezocht om deomtrek omterekeneningewicht. Dit is gedaan
met deformule G = J / 3rer3 x 1,08 - 8,waarin G = gewicht, r = de straal,
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afgeleid uit de gemeten omtrek, 1,08 en 8 = constanten in verband met het
soortelijk gewicht en het werkelijke model van de bol. De aldus verkregen
curvevoor het gewichtbleekredelijk teliggentussen deuit deperiodieke rooiproevenbekendegewichten.Dezelaatste,curveengewichten,zijnookinfig.10
weergegeven. Het feit dat, ondankshetmodelvan detulpebol, een omrekening
tot gewicht redelijke resultaten gaf, vergroot debetekenis van demet degroeimeterverkregencurve.Hoebolvormigerdegemetenbolofvruchtis,destebeter
zalhet gewicht uit deomtrek berekend kunnen worden.
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F I G 10 Vergelijking v a n h e t u i t d e o m t r e k ( o n d e r s t e c u r v e ) b e r e k e n d e g e w i c h t ( b o v e n s t e
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Tulp Krelage'sTriumph.
F I G 10 Comparison of the weight (upper curve) calculatedfrom the circumference (curve below)
with the mean weights of 40 bulbs, determined by periodical liftings in the same year
(dots). Tulip Krelage's Triumph.

4. DE RESULTATEN BIJ DETULP

In 1954(13)werdendeeerstemetingenmetdegroeimeter verricht bijdetulp
Krelage's Triumph. Wat hierbij het meest opviel, was het feit dat de groei
's nachts plaats vond en overdag stil stond. Dit stilstaan overdag bleek in de
regelvan ± 8uur tot ± 18uur te duren, omtijdens deperiode van de snelle
groeivandenieuwebolalleengedurendeenkeleuren ophetmiddenvandedag
voor tekomen.Het kan ookzogeformuleerd worden, dat delange horizontal
stukken der groeicurve gepaard gaanmet korte stijgingen endekorte horizontale stukken met grote stijgingen. Zie de foto's 6t/m 10.Hoewel de hellmgsMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60 (8), 1-53 (1960)
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hoekenvan destijgende delenvan decurven somswatverschilden indeopeenvolgendenachten, wateenverschilin groeisnelheidbetekende,warendezetoch
overwegend van gelijke grootte. Over net algemeen was net dan ook meer de
duurvandegroeiwelkedegrootteervanperetmaalbepaalde.Tijdenseenhoge
temperatuuroverdagzoalsin 1955,foto 6,bleekbijdetulpdeomtrekvandebol
aftenemen.
In afwijking van de nacht en dag plaats vindende lengtegroei van de gehele
bloemstengel,(ziefig.6opp. 19),groeitdeboldusoverwegend 'snachts.
Wederomvaltbij dezemetingenvan degroeivan detulpebol deperiode met
snellegroeiop,netzoalsbijdeperiodiekerooiproevenhetgevalwas.
Deopdefoto's 6t/m 10enookindestrakstebesprekenfig. 11 weergegeven
resultaten betreffen allemaal metingen welke te Lisse zijn verricht in 1954 en
volgendejaren. Bijhetbeschouwenvan dezecurven dient ernogopgewezente
worden dat de plaats van de curve op het papier aan de boven of onderkant,
geenverbandhoudtmetdeabsoluteomtrekvandebol.Dewijzerwerdimmers
telkensnaarbenedenverzetzodradebovenkantvanhetpapierbereiktwas.
Bijdegroeimetingenwerd,behalveinheteerstejaar 1954,steedsgewerktmet
twaalf groeimeters,waaronder zesidentieke.Hierdoor washetmogelijk omde
groeivandebollenvantwaalfplantengelijktijdig tevolgen. Geblekenishierbij
dat ervrijwel steedseengrotematevanovereenkomstbestond tussenaldeverkregen groeicurven. De ene nacht groeiden al de bollen veelen tijdens een anderenacht allemaalweinig.Ookvallendebegin-eneindtijden vandegroeivan
de verschillende bollen samen. Op defoto's 6t/m 10zijn steeds 2 of 3curven
weergegeven om deze overeenkomst te demonstreren. Bij de verschillende afwijkingen diehierbij teconstaterenzijnmoetmen,behalveaanindividueleverschillen,ookvooraldenkenaandemogelijkheid omfouten temakentijdenshet
werk met de groeimeter. Zo zaleen iets afgezakte band een te geringe groei te
ziengeven, diebij verder afzakken nogmeerafneemt. Ook een stoot tegenhet
instrument heeft eenverkeerdeaflezingtotgevolgomdatdezedespanninginde
band ietsdoetverminderen terwijl dewijzer wat omhoogspringt. De volgende
dagen zal de bol eerst weer in de band moeten groeien, wat eveneens een
registratievan eengeringegroeiveroorzaakt.
Opdefoto's komtdetoenemendeervaringmethetwerkenmetdezeapparatendanooktotuiting.Inhetlaatstejaar, 1958,kwamennietveelstoringenmeer
voor.Deonderlingeovereenkomsttussendecurvenwastoendanookzeergoed.
Merkwaardig is alleen het plotseling beginnen van de groei in datjaar. Opde
eerste weekstrook begint de gestreepte lijn ineens te stijgen en op de tweede
weekstrook degetrokken lijn.
Uitdegroteonderlingeovereenkomsttussendegroeicurvenvanverschillende
bollenvolgtdat eruitwendige omstandigheden moetenzijn welkebepalenwanneer degroei's nachts begint enhoelangdezezal aanhouden.
5. DE RESULTATENBIJ ENKELEANDEREGEWASSEN

Enkelegroeimeterswerdengeplaatst opbollenofknollenvanandereplanten.
De resultaten hiervan zijn reeds weergegeven op foto 10. In al deze gevallen
bleek er ook eentrapsgewijze groeite bestaan enweleentoename 's nachtsen
een stilstand overdag. Deze metingen werden ook in Lisseverricht bij de hyacint Pink Pearl, de gladiool Johann Strauss en wat de dicotylen betreft, bij de
aardappel Eigenheimer enopdevrucht vaneenappel,Goudreinet. Bijdegroei
van de appel beginnen de horizontale delen der curve eerst na twaalf uur, wat
26
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betekent dat degroeitot na twaalf uur voortduurt. Het betreft hierincidentele
metingen,verrichtinhetnajaar, aaneenreedsvrijgroteappel,fig.11.Hetisdan
ook de vraag of dit beeld gedurende de gehele groei van de appel voorkomt.
Mogelijk isditteverklaren doordathethelesysteemvanaf dewateropnemende
wortelstotenmetdeverdampendebladerenbijdeappelveeluitgebreiderisdan
bijdeandereonderzochteplanten,zodatermeertijdnodigisvoorhet transport
van het water, met een later reageren op de uitwendige omstandigheden tot
gevolg.Devergelijking dergroeicurvemetdievanderelatievevochtigheid laat,
bij een verschuivingvan de laatste over zes uur, zien dat dan deperioden van
groei samenvallen metdievaneenhogere luchtvochtigheid. De waarnemingen
zijnechtertegeringinaantalgeweestomhieroverzekerheidteverkrijgen.
STENZ (32) heeft bij de appels een directe samenhang tussen de groei en de
relatieve luchtvochtigheid gevondenmetmetingen tot eindjuli.

FIG. 11. Groeicurve vaneenappel, Goudreinet. Decurvevan derelatievevochtigheid is6uur
naar rechts verschoven.
FIG. 11. Growth curve of an apple, Goudreinet. The curveof the relative humidity hasbeen
shifted 6 hoursto theright.

EenandereplantwaarbijmetingenzijnverrichtineenkaswasdeHippeastrum
Spec.Hierbij vertoonde de groeicurve, waarop infig.16wordt teruggekomen,
weerhetzelfde trapsgewijs oplopendebeeldmet dienverstandedat deboloverdag steeds een vermindering van de omtrek te zien gaf. SCHROEDER (31) en
SCHROEDER en WIELAND (30) hebben in California de groei van de avocado
onderzochtendaarbijeveneenseendagelijksefluctuatiegevonden.„Thenormal
seasonal fruit growthcurve ofavocado fruit hasbeen shownto follow thesigmoid or S-shape. Daily fluctuations in diameter of the avocado fruit were
observedinthepresentstudy.Maximumfruit sizewasattainedearlyintheday
- about 8.00 or 9.00 o'clock in the morning in august depending upon the
weather conditions.Whenthetranspiration becameactive,because ofincrease
inlightandtemperature,internalcompetitionforwaterdeveloped.Underthese
conditions ofmoisture stresswater moved from thefruit to theleaveswith the
resultant reduction in fruit size. As the transpiration increased toward noon,
moisture loss from the fruit continued and the fruit diameter decreased until
abouttwoorthreeo'clockintheafternoon, whenatLosAngelos,theprevailing
westerly windfrom theoceanbecameeffective to raisethehumudity and lower
the temperature, withtheresultant decrease in leaf transpiration and increase
infruit diameter"(30,p.253).Genoemdeauteurshebbendezelfdefluctuatieinde
takken aangetoond waar ook TE WECHEL (37) over schreef. Deze dagelijkse
fluctuatieis o.a. ook voor citroenen door BARTHOLOMEW (5) aangetoond en
voor dezaaddozenvankatoen door ANDERSONen KERR(2).
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen60 (8), 1-53(1960)

