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IR. J. WIND 65 JAAR
Op het tijdstip van verschijnen van dit jaarboek zal Ir. J. WIND, die op 17 augustus
1894 te Haren (Gr.) geboren werd, wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn
functie van directeur van het I.B.S. hebben neergelegd. Hoewel zijn betrekkingen met
het onderzoek dat op het I.B.S. geschiedt daarmee niet geheel komen te vervallen, is
dan toch de kans op een bijdrage van zijn hand in onze reeks jaarboeken wel sterk
verminderd. Het zou betekenen dat de man die zo goed het bestaansrecht van een
eigen vertrouwd publikatieorgaan als dit kon aanvoelen en motiveren, er zelf in zou
blijven ontbreken. Hij zal het ons niet kwalijk nemen dat we hem er een blijvende
plaats in menen te moeten geven en wel met een indirecte bijdrage, nl. een korte beschouwing waartoe de van zijn hand verschenen geschriften aanleiding geven.
Veel van het werk van WIND draagt niet bepaald een stempel, noch door de aard
van de onderwerpen, noch door de wijze van behandelen der stof. Men zou zelfs het
ontbreken van een stempel als kenmerkend kunnen signaleren. Het ligt niet in de
aard van WIND om de zaken naar zijn eigen hand of inzichten te zetten. Hij huldigt
het beginsel dat alles maar het best zijn eigen patroon kan zoeken, waarbij hij dan de
meest storende weeffouten in het patroon naar beste weten en kunnen wegwerkt. W el
haast net zo beschouwde hij de talrijke gegevens op landbouwwetenschappelijk terrein
die hij tij dens zijn loop baan te bewerken kreeg: hij liet de feiten, nadat hij er gewetensvol het nodige aan bijgeschaafd had, hun eigen taal spreken. Wel signaleerde hij met
voldoening de lijnen en wetmatigheden die er in leken te zitten, maar hij haastte zich
altijd om het betrekkelijke van die gevolgtrekkingen duidelijk te laten uitkomen. Trad
later een grotere ingewikkeldheid aan de dag, dan verraste hem dat niet. Nu munten
de terreinen waarop WIND zich heeft bewogen, ook beslist niet uit door een overvloed
aan mogelijkheden om strakke rechte lijnen te trekken. Men oordele aan de hand der
volgende feiten.
Reeds in 1920 werd WIND benoemd tot lector in de landhuishoudkunde aan de
Veeartsenijkundige Hogeschool te Utrecht, later de Veeartsenijkundige Faculteit der
Rijksuniversiteit aldaar. Zijn lessen, die hij tot 1964 hoopt voort te zetten, hebben
hoofdzakelijk ten doel enige zeer algemene landbouweconomische verschijnselen te
belichten. Voorbeelden van de wijze waarop hij de stof bewerkt, zijn o.a. te vinden in
een bundel voordrachten in 1942 uitgegeven door de Maatschappij voor Diergeneeskunde (,,Opbrengstverhoging van grasland") en in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 1948 (,,De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw").
Tijdens zijn directoraat van de Christelijke Landbouwwinterschool te Hardenberg
(1921-1939) nam hij, in het kader van de samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en ook als lid van de in Overijsel ingestelde proefveldcommissie, de
verzorging van bemestingsonderzoek en -voorlichting in een deel van het ambtsgebied
Oost-Overijsel op zich. Al spoedig werden de door hem uitgebrachte, aanvankelijk
nog volledig gepubliceerde, rapporten samengevat ten behoeve van het geregeld ver3