27

6. D E METING VAN DE TRANSPIRATIE

Uit hettrapsgewijze verloop van demet de groeimeter verkregencurve volgde
dat de groei waarschijnlijk in belangrijke mate in verband zou staan met de
waterhuishoudingvan deplant, 's Middags tijdens de grootste verdamping door
het gewas bleek de groei van de bol stil te staan, soms zelfs af te nemen, terwijl
in de nacht de groeijuist plaats vond. Ook de andere gewassen dan de tulp vertoonden dit beeld.
Om dit na te kunnen gaan, moest de transpiratie van de plant continu geregistreerd worden, zodat beide curven, die van de groei en die van de transpiratie, doorlopend met elkaar te vergelijken zouden zijn.
Hiervoor werd aanvankelijk gebruik gemaakt van een balans van het type
snelweger. Op de ene schaal hiervan werd het kistje met de planten geplaatst en
op de andere schaal het benodigde contragewicht. Na instelling kon de,langs de
schaal teruglopende, wijzer afgelezen worden. Door nu de as,waarom de wijzer
draait, tot buiten de balans te verlengen en dwars hierop een lange schrijfpen te
monteren en deze vervolgens, net als bij een thermograaf, een streep op een
roterende trommel telaten trekken, ontstond de continue registratie. Eenzelfde
indeling als op de wijzerplaat werd op het registreerpapier aangebracht, waarna
de schrijfpen zodanig moest worden afgesteld, dat wijzer en schrijfpen steeds
hetzelfde aanwezen. De gebruikte balans had een draagvermogen van 20 kg en
een meetbereik van 50gram, met een afleesmogelijkheid tot op een halve gram.
De fabrikant, diehet probleem aldus oploste, bleek iets dergelijks al eens eerder gemaakt te hebben voor de steenindustrie, waar men het verloop van het
droogproces wilde nagaan.
Op deze balans werd een kistje geplaatst met twee planten er in. Dit geheel
was omsloten door plastic, polyaethyleen, waar alleen de Stengels met de bladeren boven uit staken. De gewichtsvermindering kon dus alleen veroorzaakt
worden door de transpiratie van de planten. Door op de andere kant van de
balans net zoveelaan gewicht te plaatsen als het kistje + grond + planten enz.
woog, kon de balans precies op de beginstand worden ingesteld. Telkens wanneer er 50gram verdampt waren, moest opnieuw op de beginstand worden ingesteld. Tijdens dit instellen werd de roterende klok even van de schrijfpen vrijgesteld om onnodige lijnen te voorkomen.
Door regelmatigewatergiften werd ervoor gezorgd dat niet alleen het gewicht
van het kistje + inhoud ongeveer gelijk bleef, maar ook dat dit gewicht zodanig
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FIG. 12. De transpiratiecurve van Hippeastrum, in een kas. De schrijfpen werd 8 maal van
beneden naar boven gezet.
FIG. 12. The transpiration curveof Hippeastrum, ina glasshouse. Thepointer wasreplaced 8
times to the top.
28

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60(8) 1-53 (1960)

was dat er geenvochttekort ofteveelkon optreden. Foto 11 laat enkele bollen
zienvan planten welkebuiten in kistjes opeenbalans gestaan hebben, waaruit
duidelijk blijkt datdegroeigoedgeweestis.
Degelijktijdige metingvan de transpiratie en de groei bij Hippeastrum kon,
omdat dit in dekas plaats vond, aan eenplant geschieden. Kistje in plastic +
groeimeter stonden als een geheel op debalans. Buiten zou een dergelijke opstelling door zijn grootte teveel last ondervinden van de wind. Een voorbeeld
vaneencurvemet dezebalansverkregen isweergegeveninfig.12.
Meteendergelijke balansisalleenonderbijzonder gunstigeweersomstandighedenbuitentewerken. Het moetdaarvoor droogzijn enliefst windstil, zodat
menfeitelijk oponderzoekineenkasisaangewezen.
Ineenlater stadiumvandit onderzoekwerdechtergebruik gemaaktvaneen
balanswaarmeecontinubuitengewogenkonworden.Hiertoewerdindegrond
een dubbelwandige gegalvaniseerde ijzeren bak gegraven, waarin een balans
geplaatstkonworden.Vandezebalans,fig.13,washeteneplateauzohoogaangebracht dat het boven de deksel van de ijzeren bak uitkwam. Op dit plateau

FIG. 13. Schema van de ingebouwdebalans.
FIG. 13. Schema of thebuilt-in balance.

werd het kistje met deplanten gezet, terwijl decontragewichten op het andere
plateau in dekist geplaatst werden. Het steedsweer op het beginpunt instellen
van debalansgeschieddeindekist. Metdeconstructie van dedeksel washiermederekeninggehouden, zodat dit opeenvoudige wijze kon geschieden. Door
dehogegrondwaterstand indebollenstreekwasaanzienlijke verzwaringvande
bak nodigomtevoorkomendatdezegingdrijven.
Dezebak metdebalanserin stondmiddeninhet proefveld mgegraven, foto
12en 13,terwijl deapparatenvoordedoorlopende registratievandestand van
debalans, geplaatstwarenineenhut, opgesteld openigeafstand vanhetproefveld.
De opstelling van de benodigde apparatuur voor dit registreren op afstand
geschiedde door terzake kundigenvolgenshet onderstaande schema.
Aan de balans werd een synchrogenerator bevestigd bestaande uit een rotor
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen60(8), 1-53(1960)
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en drie stator wikkelingen. Dit gedeeltevan deapparatuur stondin debak, de
rest stond in dehut opgesteld. Derotor werdgevoed vanuit een transformator.
De drie in ster geschakelde statorwikkelingen waren verbonden met de statorwikkelingenvaneensynchrotransformator.Derotorvandeze synchrotransformator was aangesloten op deingangvan een servoversterker. De op dezeversterker aangepaste servomotor wasmechanischgekoppeld met derotor van de
synchrotransformator eneenpotentiometer. Derotor van de synchrogenerator
induceerde in de statorwikkelingen wisselspanningen, al of niet in fase met de
aangelegdespanning.Verplaatstedeweegschaalderotorvandesynchrogenerator, dan wijzigden de amplituden in elk van de drie gei'nduceerde spanningen
zich. De gekoppelde synchrotransformator induceerde hierdoor een spanning
in haar rotor welke naar de servoversterker werd geleid. De servomotor verplaatste dan de rotor van de synchrotransformator totdat dein deze transformator gei'nduceerde spanning nulwas.Overdemet deservomotor gekoppelde
potentiometer werdhet stuurvermogen afgenomen vooreenregistrerendemillivoltmeter.Nadathetgeheelnauwkeurigwasingesteld,kwamdewijzerstand van
deschrijver steedsovereenmetdievan debalans.Ook metdezebalans kon tot
op0,5gramnauwkeuriggewogenworden,terwijlhettotalemeetbereik 50gram
bedroegenhetdraagvermogen20kgwas.
Met twee tulpen per kistje op de balans Week dit bereik ruim voldoende te
zijn. Wanneerdebalansindenamiddagwasingesteld,wasditnieteerderweer
nodigdandevolgendemorgen.Overdagmoestditechterenigemalengeschieden.
Het spreekt vanzelf dat regen deze waarnemingen stoorde, omdat door de
druppels,die ophetkistje en opdeplanten blevenliggen,het gewicht toenam.
Na de bui verdampten deze druppels, wat wederom de waarneming onjuist
maakte. Het is dan ook beslist een voordeel dat in deperiode waarin gemeten
werd,april,mei,juni,inonslandnogaleensdrogeperiodenvoorkomen.Omte
verhinderen dathetkistje 'snachtstengevolgevaneenlichtebuialtezwaarzou
wordenendebalanszoudoen doorslaan,werddezeinde'namiddagongeveerop
hetmiddenvandeschaalingesteldzodat ereen20gramspelingoverbleef voor
het eventuele zwaarder worden. Dit had tot voordeel dat dan ook nauwkeurig
het begin enhet eind van eenbui werden geregistreerd, wat weer gebruikt kon
wordenbij devergehjking met decurve der groeimeters.
Wind bracht deapparatuur intrilling.Het gevolgwaseencurvewelkealleen
bijweinigwinduit eenenkelelijn bestond enbijveelwind uit eenbrede band.
Doorhetmiddenvandezedikkestreeptevolgenwasechterdetranspiratietoch
steedsgoedtemeten,zodat dewindvoor demetingen eigenlijk geenbelemmeringwas.
De verwarming van het met plastic omgeven kistje is verder nog een punt
waaraan aandacht besteed moest worden. Detemperatuur kon namelijk in het
kistje aanmerkelijk stijgen boven diein deopen grond. Door eenextra afscherming,zodathetkistjegrotendeelsindeschaduwkwamteliggen,werddittegengegaan. Ook werdhet kistje omgeven met witteisolerendeplaten, welke onder
hetplasticwerdengeplaatst. Eentemperatuurverhoging kon echter niet steeds
wordenvoorkomen, vooralnietmidden opdedag.
Het kistje, dat op de balans stond, werd 's morgens en 's avonds gewogen,
tegelijk met een drietal controlekistjes, welke eveneens met plastic omgeven
waren. Van deze controlekistjes was er een dat steeds werd ingegraven binnen
eencirkelvormiggeplaatste elektrischeverwarmingskabel, zodat dit eenhogere
bodemtemperatuur had dan de andere. Dit werd gedaan om na te gaan of de
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temperatuurstijging in hetkistje op debalansvaninvloedwasopdetranspiratie. Uit de cijfers weergegeven in tabel 7blijkt, dat de temperatuurverhoging
weiniginvloed had op detranspiratie. Dekistjes bevatten steedselk tweeplanten,ondanksdatzalhettotaalbladoppervlakperkistjeverschillend geweestzijn.
Dit kon niet worden gemeten, omdat daarmee de plant verloren zou gaan. In
tabel 7 dientmendanookvoornamelijk opdeordevangroottevandecijfers te
letten. De onverwarmde controlekistjes werden steeds ingegraven, zodat de
temperatuur daarin gelijkgesteld magworden aan dievan het vrije veld. Bij al
dezemetingenisuitgegaanvanbollenvandeziftmaat 10.
TABEL 7. Verandering van de gewichten van de controlekistjes ter vergelijking met dat op de
balans (2planten per kistje), met de bijbehorende bodemtemperaturen op -10 cm.
TABLE 7. Changeinweightsofcontrolboxes(column3,4and5) tocompare with theboxplaced
on the balance(column 7) withthe corresponding soil temperatures at -10 cm.Two
plants per box.
1

5

4

3

2

verwarmd kistje

controle kistjes
mei 1958

uur

26

10:00
16: 15
8 :45
16 :00
9 :00
16:35
8 :40
16 :30
8 :45
16 :45
8 :50
16 :30

27
28
29
30
31

7

6

8

kistje op balans

gram

gram

gram

°C

gram

- 38
- 13
- 47
- 24
- 87
- 27
-103
- 43
- 11
- 12
- 83

- 59
- 14
- 45
- 29
- 86
- 25
-108
- 43
- 28
- 7
- 75

- 38
- 16
- 43
- 22
- 75
- 22
- 84
- 38
+ 30
- 15
- 75

21
19
23,5
20
25
18
22,5
21
21
10,5
28

- 46
- 14
- 48
- 34
- 82
- 27
-103
- 51

9
vrijeveld

. °C

°C

16
8
17,5
10,5
23,5
11
24
13
17
11,5
25

+2

- 9
-109

12,5
10,7
14
11
15
11,8
16,5
13,2
14
15
17

De transpiratiecijfers per plant per etmaal zijn, voor Krelage's Triumph,
weergegeven in tabel 8.Vandezecijfers ishet decade-gemiddeldebepaald, uitgedrukt in millimeters water per etmaal(tabel 9). Bijdeze omrekeningwerder
vanuitgegaan dat er 80bollenvanzift 10 perm2geplant worden.
TABEL 8. Transpiratiecijfers per etmaal en per plant van Krelage's Triumph. Plantmaat zift
10. Op de ontbrekende dagen heeft het geregend.
TABLE 8. Transpiration ingrams/24hours/plant, Krelage'sTriumph,Size of theplantedbulbs
wasbetween 10and11 cmcircumstance. Rain hasfallen onthedaysnon stated.
juni 1958
mei 1958
juni 1957
mei 1957

1
2
3
4 48
5 59
6
7 28
8 39
9 47
10 65

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47
40
81
55
59
80
52
67

21
77,
23
74
25
7.6
77
7.8
79
30
31

42
53

_

48
79
62
58
65
55
26
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

g

g

g

g

g

g

51
62
56
32
40
37
58

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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46
34

-

35

-

28
53
67
28
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

g
90
86
58
43
49
64

-

36
34

11 27
12 31
13 30
14 39
15 46
16 49
17 24
18 26
19 19
20 17
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GedurendededecadenmeiItotenmetjuniIin 1957, bedroegdetranspiratie
van Krelage's Triumph, zift 10,dusgemiddeld 4,1 mmper etmaal.Wanneer de
evaporatie hieraan wordt toegevoegd, dan mag men aannemen dat de evapotranspiratie bij dezetulp 4,5a 5mmper etmaalzal bedragen.
TABEL 9. De gegevens van de vorige tabel uitgedrukt in mm per etmaal.
TABLE 9. Thedataof table8 convertedintomm/24hours.
1957
mei I
mei II . . . .
meiIII . . . .
juni I
juni II . . . .

3,8
4,8
4,3
3,8

1958

2,4
3,5
4,7
2,5

Metingen verricht met de enkele late tulp Golden Harvest, welke een veel
forsereplantisdande Krelage'sTriumph,hebbenregelmatigverdampingscijfers
laten zien, welke twee maal zo hoog lagen. Ook van dezetulp washet zift 10,
welkegeplantwerd.Intabel10zijnhiervanenkelecijfers opgenomen. Bijde omrekening werd hierbij van 70planten per m2 uitgegaan. In dit geval bedraagt
alleen detranspiratie almeerdan 8 mmperetmaal.
Uit deze cijfers blijkt dat bij tulpen, die meer kruid maken dan Krelage's
Triumph, ook met aanmerkelijk hogere transpiratiecijfers gerekend moet worden. Golden Harvest behoort totdegrotesoorten,alishetnietdegrootste.De
betekenis van dedoorlatendheid van debollengronden wordt hiermeeook nog
eens aangetoond.
TABEL 10. Transpiratie van de tulp Golden Harvest, gemiddelde van 2 planten. Plantmaat
zift 10.
TABLE 10. Transpiration of the tulip Golden Harvest, meanfrom 2plants. Size of theplanted
bulbswasbetween 10and 11 cm circumference.
1958

uur

mei 31 . . . .
juni 1 . . . .
2. . ..
3. . . .
4. . ..

16:45
8 :50
16 :30
10 :40
16 :30
8 :50
16:30
9 :00 .
16 :30
9 :30
16: 15

gram

14
80
103
66
109
86
104
66
27
42

7. VERGELIJKING VAN DE TRANSPIRATIECIJFERS METDIE VAN EENLYSIMETER

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft enige lysimeters staan te Oude
Wetering om o.a. het waterverbruik door bolgewassen na te gaan (19).In een
hiervan wordt, net alsin de bollenstreek, een grondwaterstand van 50a 55 cm
beneden het maaiveld gehandhaafd. Bovendien is deze lysimeter gevuld met
32
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zand uit debollenstreek. De oppervlakte bedraagt 1m2. Inverband met de
vruchtwisseling staaneropdezelysimeteromdedriejaar tulpen.
De door het Hoogheemraadschap hiermedeverkregen gegevens over deverdampingvormeneenmogelijkheidvoorvergelijkingmetdievandetranspiratiebalans.Nauwkeurigisdithelaasnietmogelijk omdatmet andere varieteiten is
gewerkt en omdat de plantmaat niet bekend is. Uit de plantgewichten en het
aantal opgeplante bollen, diewelgegeven zijn, valt af te leiden dat in 1955en
1958deziftmaat 10isgeweestendaarvoor vermoedelijk 11.Devarieteiten met
daarachterhetaantalstuksenhetplantgewichtwaren:deTriumphtulpAlberio
in 1943(60stuks: 1390gram)enin 1946(64stuks:1940gram);de Darwintulp
Bartigon in 1949 (? stuks: 1190 gram), de Darwintulp Prinses Elisabethin
1952enin 1955(49stuks:810gram)enin 1958(49stuks:990gram).
De evapotranspiratiecijfers van delysimeter (neerslag + infiltratie- zakwater), zijn infig. 14 grafisch weergegeven. Indezelfde figuur werden de gegevensoverdetranspiratievanKrelage'sTriumphin 1957en 1958opgenomen.
Hierbij werduitgegaanvan60plantenperm2ominovereenstemmingtekomen
methet aantaltulpen opdelysimeter.Demetdebalansverkregencijfers liggen
alleszinsaanvaardbaar tussendievandelysimeter,zodataangenomenmagwordendatdemetdebalansverkregencijfers nietaandehogekantzijn.
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eindigt ook de periode van snelle groei van de nieuwe hoofdbol + MistersUit dezelysimetercijfers blijkt tevens dat detulpnet meestewater nodig heeft
vanaf eind april tot halfjuni. Dit komt overeen met de uitkomsten van het beregeningsonderzoek (14), welke aantoonden dat het beregenen moest plaats
vinden in de periode vanaf 1week voor de bloei tot 6weken er na.
8. HET GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN GROEIMETER EN TRANSPIRATIEBALANS

BIJ Hippeastrum
Omdat de transpiratiebalans welke het eerst gebruikt werd, nl. die met de
registratie op de roterende trommel, in de winter voor gebruik gereed kwam,
werd naar een object gezocht dat geschikt was om er orienterende proeven mee
te nemen in een kas. Hiervoor werd Hippeastrum gekozen en omdat dit bijzonder mooie resultaten opleverde, werd het meten met deze bollen het volgende
jaar herhaald. De resultaten van beidejaren waren aan elkaar gelijk.
De opzet waszo dat opdetranspiratiebalans eenkistje stond met een groeiende plant er in. Van de bol van deze plant werd de groei bepaald met een groeimeter.Hetkistje,inplastic,endegroeimeter stondenalseengeheelopdebalans.
Omdat detranspiratiecurve van dezeplant (fig. 12),zulkescherpe overgangen
vertoonde tussen de geringe transpiratie 's nachts en de veel grotere overdag,
werd ter completeringvan deze waarnemingen ook de openingstoestand van de
stomata nagegaan. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de registrerende porometer zoals die door PINKHOF (25)is geconstrueerd en die aanwezig was op het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. Voor een uitvoerige beschrijvingvan hetapparaat kan verwezen wordennaar debetreffende publikatie
van PINKHOF (25). Kort samengevat is de werking als volgt: Een tegen het blad
bevestigdglazencupjebevattweeopeningenmetaanelkeendunnerubber slang.
Aan het andere eind van deze slangen zijn elektrisch afsluitbare openingen gemonteerd.Wanneereenopeningreedsgeslotenis,wordt,alvorensook de andere
te sluiten,in deslangen en dus ook inhet cupje, eengeringe onderdruk gezogen.
Deze onderdruk komt tot uitingin het stijgen van een waterkolom tot ± 20 cm
in eenverticale glazenbuis,welkeinhet systeemisopgenomen. Deze onderdruk
kan alleen opgeheven worden door de lucht welke via de stomata in het afgesloten systeem dringt. De snelheid, waarmee dit geschiedt, bepaalt de snelheid
waarmee de waterkolom weer zakt. Gedurende dit zakken van de waterkolom
trekt het apparaat eenhjn ophet registratiepapier. Hoe langer deze lijn is,des te
langer deed de waterkolom er over om te zakken en des te kleiner was dus de
openingstoestand van de huidmondjes. De lijnen zijn weergegeven in fig. 15,in
het gedeelte dat op de dag betrekking heeft. Gedurende de nacht daalde de
waterkolom bij de Hippeastrum in de verwarmde kas zo goed als met, zodat het
apparaat dan een lange, evenwijdig aan de tijdschaal lopende lijn registreerde.
De waterkolom daalde in de ochtend ook weer wat sneller tengevolge van het
langzaam openen der stomata. Het apparaat werkte echter zo dat de kolom
eerst aanzienlijk gezakt moest zijn om te bewerkstelligen dat de schrijfstift weer
naar de andere zijde van het papier ging, zodat een vertraging in de registratie
ontstond.
Het principevan degebruikteporometer ishetzelfde gebleven. Weiwerden de
relaisvervangen door moderne typen met gevolgdat het apparaat, zonder dat er
storingen optraden, lange tijd dag en nacht gewerkt heeft. Hierbij werden de
cupjes regelmatig verplaatst en werd in duplo gemeten. In verband met de slangen, tengevolge van de dan optredende niet constante invloed ervan op het ge34
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wicht, konden de cupjes niet geplaatst worden op de bladerenvan deplant die
opdebalans stond,maarmoestdit bij andereexemplaren geschieden.
In fig. 15is het openen en sluiten der stomata fraai te zien. Dat deze overgangenvrijplotselingmoestenzijn, wasreedsuit descherpeovergangenvan de
transpiratiecurve,fig.12,af te leiden. Desondanks vormde deporometercurve
eenbelangrijke aanvullingvandegegevens.Infig.16zijn dedriebij elkaarbehorendecurven,nl.dievandetranspiratie,degroei-envandeporometer,bijde
Hippeastrumweergegeven.Duidelijk blijkt hetverloopvandegroeitegengesteld
te zijn aan dat van de transpiratie. Zodra de transpiratie voldoende is afgenomen, begint degroeivan debolendeze eindigt enige tijd nadat de transpiratie
weerdevoileomvangheeft bereikt.Tevensblijktdatdebalans'snachtsnogeen
gering gewichtsverlies aangeeft wat bij deporometercurve niet tot uiting komt.
Ditishierdoorteverklarendathetcupjemaareengeringbladoppervlak beslaat
zodat delucht door eenbeperkt aantal stomata heen moet. Debalans reageert
daarentegen opdeverdampingvanallehuidmondjes tezamen.
groei