schijnende KortVerslagvandeproefvelden inOverijsel.Daardoorishetmindergoed
mogelijk om zijn persoonlijke visie op de grilligheden van de proefvelduitkomsten
scherptevolgen.Hetisevenweleenfeit daterookthansnogdrukgewerktwordtaan
het vinden van de juiste bemesting voor fabrieksaardappelen, een onderwerp dat
WINDveelheeft beziggehouden. Ditmagwelalsaanwijzing geldendat hetgeenlichte
taak geweestmoet zijn ommet debeperkte gegevensvan dietijd tot een doorzichtig
enookvoor anderenbegrijpelijk temaken beeldtekomen.Voorwienogeenillustratiemochtwensenomtrent dekwaliteitvanhetregionaleproefveldwerk uit dietijd zij
vermeld, dat inOverijselreedsindejarentwintigregelmatigstatistisch^betrouwbaarheidscontrole werd toegepast!
Het was voor WIND volstrekt geen onwennige taak, toen hij in 1939 met de titel
vanrijkslandbouwconsulent overgingnaar hetpasopgerichte CentraalInstituutvoor
Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen en werd belast met o.a. het verwerken
van de gegevens van regionale proefvelden. Uit zijn „consulenten"tijd getuigt een
aantal gedetailleerde verslagen over consulentenproeven van zijn vermogen om met
zijn medewerkerseenheterogeen stelgegevenstot eenbetrekkeüjke eenheid samente
vatten.Deverslagenhandelenoverproevenmetstoppelgewassen,metroggeenhaver,
met zomertarwe enzomergerst, met aardappelen enmet koolzaad; zij verschenen in
de oorlogsjaren in de reeks Mededelingen van de Landbouwvoorlichtingsdienst,
onder denummers 11, 12,13, 29en39.
Na de oorlog kwam het brede gezichtsveld dat WIND zich reeds had verworven,
hem goed te stade bij dezorg voor het snelin omvang enmedewerkerstal groeiende
C.I.L.O. Uit verslagen van enige buitenlandse reizen (juli 1947naar Engeland, september 1949naar Engeland en Schotland, voorjaar 1952met enige anderen naar de
Verenigde Staten, mei 1954naar Engeland) spreekt, hoeveel moeite hij zich gaf om
uit de kennismaking met buitenlandse instellingen profijt te trekken voor het onderzoek hiertelande.Tevenslatenzijzienhoe WIND zijn eigenwetenschappelijke werk
- enhijstonderopomnaastzijn directeursbeslommeringen tocheenbeperkt deelvan
zijn tijd voor actief onderzoekwerk tebestemmen- hoelangerhoemeergingrichten
opvoedingsstoornissen bijhetveeinhun samenhangmetde(minerale) samenstelling
vanhetruwvoer.ZijnbetrekkingenmetdeVeeartsenijkundige Faculteit stimuleerden
begrijpelijkerwijs dezebelangstelling.Inhetbijzonder, hoewelnietuitsluitend,hadden
desporenelementen zijnaandacht (VerslagvanhetC.I.L.O.over 1948,id. over1955,
Landbouwkundig Tijdschrift 1952 en 1957). Uit deze studies kwam ook een voorlichtendemededelingvoort,nl.hetboekje„Sporenelementen"indeVoeder-enWeidebouwserie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
NahettotstandkomenvanhetI.B.S.in 1956heeft WINDookweer,naastzijnalgemene bezigheden, in het bijzonder derelatie plant-dier tot zijn persoonlijke werkgebied gekozen; naarhij meermalen te kennen heeft gegeven ookmetveelvoldoening.
Het medeorganiseren voor de O.E.E.C. van het „Seminar on control of diseases in
cattle and sheep at pasture" te Utrecht in 1957 en het daarvoor schrijven van een
samenvattend rapport over weidegras in verband met kopziekte en andere mineraalgebreken, later in druk verschenen in een E.P.A.-publikatie van 1958, waren vermoeiendemaarbevredigingschenkende belevenissen.
Het laat zichaanzien dat WIND ook na zijn aftreden nog in velerlei opzicht actief
zalblijven meelevenindevorderingen van delandbouwwetenschap. Wewensenhem
daarinenookinzijn huiselijke enpersoonlijke levennogveelgoedejarentoe.
G. J. VERVELDE
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Over het door instellingen van onderzoek uitgeven van jaarboeken waarin oorspronkelijke publikaties zijn opgenomen, wordt weleensminder gunstig geoordeeld,
omdat hierdoor waardevolle bijdragen kunnen worden verstopt en dezemindertoegankelijk zijn, dan wanneer ze in een algemeen bekend tijdschrift worden geplaatst.
HetwilmijvoorkomendatditbezwaarvoorhetjaarboekvanhetI.B.S.niet bijzonder
zwaarweegt,omdat deverschillendeartikelen uitvoerig worden gerefereerd in HerbageAbstracts of Field CropAbstracts.
In het verslag van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek over
1947 zijn voor het eerst dergelijke artikelen opgenomen. De bedoeling hiervan was
aan de onderzoekers een vlotte gelegenheid tot publikatie te bieden en aan belangstellende lezers de gelegenheid te gevenvan dejongste resultaten van het onderzoek
kennis te nemen. Het I.B.S. heeft jaarverslag enjaarboek geheel gescheiden, waardoorhetkaraktervandeopgenomenpublikatiesnogbetertotuitingkomt.Naarmijn
mening is vlotte publikatie van het hoogste belang, ook voor de onderzoekers.
Het onderzoek gaat slechts vooruit met horten en stoten, vallen enweer opstaan,
maar uiteindelijk is dan toch het resultaat dat de kennis wordt uitgebreid en het inzicht wordt verdiept. Dit derdejaarboek biedt ook ruimschoots gelegenheid te laten
zien,welkewijzen vanwerkenendenken opdit ogenblikbij onzeonderzoekers opde
voorgrond staan.
Eenvan demoeilijkheden bij depublikatie van eenjaarboek is,dat hierdoor zeer
veelbeslagwordtgelegdopdeonderzoekersdiederedactievoorhunrekeningnemen.
Heelvaak wordt daarbij hetzwaarste deelvan delast door éénman gedragen.In dit
verband komtaan Ir. G. C. ENNIKweleenbijzonder woordvandank toe.
De Directeur van het Instituut voor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen,
Ir. J. WIND