18 24 6 12 .18 24 6 12 18 24 6 12 18 uur
20 maart
21
22
FIG. 16. Bij elkaar behorende curven van de groei, de transpiratie en deporometer, van Hippeastrum.
FIG. 16. Corresponding curves of the growth, the transpiration and the porometer, of Hippeastrum.
9. HET GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN GROEIMETER EN TRANSPIRATIEBALANS
BIJ DETULP

Voortbouwend op de resultaten van de proeven met Hippeastrum in de kas,
werdenovereenkomstigeproevenmettulpengenomen.Ditkonaanvankelijkook
alleen in een kas plaats vinden, omdat de ingebouwde balans, geschikt voor
metingen buiten, toen nogniet geconstrueerd was.
Ookbijdetulpisvandeplant,waarvan detranspiratie bepaald werd, gelijktijdig degroeivan debolgemeten. Het kistje en degroeimeter hebben, tot een
geheelverbonden, opdebalans gestaan.
Eenvoorbeeld vangelijktijdige registratie van degroeienvan de transpiratie
isinfig.17weergegeven.Uitdezefiguurisaftelezendatookbijdetulpdegroei
van debolplaats vond gedurende deperiodevan geringetranspiratie endat de
groeistil stondzolangdeplant veelverdampte.
36
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3 JUNI 1956

FIG. 17. Groeicurve van detulpin dekasmet de bijbehorende curven van de transpiratie, de
relatieve vochtigheid en de temperatuur.
FIG. 17. Growth curveofthetulip inaglasshousewiththecorrespondingcurvesofthetranspiration, therelative humidityandthe temperature.

Ookisindezefiguureensamenhang teconstaterentussendegenoemdegroothedenenderelatievevochtigheid. Zovertoonden detranspiratie enderelatieve
vochtigheid in de ochtenden van de tweede en van de derdejuni vrij scherpe
overgangen, terwijl dit bij beide de vierdejuni niethetgevalwas.Deperioden
vanstilstandindegroeikwamenovereenmetdiewaarinderelatievevochtigheid
laagwas.Wegenshet groteverband dat erin dekasbestond tussenderelatieve
vochtigheid endetemperatuur vandelucht,dientbijdezeproefookgewezente
worden ophetverband tussendegroeiende luchttemperatuur.
Het verband tussen degroeiendeverschillende uitwendige factoren isnader
onderzochtinveldproeven,diegenomenwerdeninaansluitingopdezemetingen
in dekas. Denoodzaak omdit onderzoek buitenvoort tezettenwasgelegenin
het feit, dat de groei van de tulpebol in de kas niet in voldoende mate plaats
vond, terwijl het bovendien het uiteindelijke doelvan dit onderzoek wasomde
invloed na tegaan van uitwendige factoren op degroei van tulpebollen buiten.
Voor dit doel werd de ingebouwde balans geconstrueerd. De beschrijving van
dezebalans envandegegevenswelkeermeeverkregen werden,zijn reeds onder
6in dit hoofdstuk vermeld. Detijdens dezeveldproeven verkregen groeicurven
zijn besproken onder4,terwijl dealgemene opzetvandezeproeven aan hetbegin van dit hoofdstuk uiteengezet is.
Bij deze veldproeven bleek er een eender verband te bestaantussendetranspiratie en degroei van debol alsbij deHippeastrum en detulp in de kas was
gevonden. Omdat met continu registrerende apparaten gewerkt werd, kwamen
gegevens over een groot aantal dagen ter beschikking.
Ook bij dezeveldproeven isgebruik gemaakt van deporometer eneen voorbeeldvandehiermeeverkregen curve,isweergegeveninfig. 18.Uitdeze figuur
blijkt dat de stomata van de tulp 's nachts niet geheel gesloten zijn, zodat er
'snachts ook nogtranspiratie plaatsvindt. Nooit werden 's nachts vollediggesloten huidmondjes geregistreerd.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60(8), 1-53 (1960)
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F I G . 18. Porometercurven induplo, tegengesteld geregistreerd, van buiten groeiende tulpen.
Krelage's Triumph.
F I G . 18. Curves, induplicate, counterwise registered by aporometer, of outdoor growing tulips.
Krelage's Triumph.
De transpiratiebalans gaf deze nachtelijke verdamping van het gewas eveneens weer (zoals in fig. 19te zien is) en wel heel duidelijk in de nacht van 17 op
18mei, en de uiterst geringe transpiratie gedurende de andere nachten. In tabel
11zijn enkele waarden van de transpiratie per etmaal en per nacht weergegeven
TABEL 11. Transpiratie per plant, gemiddelde van twee planten, metdebijbehorende groei
Krelage's Triumph.
TABLE 11. Transpiration per plant, mean of twoplants, with thecorresponding growth. Krelage's
Triumph.
Datum 1957

Transpiratie in grammen
etmaal

8mei
9„
10 „
11 „
12 „
13 „
14 „
15 „
16 „
17 „ . . .
18 „
19 „
20 „
22 „
23 „
24 „
25 „
26 „
27 „
29 ,
30 „
31 „ . . . . . . . .
2„
3 „. . . .
38

'snachts 18-8 uur

39
47
65
47

6
18

81
55
59
80

10
7
12
17

52
67
42
53

15
11
14

48
79
62
58
65
55
26
48
51
62
56

17
27
17
8
17
10
11
10
10
3
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Groei in eenheden
van de stroken
5,8
2,5
12,3
67,5
4,3
34,6
3,9
2,6
8,7
2,1
3,8
1,6
8,2
6,6
1,7
0,8
2,4
6,9
2,7
6,5
1,8
7,9
5,9
3,7
6,1
60(8),1-53 (1960)

omte laten zien omwelkehoeveelhedenhet kan gaan. Ook blijkt uit de cijfers
dat de nachtelijke transpiratie aanzienlijke verschillen vertoonde. Op de niet
ingevulde dagen was het bepalen van de transpiratie ten gevolge van neerslag
niet mogelijk.
10. VERGELIJKING VANDE GROEIMETDEWEERSFACTOREN

Bijdezevergelijkingwerdsteedsgebruikgemaaktvandagelijkse gegevens.Zo
werd gedurende de proeven elke dag de groei bepaald evenals de straling, de
neerslag,deverdampingenz.envanaldezefactoren werdnagegaanofzemetde
groeicorreleerden. 'sMorgenswerdopdegroeimetersdegroeiafgelezen. Deze
groeiwerdgecorreleerdmetdeomstandighedenvandeeraanvoorafgegane dag
en met die gedurende dezelfde nacht. Zo werden bijvoorbeeld de gemiddelde
overdagtemperatuurvan de 18emei,fig.19,endestraling op de 18emei, vergelekenmetdegroeiwelkeplaatsvondgedurendedenachtvande 18eopde19e
mei. Voor de groei is het gemiddelde genomen van zes of meer groeimeters,
waarbij dewaarnemingen, waarin deband kennelijk niet goedmeerzat,buiten
beschouwingwerdengelaten.
De mate, waarin degroei van de bol reageert op de uitwendige omstandigheden,isniet gedurendedegehelegroeiperiode gelijk. Dereactiezalgedurende
debegin-eneindfase vandegroeigeringerzijndantijdens deperiodevansnelle
groei.Zonodigwerdhiervooreengrafischecorrectieophetbeginenopheteind
van de groei toegepast, zoalsin 1958.In 1957daarentegen kon dit achterwege
blijven, omdat toen debetrouwbaar verkregen gegevensbinnen deperiodevan
desnelle groeivielen.Omdegroeiineencijfer uittedrukken werddeverticale
stijgingvandecurveuitgedruktineenhedenvanhetgebruikte registratiepapier.
In fig. 19zijn voor een aantal opeenvolgende dagen de verschillende factoren
grafischuitgezet.Deverdampingendetranspiratiezijnindezefigurenop24uur
steedsweeropdebijbehorendebeginhoogteteruggezet.Toevalligvalthierbijhet
beginpuntvandetranspiratieopde19emeisamenmetheteindpuntvandever17 mei 1957

18 mei

19 mei

20 mei

8 12 16 20

FIG. 19. Bij elkaar behorendecurven van destraling, deverdamping, detranspiratie, de groei
en de luchttemperatuur.
FIG. 19. Corresponding curves of theradiation, the transpiration (Picheandplant), thegrowth
andtheair temperature.
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dampingopde18e. Inverband metdenachtelijke groeiisdecurvevandegroeimeter steedsomtwaalf uurteruggezet. Demogelijkheid omdegegevensvande
Piche verdampingsmeter ook alsdoorlopende curve per dag weer te geven, in
fig.19,ontstond doordat dezemeter aan eenregistrerende balans verbonden is
geweest.
Evenals degroeizijn ook deanderefactoren ingetalwaarden peretmaaluitgedruktenvervolgensmetdegroeivergeleken.Ditisgedaanvoordejaren 1957
en 1958,omdattoen deingebouwde balansbeschikbaar was,evenalseensolarimeter volgensKipp.
Door het maken van stippendiagrammen werd hier, op eendere wijze als bij
het statistisch onderzoek, nagegaan ofer eenverband kon worden aangetoond
tussen degroeienerzijds eneendergemetenweersfactoren anderzijds.
Hierbij bleek dat er geenverband aan te geven was tussen de straling en de
groeigedurende deeropvolgendedag.Destralingwerd,tercontrole,mettwee
solarimeters gemeten, met behulp van een registrerende millivoltmeter. Tussen
de uitslagen van beide meetpunten, een op een pad en een tussen de planten,
werd geenverschil geconstateerd. Door gebruik temaken van degegevensvan
de periodieke rooiproeven kon de gewichtstoename van de nieuwe hoofdbol
plusklistersperweekwordenberekend.Omdatvandezebollen ookhetgewicht
aan droge stof bepaald was, stonden zowelde toename per week aan versgewicht alsaan droge stofter beschikking.Dezewerdenvergeleken met de bijbehorende weektotalen vandestraling.In geenvanbeidegevallen kon echtereen
verband worden aangetoond. Hierbij moet worden bedacht dat dit nagegaan
werdbijzesachtereenvolgendewekenvanhetzelfde groeiseizoen,waarbijhetde
vraag is of het gedrag van deplant gedurende deze opeenvolgende weken wel
voldoendeconstant blijft.
Hetzoekennaareenverbandtussendegroeiendeandereweersfactoren heeft
evenminineniggevaleenbetrouwbaar resultaat teziengegeven.Ook wanneer
deverdamping(Piche)gedurende denachtvergeleken werdmetdegroei tijdens
dezelfde nacht, bleek ertussendegetalwaarden geenverband te bestaan.
Wanneer alleendegegevensmet elkaarwerdenvergelekenvandagenzonder
neerslag, dan ontstond er een zwak negatief verband tussen de groei en de
transpiratie (quantitatief) 'snachts. Hetzelfde was met degegevens van deverdampingsmeter (Piche) het geval.
Deneerslagbleektochinvloedtehebben.Zohaddeeersteregennaeendroge
periode vaak eenflinke groeitot gevolg,terwijl deregen op devolgende dagen
echter geeninvloed meerhad. Volledigheidshalve dient hier vermeldte worden
datdeneerslag,welkeb.v.de8ste'smorgenswerdgemeten,genoteerdwerd op
de7de,zoalsdit ook steedsmet degroeigedaan werd.
Zolangdegrondvochtigheid niet tegeringwas,bleekdezeevenmininvloedte
hebben op dedagelijkse groeivan detulpebol.
Kontussendeweersfactoren endegroeigeencorrelatie aangetoond worden,
tussen de transpiratie en de groei was dit wel het geval. Het ging hier bij de
transpiratie niet om de grootte, maar om de duur ervan. De groei van de bol
bleekvoornamelijkbepaaldtewordendoordetijdsduur waarinzogoedalsgeen
transpiratie voorkwam, d.w.z. de tijdsduur waarin de transpiratiebalans een
gelijk blijven of een toename van het gewicht van het kistje op de balans registreerdegedurendedenacht.Ditverbandisvoor 1957en 1958weergegevenin
fig. 20. De correlatiecoefficienten tussen de groei en deze tijdsduur zonder
noemenswaardigetranspiratie,bedroegenvoor 1957:0,736envoor 1958:0,579.
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FIG. 20. Het verband tussen de groei en de tijdsduur zonder transpiratie.
FIG. 20. Thecorrelation between thegrowth andthetime without transpiration.

Hieruit volgt dat die uitwendige factoren invloed hebben op de dagelijkse
groefvan detulpeboldie'snachtsdetranspiratiebeinvloeden,zoalsderelative
^ f S t r S l I S a n d ookbestaattussendegroeiendeduurvandeperiode
m e 7 g S S v e r d a m p i n g 'snachts,zoalsdePicheverdampingsmeterd,tweergeeft,
konS ^ d i t materiaalniet worden nagegaan. De meter was wehswaar aan de
r e g X r e n d e Z a n s verbonden,maardoorhetgenngegewichtsverhesendetriregisirerenueodmi
ree istratie niet nauwkeung worden afgelezen. Wei
a ^ t a T ^ d f t S i f . t i e endeevaporatie(Piche),beidequantitatief,worden nagegaan. Ditisweergegeven infig.21.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen60(8), 1-53(I960)

41

FIG. 21. Het verband tussen de transpiratie
's nachts (Krelage's Triumph) en de
evaporatie 'snachts op dagen zonder
neerslaginmei 1957teLisse.
FIG. 21. The correlation betweenthetranspiration
duringthe night andthe evaporation
duringthenightondayswithoutprecipitationinMay 1957at Lisse.
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Hetverbandtussendegroeienderelatievevochtigheidisnogmaals,maardan
betrekkinghebbend opdeproevenbuitenmetGoldenHarvest,weergegevenin
fig. 22.

FIG. 22. Verband tussen degroeivan Golden Harvest buiten en derelatieve luchtvochtigheid.
FIG. 22. Correlation between theoutdoorgrowth of Golden Harvestandtherelativehumidity.

HOOFDSTUKVI

BESPREKING VAN DE RESULTATEN
In dit hoofdstuk zijn de resultaten, welke de verschillende onderzoekingen
hebbenopgeleverd,bijelkaargevoegdenonderlingvergeleken.Daarbijisnagegaaninhoeverredeverkregeninzichtenmet elkaarin overeenstemmingwaren
eninwelkematezesameneenafgerond beeldgavenvandeeisen,welkedetulp,
tijdensdegroeiperiode,aanhetweersteltomeenoptimaleopbrengsttekunnen
geven.
Uit de periodieke rooiproeven en uit de metingen met de groeimeter werd,
door middelvan een groeicurve,eenduidelijk beeld gevormd van degroeivan
de nieuwe hoofdbol plus klisters. Ook het statistisch onderzoek heeft enkele
duidelijke gegevensopgeleverd.Hetzijn dezegegevens,welkemetelkaarinhet
onderstaande vergelekenzijn. Hierbij werd ook gebruik gemaakt vangegevens
uitdeliteratuur.
1. DE RESULTATENWELKEVALLENBINNENDE GROEIPERIODEVANDENIEUWEBOL

Hetonderzoekheeft aangetoond,datdemeetbaregroeivandenieuwehoofdbol -f klistersongeveerbeginaprilaanvangt,omtedurentotbeginjuli.Binnen
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dezetijd ligt de periode van snellegroei,welkeongeveer valt tussen de tweede
helft vanapril ofbeginmeienbegin ofhalfjuni.
Gedurende dezeperiode vansnellegroeiiswaarschijnlijk deinvloed van het
weeropdegroeihetgrootst (Azzi,3).
Bij het onderlingvergelijken van deresultaten werduitgegaanvan debij het
statistisch onderzoek gevonden correlaties. Binnen de groeiperiode van de
nieuwe hoofdbol plus klisters behoorden hiertoe die tussen de groei (gewicht)
enerzijds en anderzijds:
..
a. hetaantalurenzonneschijn inaprilIII,ofinaprilIIIenmeiI (positievecorrelate);
b. debewolking, eveneensin aprilIII, ofinapril III enmeiI (negatievecorrelate);
c. detemperatuurinmei(negatievecorrelatie).
Depositievecorrelatiemethetaantalurenzonneschijn endenegatievemetde
bewolkingzijn afhankelijk vanelkaar enbetekenen hetzelfde. Hieruitvalt afte
leiden,dat het feit, dat dekuststreek indemaandenaprilt/m Septemberzonmgerisdan het overige deelvan onsland,vanbetekenisisvoor detulpenteelt.
Niet alleen uit het statistisch onderzoek, maar ook uit de penodieke rooiproevenisgebleken,datdetemperatuurinmeinegatiefmetdeopbrengstcorreleert. Deze bevestiging vergroot de betekenis van het verband maar onderstreept eveneens dewaarde van het statistisch onderzoek. Infig.1 wastezien,
datdedaarinweergegeventemperatuurlijnen elkaarsnyden ™™}™>™™\sm
deinleiding,kanhierdevraaggesteldworden,ofdeaanwezigheidvaneendergelijk snijpunt reedseenaanwijzinginhoudtvoorhet bestaarivan
™«?W£
tuur-correlatieindietiid?Alvorenshierbetekenisaantehechten,zaluit ondervoordoet Ook het feit dat de temperaturen in de meeste teeltgebieden langZeroplopend^L
eevondenneeatievetemperatuurverband inmei.
.
"ZT^SLte
roofproeven kwamtevens naar voren dat degroejvande
boltot meipositief met detemperatuur samenhangt (fig. 7).Hoeeerder dusde
temperatuur in het voorjaar oploopt, deste eerder begint ook de groe,van de
nieuwebol.
2 . D E RESULTATEN WELKE VALLEN BUITEN DE GROEIPERIODE VAN DE NIEUWE BOL

Naastdeeevondeninvloedengedurendedegroeiperiodevandenieuwehoofdbolrius klisteLS n e?metbehulpvanhetstatistischonderzoek enkelegevonSen'wdkeS u S e z e groeiperiodevallen^ ^ Z ^
"
nietin degroeicurvevan denieuwebolg e ^ h t kanword,n
uur
nit aPiHtvoor denegatieve correlatietussen deopbrengst endetemperatuur
Ditgeldtvoor at negaue-.
z o d a t ^ a l l e e nm a a r k a n g a a Q
innovember.Dezetijdwr lot!f^™
"
"
*
'
plante'bol.
Eenverklaringkan
d
e
e
n d t e
omdeinvloedvandeS
^ ^
invloed heeft
dangezochtwordeninprocessenindebol,waaropuei y
ofin§debeworteling,waaropdef
^
^
S
S
^
^
^
van
Wat het eerste punt ^ ^ ^ ^ a 8 ^ b c M e P t e d , e x e r d M . a