Wageningen,juli 1959
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Mededeling 71 vanhet I.B.S.

DROGE-STOFGEHALTE EN REFRACTOMETERWAARDE BIJ BIETEN
with summary
J. C. BOSMAN

Ten einde de mogelijkheid na te gaan om volgens een eenvoudige methode het
gunstigste tijdstip voor het oogsten van bieten vast te stellen, werd een oriënterend
onderzoek verricht. Indien we de opbrengst als criterium nemen, zal gerooid moeten
worden wanneer de droge-stof- of suikeropbrengst het maximum heeft bereikt.
Het vaatbundelweefsel van een biet heeft tijdens de groeiperiode een hoger drogestof- en suikergehalte dan het parenchymweefsel. Volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN
e.a. wordt dit verschil bij de suikerbiet bij het einde van de groei geheel of zo goed als
geheel opgeheven, doordat het parenchym met suiker wordt opgevuld. Dit laatste
gebeurt van de omtrek van de biet af naar binnen toe. Men zou dan kunnen zeggen
dat de biet „rijp" is, waaronder verstaan kan worden dat de biet de maximaal mogelijke hoeveelheid droge stof en suiker bevat. Door een hernieuwde bladgroei treedt
weer een verschil in gehalte bij vaatbundel- en parenchymweefsel op.
Voor voederbieten werd verwacht dat ook bij het einde van de groei een verschil
zoublijvenbestaan; devoederbiet zou in het eerste groeijaar dus niet „rijp" worden.
Voor het hier beschreven onderzoek bij voederbieten stond een perceel Barresbieten ter beschikking, waarin in het najaar van 1957 11 oogsten werden verricht, te
beginnen op 10 oktober, vervolgens zoveel mogelijk om de 5 dagen tot en met 25
november, en ten slotte, na een vorstperiode in de eerste week van december, op 11
december.
Bij elke oogst werd eenmonster genomen voor onderzoek op droge-stofgehalte van
de bieten. Voorts werden per oogst 10 bieten onderzocht op droge-stofgehalte van
vaatbundel- en parenchymweefsel. Hiertoe werd uit elke biet, in den regel even boven
de halve hoogte, een schijf gesneden van \ à 1cm dikte. Uit eenparenchymring en de
aangrenzende vaatbundelring werd een dun plaatje gesneden, waarin op het chemisch
laboratorium het droge-stofgehalte werd bepaald. Het gewicht van deze monstertjes
lagindeordevan grootte van 1à 2gram. Per oogst werden zo 10 droge-stofgehalten
van het vaatbundel- en 10van het parenchymweefsel verkregen.
Voor een vluggere bepaling van eventuele verschillen in gehalte werd tevens een
refractometerwaarde bij beide weefsels bepaald. Uit dezelfde ringen waaruit de monsters voor de droge-stofbepaling werden genomen, werd een aantal dunne coupes
gesneden, waarvan met een handrefractometer de refractometerwaarde werd bepaald. Deze waarde zou dan een maat voor het droge-stofgehalte zijn. De monstername geschiedde zodanig dat de plaats waar de coupesgesnedenwerden, grensde aan
de plaats waarvan het monster voor de droge-stofbepaling afkomstig was.
In beide weefselsoorten kunnen de refractometerwaarden soms vrij aanzienlijke
verschillen te zien geven; in het centrum van de parenchymring is de refractometerwaardelagerdan opplaatsen meer naar de vaatbundels toe gelegen; bij de vaatbundel
is deze waarde ongeveer in het centrum van de ring het hoogst.
Op de verschillende weefselsoorten van de vaatbundel wordt hier niet nader inge11