^Tf^"^^^^'^^^^5placeviz;thede(1, p. 852) „Alter tne iuu s
decomposition or conversion into more
composition of the stored starch, this aecompu*
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usefull carbohydratesisgreatlydependentonthetemperature.Assoonasthisis
decreased, the percentage of non-reducing sugars increases. The lots M3w
17-9-9, M3w 17-9-9/17, M4w 17-9-9 and M 21-13-op already do this before
beingplanted, assoon astheyhavebeenputin 9°resp. 13°C, M 17-17-opand
M non-non-op immediately after beingplanted in the lower outside temperature.
M 17-17-17 which was planted at 17°C increased its concentration much
slower. The unplanted M 17-17 bulbs were still much tardier. Besides the
loweringoftemperature,theplantingtherefore alsopromotestheraisingofthe
concentration."
(1,p. 1109)„Shortly after theplanting too, the lowering oftemperaturepromotesthesugarformation. ThisisevidentifLN20-13-opiscompared withLN
20-13-13and LN 20-20-op with LN 20-20-13.In both the cases the sugar formationat 13°Cislessrapidthanintheopen,althoughtheaverage temperature
herewas9°C.Thedifference betweenLN20-13-13 andLN20-13 showsthatthe
planting is also of influence."
Hieruitisafteleiden,datdetemperatuurinnovembervanbetekenisis.
Deinvloedvandetemperatuur opdebewortelingwordtgeillustreerdop foto
14,waarbij gebruik werd gemaakt van elektrische grondverwarming.
De correlatie geeft in feite aan, dat een langzame of latere ontwikkeling gewenstis. Hetismogelijk, dat eengewasmet reedsvroegtijdig eenflink ontwikkeld wortelstelsel kwetsbaar is voor invloeden gedurende de winter. Een aanwijzing in deze richting is aan te trefien in het rapport over de vorstschade
tijdens dewinter van 1928-1929 (35).Opbiz. 6staat over tulpen:
„...datinpartijen, dieabnormaallaatzijngeplantendusbijhet optredenvan
devorstinjanuari 1929waarschijnlijk nognietofweiniggeworteldwaren,mindervorstbeschadigingisopgetredendaninpartijen dieopdenormaletijd waren
geplant en..."
De aangevoerde feiten maken de besproken correlatie aannemelijk, al kan
niet van een geheel bevredigende verklaring gesproken worden.
Uit de gegevens over detemperatuur (fig. 1)wasaf te leiden, dat de wintertemperatuur niettehoogmoetzijn voor deteeltvantulpebollen.Zoworden op
de Scilly-eilanden praktisch geen tulpen geteeld, welnarcissen.
Voordethanstebesprekencorrelatietussen deopbrengst ende temperatuur
in de derde decade van februari geldthetzelfde. Deze negatieve correlatie isin
strijd met de positieve invloed van het algemene temperatuurverloop in het
voorjaar opdegroeivandenieuwebol.Eenverklaringvoordezecorrelatie kan
gelegenzijninhetfeit, datmenpasongeveersinds 1950beschiktoveruitstekende spuitmiddelen tegen vuur. Voordien liep nl. een in het voorjaar vroeg opkomendgewas,tengevolgevanbeschadigingdoor nachtvorst,hagelofstuiven,
grotekans ophetuitbreken vanvuur,watingrotematedeopbrengst bepaalde.
Tegenwoordig zijn, door degoedespuitmiddelen, degevolgen vanbeschadigingengering.
Wanneer deze verklaringjuist is, volgt hieruit, dat de ontwikkeling van de
>) nummers der groepen, welke tevens de temperaturen tijdens de schuurbehandeling
aangeven.
M = de varieteit Murillo;
LN = de varieteit Le Notre;
op = in the open;
non = geen temperatuurbehandeling.
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teeltvaneengewasvaninvloedkanzijnopdeinterpretatievanderesultatenvan
een statistisch onderzoek. Aan decorrelate infebruari zoudan geenbetekems
meerte hechten zijn.
,
TTT
Wat de neerslag betreft werd er reeds in hoofdstuk III op gewezen, dat de
neerslag- en de temperatuurcorrelaties in november met onafhankelyk van elkaar zijn, zodat de neerslagcorrelatie vermoedelijk als eentemperatuunnvloed
opgevat moet worden.
,
Voordehetlaatsttebesprekencorrelatie,dietussendeopbrengstendeneerslag gedurende het grootste deel van het groeiseizoen, is geen duidelyke ver
klaring te vinden. Deze correlatie isnegatief enloopt over deperiode oktober
tot enmet mei. Met degoedebollengronden, zandgrondenmetbeheerst_watepeil,voor ogenmoet deuitlegvoor dezecorrelatiemisschientochgezoch w den in het veroorzaken, door develeneerslag van ™ ™ ^ ^ J j £ £
tekort indegrondmetalsgevolgeenminderdiepgaandwortelstelselgedurende
degroeiperiode.In 3 wordtdeneerslagnognaderbesproken.
3 D E RESULTATEN VERKREGEN MET DE GROEIMETER

Devolgende stapwerd in dit onderzoek gedaar.door het* £ ^ ™ £
groeimeter. Dit apparaat heeft opzandgrond goed\ ° ^ n ; a % ™ j K i of
zijnernoggeenwaarnemingenmedeverncht.HetontstaanvanMmteninkta ot
zavelgronden tijdens droogte zou eenbelemmenngvan dewerkingvan
strument kunnen betekenen
ik m a a r o o k bij
De groeimeter is met alleen met succes DIJ ue iuip &
>
enkeleandere bol- en knolgewassen, zoals J j J ^ g t J ^ d
gladiool,waarbij enkeleincidentelewaarnemingenwerdecverncht m app
(devrucht)enbij deaardappelvoldeed het J J ^ ' ^ ^ ^ t a A e n
Steeds is gebleken, dat de groei ( d r V X r T a e vertoonden alle groeicurven
werd, zodra de transpiratie groot werd.
Jverdag vertoonaen
g
dan ook een meer of mind«
^ ^ ^ t o ^ ^ J i d t w a a l f
periodenvansnellegroeib l e e f J f ^ J e e d s langer teworden. Uit het verdere
uur overdag, ommet afnemende groe J ^ J ^ f y a n d e p o r o m e t e r volgde
onderzoek met behulp van de ^ P ^ ^ ^ J S a t i e De groei begint,
inderdaad de samenhang tussena%J^*£%£%k
teeindigen,wanzodradet r a n s p i r a t i e . ^v a. n v ° ^ 2 S « S i ^ e r toeneemt. De duur van de
neer de transpiratie in deloop ^ ° S t s c o r r e i e e r t p o s i t i e f m e t d e groei.
periodemetgeenofgeringetranspi a e s ^ ^ e n d , . t i P d s d u u r m e t geringe
Of er eveneens een positieve correlatie bestaa t t u s s e n ^
verdamping(Piche)'s^ * " * £ 3 ^ £ ^ ™ s vLfte stellen.
na te gaan, omdat deze tijdsduur daaruit n
b e n a d e r ing van het verWaarschijnlijk isditechter^ ^ f ^ ^ L * infig.19,eengroteovereenloopvandeverdamping,zoalsdezeiswe gjs^ h o e v e d h e d e n w a t e r ver dampt
komstzouzijn afteleiden.HierKomiuj,
da
z Q n d e rneerslag> e e n
tussen 18 en8 uurdoordeplantend o ^ d ' ^ ' y e r b a n d tussen degroeiende
goed onderling verband vertoonden, tig-•£• «
2
?elatievevochfigheid werd duidelyka a n g e t ^ ^ J ^ . d e n a c h t d e l e n g te
Het zijn dus de weersomstandigheden weiK 8
maatg evend zijn
van deperiode zonder ofmetgennge«™^*°^svd
; o r d t . Eendirecteinvoordegroei zoalsdezedoordegi-oeimeterg g ^ d a g e l j j k s e g r o e i n i e t

t£™^T;^^^^de
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temperatuurb,ek

:

evenmintecorresponderen metdievandedagelijkse groei.Hetzelfde geldt voor
de straling, al dient hierbij te worden aangetekend, dat dit nagegaan is voor
achtereenvolgende weken gedurende eenzelfde groeiseizoen, waarbij het de
vraagis,ofhetgedragvandeplantgedurendedezetijdconstantblijft. Hetisook
mogelijk, datindebehoefte aanstralingvanhetgewasindemaandenapril,mei
enjuniindeproefjaren 1957en 1958voldoendevoorzienwerdendaterdaarom
geen verband kon worden aangetoond. Deinvloed van de gemiddeldemaandtemperatuurinmeiopdegroeiisreedsbesproken.
Deneerslagbleekopdedagelijkse groeiwelenige,zijhet eenonregelmatige,
invloed uit te oefenen. Het waren alleen de eerste buien na een droge periode,
die de groei bevorderden. De neerslag gedurende de erop volgende dagen had
dezeinvloed nietmeer.Vandezelatereneerslagzoudan eengedeelte overtollig
genoemd kunnen worden,nl.alhetwater,datnietnodigwasomindeplant de
vochttoestand tehandhaven,zoals diebij deeerstebuienwasverkregen. Dit is
enigermate in overeenstemmingmet degevonden negatieve correlatie tussen de
neerslagendeoogst,alkanhieruitnietafgeleid wordendathetovertolligewater
eennadeligeinvloed opde oogst uitoefende.
Het is bij dit onderzoek van belang gebleken, dat de metingen continu verliepen,metbehulpvanzelfregistrerende apparaten,LUNDEGARDH(18).Hiermede
wordt bereikt, dat het aantal waarnemingen zogroot mogelijk wordt endat de
zich onverwachts voordoende extremen eveneens geregistreerd worden. Omdat
veel factorenop de groei van invloed zijn, is een groot aantal waarnemingen'
noodzakelijk.
Eenverdereontwikkelingvandezeapparatuurbestaatinhetsteedsmeercentraalregistrerenvandewaarnemingen.Demeesteapparaten,voorstraling,voor
transpiratie, porometer, hadden hun registreergedeelte reeds in een hut, welke
op enige afstand van het proefveld was opgesteld. Met de registratie van de
groeimetersmoetdit echter.nog-gebeuren,waarbij gedacht wordt aan het aansluitenvaneenaantalgroeimetersopeenschrijver. Omdefouten inde aflezing
van de tijd op al de verschillende instrumenten zoveel mogelijk te beperken,
dienenderegistratiesopeenkleinaantalschrijverstegeschieden.Hetverwerken
van de verkregen gegevens vergt dan, door het geringe aantal stroken, ook
minder tijd.
De groeimeter zelf is eveneens aan het elektronisch meten en het centraal
registreren aantepassen.Hetinstrument kandanteruggebracht worden tot de
band om de bol en eeninrichting om delengteverandering van deband op de
recorder overtebrengen. Hiervoor kan bijv. eenverplaatsingsopnemer (inductivepick-up) (24)gebruikt worden, bijvoorbeeld zoals op foto 15.
Ook zou er bij een eventueel toekomstig onderzoek voor gezorgd moeten
worden,datdeverdamping(Piche)betrouwbaarcontinugeregistreerdwordt.In
principekan dit opanalogewijze geschieden alsthans met detranspiratieisgedaan. Omvoldoende verschilin het gewicht te krijgen, zouden dan bijv. 3of 4
metersaaneenbalansbevestigdkunnenworden.Ditzoutevensdebetrouwbaarheidvandemetingvergroten.Ookdewindkracht zoucontinu gemeten moeten
worden.
Eendergelijkonderzoekkanverdernogaangevuldwordenmethetvaststellen,
gedurende degehele groeiperiode, van detijden, waarin de celdelingen decelstrekkingin debol ofknolperetmaalplaats vinden. Dit zou dan met dedagelijkse groeicurve en met die van de gehele groeiperiode in verband gebracht
moeten worden. Van deavocado (31,p. 118)wordt in dit verband gezegd: „It
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may be stated in conclusion that the data concerning the development of cell
sizeand cellnumber in the avocado fruit indicate that increaseinfruit growth
resultsfrom bothcelldivisionandincreaseincellsizeduringtheearlyperiodof
fruit development, but that celldivisionisthemajor factor concerned withincreasein fruit sizein the latter phase of fruit development. Celldivision apparently continues throughout thetimethe fruit remains onthetree."
Terwijldaarentegenvoordeappel(4)geldt,dat„after thefirstfewweeksfruit
growth is a matter of cell enlargement". Van detulpebol isin dit opzicht nog
nietsbekend.
4. PRAKTISCHECONSEQUENTS