gaan. Voor het vaatbundelweefsel werd verder gewerkt met de hoogste gevonden
waarde,voor het parenchymmet delaagste waarde.
i
Met 11oogsten en 10bieten per oogst werden voor elke weefselsoort 110drogestofgehalten en 110refractometerwaarden verkregen.Tussenbeide grootheden blijkt
een zeer nauw verband te bestaan (fig. 1), dat door de volgende formules wordt
weergegeven:
voor het vaatbundelweefsel y = 1,08 x + 1,01;
voor het parenchymweefsel y = 1,49x - 1,41;
waarin x derefractometerwaarde eny het
coëfficiënten zijn gelijk, nl. r = 0,88, met
waarde van ;• ligt tussen 0,82en0,93.
Indien we de oogsten in opeenvolgende

droge-stofgehalte voorstelt. Decorrelatieeen kans van 95%dat de verwachtings-
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Fig. 1. Verband tussen droge-stofgehalte en
refractometerwaarde bü voederbieten.
Relation between dry matter content
and refractometervalueinfodder beet.

groepen verdelen en het bovengenoemde
verband nagaan, dan blijkt dit voor
deverschillendeperiodenindeherfst
ongeveer gelijk te zijn.
De helling van de lijnen die het
verbandweergevenvoorvaatbundelweefselenparenchymweefsel (fig. 1),
isniet gelijk.Hetverschilinhellingstangensvan0,40iszeer betrouwbaar
daar het kritiek verschil bij de betrouwbaarheidsdrempel van 99 %
slechts 0,25 bedraagt. Ditverschilin
steilheid moet zijn oorzaak vinden
in een verschil in samenstelling van
debeideweefselsoorten. Zokanverondersteld worden datin het parenchym, met een wat steiler verloop
van de lijn, naar verhoudingminder
oplosbare stoffen die een refractie
geven,aanwezigzijn danin devaatbundels. Dat erbelangrijke verschillen in samenstelling bestaan, moge
geïllustreerd wordenmetdegehalten
in dedroge stof aan as, K, Na, Ca
en Mg, diein een aantal mengmonsterswerden bepaald.

Gemiddeld werden devolgende waarden gevonden:
% droge stof
Vaatbundel

13,9
9,1

% i n de droge st of aan

as

K

Na

Ca

Mg

4,7
15,5

1,0
6,1

0,85
1,2

0,20
0,23

0,09
0,16

Het asgehaltein dedroge stof blijkt bij het parenchymmeerdandriemaalzohoog
tezijn alsbijdevaatbundel, terwijl ookdegehaltenaan K,NaenMgduidelijk hoger
12

zijn.Zozijnookinandereopzichtenverschillentussenbeideweefselsoorten denkbaar.
De verschillen in droge-stofgehalte en in refractometerwaarde van vaatbundel en
parenchym, die mogelijk een maat voor de afrijping zouden kunnen zijn, zijn voor
elkebietafzonderlijk tegenelkaar uitgezetinfig.2.
Het verband is wel duidelijk, de gemiddelde lijn loopt onder een hoek van 45°,
maar de spreiding isvrij groot. De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,66, met een kans
van 95%dat deverwachtingswaarde ligttussen0,52en0,75.Indienweechter degemiddelden per oogst (dusvan 10bieten)beschouwen (tabel 1),dan blijkt dat bijbever5chil in % droge stof
difference in % dry matter
7 r

_1_
_1_
_1_
4
5
6
7
verschil in refroctometerwoorde
difference in refractometer value

_L_

Fig. 2. Verband tussenhetverschilindroge-stofgehalte vanvaatbundelenparenchymenhetverschil
in refractometerwaarde van vaatbundel en parenchym bij voederbieten.
Relation betweenthe difference indry matter contentof vascular bundleandparenchymaand
the differencein refractometervalue of vascular bundle andparenchymainfodderbeet.

palingvan het refractometerwaardeverschil eenredelijke benadering van hetverschil
indroge-stofgehalte vanvaatbundel-enparenchymweefselwordtverkregen.Decorrelatiecoëfficiënt bedraagt dan0,92,meteenkansvan95%dat deverwachtingswaarde
ligt tussen 0,66en0,97.
Dedroge-stofgehalten enrefractometerwaarden bij deopeenvolgende oogsten zijn
vermeld in tabel 1, evenals voor elk van beide grootheden het verschil tussen vaatbundelenparenchym.In delaatste kolom ishet droge-stofgehalte van de bieten opgenomen.
Het droge-stofgehalte loopt bij deverschillende oogsttijden maar betrekkelijkweinig uiteen, hetzelfde geldt voor de refractometerwaarde. De verschillen tussen de
cijfers voorvaatbundelenparenchymvertonengeenenkeleneigingombijlaterrooien
kleiner teworden. Hetvrij zachte weer, waarbij noglangnieuw blad werd gevormd,
is hier mogelijk van enige invloed geweest. Van „afrijping" van de bieten is echter
geensprake.
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Tabel 1. Droge-stofgehalten en refractometerwaarden bij voederbieten. Gemiddelden van 10 bieten
per rooidatum.
Dry mattercontentsandrefractometer values infodderbeet.Averages of10beetsperhorvest
date.
% droge stof
% dry matter
Rooidatum
Harvest date
(1957)