Degroeiper etmaalblijkt dusafhankelijk tezijnvandienachtelijke omstandigheden,welkededuurvandeverdampingbepalen,d.w.z.datdebol'snachts
groeitzolanger geenofweinigverdampingis.
Deverdampingwordtdoorverschillendefactorenbepaald,zoalsdetemperatuur, deluchtvochtigheid endewind.Dat dewind deverdamping bevordert,is
doorWACHTERSHAUSER(36)beschrevenaandehandvanmetingenmetdePicheverdampingsmeter. KRAMER(15)wijsteveneensopdeinvloedvandewindopde
verdamping (Piche)enwelspeciaalindekuststreek. KRAMER (15, p. 14):„Opmerkelijkzijndehogeverdampingswaardenindedichtachterdeduinengelegen
stations Lisse en Naaldwijk...", wathij inverband brengt met „de grotewindsterkteinde kuststreek".
Voor detulpenteler ishet kennenvan dewind alseengroeiremmende factor
vanbelang,omdathierdoordemogelijkheidgebodenwordtomdegroeiingunstige zin te beinvloeden. Dewind isnamelijk van de groep, diedeverdamping
bepaalt, de enige factor welkedetelerverminderenkan. Het reduceren van de
windkracht 'snachtsmoetvoordeteeltvanbelanggeachtworden.Hetverband
tussen dewindkracht endetranspiratie isweergegeveninfig.23.
windsnelheid g
m/sec

vx HPt verband tussen de windsnelheid 's nachts
T hetTrniddelde van de uurlijkse waarneSng^nvriStotSuurophetvliegveldValkenburgZH, en de transpiratie van 18tot 8 uur.
„ „ The correlation between the wind velocity during

r
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• _ _ _ —

n m n n i n r ^
transpiratie in g/plant
Krelage's Triumph

c

°'

FlG 23

- - J f St, mean ofhourly datafrom18-8hours,
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from 18-8 hours.

•A
Hnnrhet aanbrengen van een beschutting,
De windkracht iste ^^IfJ^Lntmg
meteenrijhoogopgaandebohetzij eenhaagje, eenhoutwa ° £ ^ £ ^ § d e gaten op tevullen
men, zonodigmet eenWerner^typeeron d
a a r d i e thans toch peer en
De lage haagjes, welke wdgebrmw
e n d e m e c h a n i satie ajn aUeen
meer gaan verdwyneninverbandmet a
^ ^ o n d e r g e m i d d e i d e omvan belang met het oog op s t u l £ c ^ k r a c h t . Daarvoorisdewindreductievan
standigheden,verminderenvandewno
h a g e n - nd e k u s t s t r eek
deze, ± 1 mhogeenn ^ ^ J l ^ heersendewindsterkte.Proeven,welke
tegeringinverbandmetdedaarmeestain
^
^
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enigejaren achtereen metdit doel genomen werden, hebben geen invloedvan
een 1 m hogehaagopdeopbrengst bijtulpen laten zien.Bijdezeproevenbedroegdeafstand tussendehagen20m,watvolgensdeonderzoekingen vanVAN
RHEE (29)tegroot isgeweest. VAN RHEE beveelt voorhetfruit inZeeland,dus
ookineenkustgebied, eenafstand aantussen dewindschermen van6maalde
hoogtevanhetscherm.Natuurlijk isdezeafstand afhankelijk van de dichtheid
vanhetscherm. JENSEN(12)heeft hieroverinDenemarkenmetingenverrichtbij
levende schermen en deze vergeleken met de gegevens, verkregen met kunstmatigeschermenmetbepaaldedoorlatendheidineenwindtunnel.Daarbij blijkt,
dateen verrevangeslotenrijbomen,PiceaglaucaVoss,van7mhoogteenmet
75%opening(12,foto p. 181)vlakachterhetschermeenwindreductievan30%
veroorzaakte die,opeenafstand van20 x dehoogtevandebomen, nog 10%
bedroeg. Bijeenwatbeter gesloten rijvandezelfde bomen van6mhoogteen
metietsmeerdan65%opening(12,fotop. 182)werdeenreductievan50%verkregen enopeenafstand van20 x dehoogte nogeenreductie van ongeveer
18%.
Het aanbrengen van dergelijke windschermen, bestaande uit een enkele rij
bomen,zaldusreedsdewindaankracht doenafnemen eninbepaalde nachten
de windkracht zodanigverminderen,datdandeperiode zonder ofmet geringe
transpiratielangerwordt,(11)(12),waardoordegroeivandebolzaltoenemen.
Dit effect wordtgroternaarmate menmeervandergelijke rijen bomenzalplanten. Omdat eenverhoging vandetemperatuur in mei enjuni vermeden moet
worden,dientdeafstandtussenderijenechterookweerniettegeringteworden.
Volgens VAN WIJK enHIDDING (38)treedt een temperatuurverhoging eerst op
bij eenafstand van10maaldehoogteenminder. Vreesvoorhet overschrijden
vandezegrensis,geziendehuidigemeningeninhetbollenvak, ongegrond.Een
belangrijk voordeelzoureedszijn verkregen,wanneerdewegenbeplantzouden
worden.Ditdientdanmaaraaneenzijdeplaatstevindenenwelzodanig,datde
schaduwvandebomen opdewegvalt.
Watdesoortvandebomen,welkedienenteworden aangeplant, betreft dient
op naaldhout gewezen te worden, zoals Piceaen Abies soorten. Deze geven
immersvroeginhetvoorjaar reeds beschuttingenspelen geenrolinde levenscyclusvandieluizen,dievirenindebolgewassenoverbrengen. Ofnaaldhoutin
debollenstreek alofnietpast uiteenoogpunt vanlandschapsschoon, blijfteen
moeilijk tebeantwoorden vraag, waarbij niet vergeten magworden, datde belangrijkste bolgewassen,detulp,dehyacintendenarcis,erooknietvan nature
voorkomen.
HOOFDSTUK VII

CONCLUSIE
Deuitditonderzoektetrekkenconclusies,dushetaangevenvandeweersomstandigheden, welke een optimale opbrengst van het gewas mogelijk maken,
zullenindithoofdstuk genoemd worden.
Uit het onderzoek is gebleken, dat gedurende de groeiperiode ophet veld,
vanaf hetplanten totaandeoogst, devolgende omstandigheden gewenst zijn:
a. Eenlage temperatuur tijdens hetplanten engedurende deeerste maandna
het planten. Ditisgebaseerd opdenegatieve correlatie tussen deopbrengst
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en de temperatuur in november, alkan dezeniet volkomen bevredigend verklaard worden.
b. De wintertemperatuur moet niette hoogzijn, zoalsvolgtuit de temperatuurgegevens van de teeltgebieden.
c. In het voorjaar is het vroeg en regelmatig oplopen van de temperatuur gunstig, omdat dit gepaard gaat met een vroeg begin en een regelmatig voortgaande vorming van de nieuwe bol. Late vorst doet, behoudens extreme gevallen, het gewas geen schade, maar vertraagt de groei van de nieuwe bol en
zou dus als tijdverlies gekarakteriseerd kunnen worden.
d. Het aantal uren zonneschijn in eind april en begin mei is eveneens van betekenis gebleken. Omdat er bij dekust gemiddeldin dezetyd meer uren zonneschijn voorkomen dan meer landinwaarts, moet ook in dit opzicht aan de
ligging van de bollenteeltcentra in ons land in de kuststrook betekems gehecht worden (Bollenstreek en Breezand).
.
1GIIB.
e. Na het begin van meimoet detemperatuur zolangmogelyk aan del a p kant
blijven, opdat de groei lang zal aanhouden. Dit is ten dele gebaseerd op de
periodieke rooiproeven en ten dele op het statistisch onderzoek.
De belangrijkste voorwaarden, waaraan het weer moet ^ d o e n om tot een
optimale oogst te komen, zijn dus een vroeg voorjaar, gevolgd door een koele
maand mei en een koele maand juni.
^v^wtal^mrap
Op dezeeisen,welkealienbetrekkinghebben«Phetver oopvan.het algemene
beeld van het weer gedurende het groeiseizoen, kan de teler geen invloed uit
° t etmschakelen van degroeimeterbijdeze p r o e v e n ^ ^ g ^ ^ j j j a r in de groei per etmaal vergeleken kon worden me deweersfactoren per etmaal.
Uit deze gegevens zijn de volgende conclusies te trekken
g. Evenmin bestaat er verband tussen de groei per eimddi cu

y

h. ^ d T n t r s l a g blijkt alleen de eerste regen na een droge periode een toename van de groei tot gevolg£ hebben.
die y a n d e
/. De curve van de relatieve ^
^
" S S S S g h d d 's nachts vindt de
groei. Gedurende de periode met hoge l i ^ w o
g
^
groei plaats, om st 1 te staan :^angjte ^
^
ded u u rva^de periode
j . De groeiper etmaal™0f™^a£zTPode
valt binnen de nachtelijke
zonder of met geringe t r a n s p i r a t i e . J l t ^ d d ^ en de morgen. De tijdsduur

Sn^S^
nemen, waarvoor een beschuttingwordt aanbevolen.
HOOFDSTUK VIII

SUMMARY
GROWTH MEASUREMENTS ON THE TULIP BULB

The scope of this research was the investigation of the influence of weather
conditions on the growth of the tulip bulb.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 60 (8), 1-53 (I960)

^

Forthispurposetheyearlycourseofthetemperatureandoftheprecipitation
in thevarious growingcentres aswellasin thoseparts oftheworld, where the
tulipisendemic,werecompared witheachother. Seemap1 onp.2, fig. 1onp.
7 and table 1on p. 6.Itwasfurther concludedthatthetulipdidnotdemanda
specificsoil,providedthesoilshowsapHvaluenotbelow6,5.Alsotheimportance ofagood water supplyfor thiscrophasbeendiscussed.
In chapter III a statistical investigation has been carried out between the
yields of the years 1936-1950 and the corresponding weather conditions. The
resultsaregivenintable2onp.12.
InchapterIVtheresultshavebeendescribed ofperiodicalliftings ofthetulip,
Krelage's Triumph, to follow the growth of the plants. During the growing
season this was done once a week. The results were compared with weather
factors. It wasfound that theincreasein weight of thenewmain bulb and the
secondary bulbs was, till May, positivily correlated with the temperature and
from then onnegatively, seefig.7onp.20.Thedevelopment ofthefoliage was
alsoconnectedwiththetemperature.Itturnedout,however,thatnocorrelation
existsbetweentheyieldandtheweightofthefoliage,probablybecausetheyield
isalsoregulated bythetimeofdyingoff, early orlate, ofthefoliage.
Theexperimentscarried out withagrowth graph aredescribed inchapterV.
The aim wasto follow thegrowth ofthe bulbverycloselyand to correlate the
dailygrowthwithweatherfactors. Fortheconstruction ofthegrowthgraphsee
fig. 8 on p. 22. The results obtained with thisinstrument, not onlywithtulip
bulbs,but alsowithsomeother bulbousand tuberousplants,suchashyacinth,
gladiolus and potato, are given in photo's 6-10, while fig. 11on p. 27 shows
the growthcurveofanapple.
In most of thesefigurestwo or three curves have been plotted to show the
resemblance that appeared to existbetween the growth ofdifferent tulipbulbs.
Theconclusion canbedrawnthatthegrowthofthebulbsisregulated byexternal factors.
With alltheplants examined thegrowth showed anincreaseduringthenight
and a standstillduringthe daytime. Onveryhot daysthisstandstillcould even
become a decreasein the circumference ofthebulb.
On account of this stepwise shape of the diurnal growth curve it became
desirable to measure also the transpiration of the plants. For this purpose
measurementswerecarried outwitharecordingbalancethat couldnot beused
in the open. This was donefirstwith Hippeastrum spec, in a greenhouse. The
course ofthetranspiration ofthisplantisgiveninfig.12onp.28.Thechanges
betweentheperiodsoflittleand ofmuchtranspiration wereverymarked.These
changes could also be demonstrated with the aid of a registering porometer.
From fig. 15on p. 35it appears that opening and closing of the stomata of
Hippeastrum spec,in agreenhousetakesplacein ashorttime.
A special balance was constructed,fig.13 onp.29andphoto's 12and 13,for
measuringthetranspiration ofthetulipinthe openduringthegrowing season.
The movements of the pointer were transmitted to a recorder, mounted in a
shed at somedistancefrom theexperimentalfield.Withthe aid of this balance
thetranspiration ofthetulipcould bemeasured. Thisaveraged 5mma day for
the cultivar Krelage's Triumph, but for the much sturdier cultivar Golden
Harvest atleast 8mma day.Theseresultshavebeencompared withdata from
lysimeters, asisshowninfig.14onp.33.
Thesimultaneous useofgrowthgraphandtranspiration balanceshowed, fig.
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17 and 19 onp. 37and p. 39, thatgrowthoccurredwhentranspiration was slight
and that thegrowth slowed down toa standstill aslong asthere was much
transpiration.
.
. ,
This explains why the growth ofthe tulip bulb occurred mainly during the
night anditwas confirmed in further investigations that nightly circumstances
determined the growth per 24hours.Acorrelation between the daily growth
and daily weather factors, such astemperature andradiation, could not be
established.Onlyrainfallhadastimulatingeffect ongrowth Thiswas, however,
anirregular one, becauseitwas onlythefirstprecipitationafteradroughtperiod
thathadthisinfluence.
-nA
t , ,,,
Finallyitappearedthatbulbgrowthwas regulatedbythelengthoftheperiod
without orwith slight transpiration during the night,fig.20onp.41. i t is
shownintable 11 onp.38that transpiration of the tulipduringthenightcould
beconsiderable. Fig. 18on p. 38showsthat the stomata werenot complete^
closedatnightandthisalsoprovedthattranspirationcouldoccurundercertain
Ci

Thrquan e tity ofwater transpired between 18.00 and8.00 hours measured
duringanumberofnights was ^ V ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^
(Piche) inthe sametime.Henceitmaybe " ^ ^ . ^ ^ ^ ^
periods without orwith slight transpiration and w * . ^ ' f . ^ S S
areapproximatelyequal.It was notpossibletoprovethiswiththedataobtained
bymeansoftheseexperiments.Allthesetrialswerecarried outintheopenina
sandysoilwithagoodwater supply.
,-nrlirated
Apossiblefurther developmentoftheinstrumentsusedhas b e e r ^ c * f
Thegrowth of the bulb ofGoldenHarvestisdemonstrated infig.22onp.42
withthe corresponding relative humidity.
,

already,Picea andAbiesspeciesaretobepreterrea.
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FOTO 1. Groeimeter waarbij het zand is weggegraven, zodat de bol en de bandVchtTaarw l r
zijn. Aan het emdevanhet groeiseizoen.
*
PHOTO 1. Grow/Agraph,thesandhas been diggedawaytoshow thebulbandthe tapearoundit
At the endoj thegrowingseason.

FOTO 2. Groeimeter op appel.
PHOTO 2. Growth graphon apple.

FOTO 3. Groeimeter op appel.
PHOTO 3. Growth graphon apple.

FOTO4. Verbeterde groeimeter, geconstrueerd door h e t K N M i
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a n Krelaee's Triumph in 1955.Kopdatum 10mei.
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PHOTO 6. Grow/A c«rv« of 2 bulbs,Kreiages Triumph, in

ofMay.
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FOTO 7. Groeicurven van 3bollen van Krelage's Triumph in 1956.Kopdatum 15mei.
PHOTO 7. Growth curves of3 bulbs, Krelage'sTriumph, in1956.Dateofdeheadingthefifteenth
of May.
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FOTO 8. Grocicurven van J ^ . . - . .— fri,.mnu
;„
PHOTO 8. Growth curves of 3 bulbs, Krelage s Triumph, in
May.

FOTO 9. Groeicurven van 3 bollen van Krelage's Triumph in 1958.Kopdatum 10mei.
PHOTO 9. Growth curvesof3 bulbs, Krelage'sTriumph, in 1958. Date ofdeheading thetenthof
May.
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FOTO 10. Groeicurvenvanhyacint
^ ^ f j l ^ f
PHOTO 10. Growthcurves ofhyacinth,potatoandgladiolus.

FOTO 11. Bollen afkomsfg van de k.stjes van het verdampingsonderzoek. Duidelijk blijkt
P „ , ™ ,i » ,? ? ° I 6 " g ? e d 8 r o e i d e n - L mks Krelage's Triumph en rechts Golden HaweVt
PHOTO 11. Bulbsthathavebeertusedformeasuring thetranspiration, to
stoTihatthey^Zefl
inthesmallboxes.Totheleft Krelage'sTriumph andtotherightGolden HaZst

FOTO 12. Ingebouwde balans, geopend, zonder afdak tegen de zonnewarmte.
PHOTO 12. Built-inbalance, opened, withoutscreen against insolation.
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FOTO 13. Ingebouwde balans, overzicht, zonder afdak tegen de zonnewarmte.
PHOTO 13. Built-inbalance, generalview,withoutscreen against insolation.
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FOTO 14. Invloed van de grondverwarming op de wortelvorming. De bovenste rij metverwarming, gemiddeldeoverdag temperatuur 11graden; de onderste rij zonder verwarming met een gemiddelde overdag temperatuur van 5,7 graden. Beide in de
voilegrond geplant de 13enovemberen gerooid de 17edecember.
PHOTO 14. Influenceof soilheating onrootformation. Theupper row heated, mean temperature
duringdaytime 11 C;thelowerrowunhealed, meantemperature during daytime5,7
C.Bothplanted outdoors,the thirteenthof Novemberandlifted the seventeenthof
December.

FOTO 15. Groeimeter, rechts, gebaseerd op een verplaatsingsopnemer (24), onderin,
met de bijbehorende meetbrug.
PHOTO 15. Growthgraph,at theright,basedupon aninductivepick-up (24),at the bottom,
with the complimentalmeasuring bridge.