Refractometerwaarde
Refractometervalue

Vaatbundel
Vascular
bundle
(v)

Parenchym
Parenchyma
(p)

Verschil
Difference
(v-p)

V

p

v-p

lOokt.
15okt.
21 okt.
25okt.
30okt.
4nov.
9nov.
14nov.
19nov.
25nov.
11 dec.

12,8
14,5
13,9
13,7
13,6
13,5
14,1
15,4
14,2
13,2
13,2

8,6
10,1
8,7
9,0
8,9
8,7
9,2
9,7
9,4
8,3
8,6

4,2
4,4
5,2
4,7
4,7
4,8
4,9
5,7
4,8
4,9
4,6

10,7
11,5
11,9
11,8
11,7
11,1
12,1
13,7
12,4
11,4
12,0

7,1
7,4
6,8
7,3
6,8
6,5
7,1
7,6
7,4
6,5
7,0

3,6
4,1
5,1
4,5
4,9
4,6
5,0
6,1
5,0
4,9
5,0

Gem./'Average

13,8

9,0

4,8

11,8

7,0

4,8

% droge stof
in d e bieten
% dry matter
inbeet

11,3

-

12,3
12,5
11,9
12,6
13,1
13,4
12,8
13,1

-

Bijsuikerbietenligtdesituatieenigszinsanders,zoalsmogeblijkenuitderesultaten
vaneenproef metsuikerbietenwaarbij indeherfstvan 1958enhetvoorjaar van1959
onder meer ook een aantal refractometerwaarden werd bepaald.
Gerooid werd op 6 oktober en 24november 1958 en 2 maart 1959.De bepaling
geschiedde in 4 opeenvolgende ringen, nl. 2vaatbundel- en 2parenchymringen. De
resultaten van de oogsten in oktober ennovember hebben betrekking op 110bieten,
inmaart op98bieten.
De resultaten, gemiddelden per oogst, zijn vermeld intabel2.
Tabel 2. Refractometerwaarden bij suikerbieten.
Refractometervalues insugar beet.

Rooidatum
Harvestdate

6okt.'58
24nov.'58
2maart'59

Bietgew.
inkg
Beet
weight
inkg
0,85
0,9
1,0

Refractometerwaarde
Refractometervalue

Verschil
Difference

Vi

Pi

v2

Pa

Vi-Pl

Vü-Pa

20,3
20,9
21,8

14,1
15,8
17,2

20,4
21,1
21,9

15,4
16,9
18,1

6,2
5,1
4,6

5,0
4,2
3,8

v = vaatbundel/vascular bundle;p = paienchym/parenchyma.
1 = debinnenstevan deonderzochte ringen/'the inneroftheexaminedrings.
2 = debuitenstevan de onderzochte ringen/'theoutermostof theexaminedrings.

Hierbij stelt px hetdichtst bij het centrum van de biet gelegen onderzochte parenchymweefselvoor (ditwasdetweedeofderdeparenchymringvanhetcentrumaf), vt
het daaromheen liggendevaatbundelweefsel, p2het opvolgendeparenchymweefsel en
v2hetdaar weeropaansluitende vaatbundelweefsel.
Uit decijfers blijkt dat bij elkeoogst het meernaar deomtrek gelegenweefseleen
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hogererefractometerwaarde heeft danhetdaarbinnen gelegenovereenkomstigeweefsel. Bij devaatbundel ishet verschil echter onbetekenend, wat er op zou wijzen dat
hier niet veel hogere waarden meer teverwachten zijn. Bij het parenchym is de toenamegroter. Hierdoor wordt het verschil in refractometerwaarde tussen vaatbundel
enparenchymnaar deomtrekvandebiettoe,geringer(v2-p2kleinerdan v^pj).
Naarmate later geoogst wordt, nemen de refractometerwaarden toe; ook hier is
dat bij het parenchym in sterkere mate het geval. Het verschil tussen vaatbundel en
parenchymwordtbijlaterrooiengeringer.Erishiersprakevaneenopvullingvanhet
parenchym,hoewelnoglangniet dewaardevanhetvaatbundelweefsel werd bereikt.
Bij de derde oogst kwamen echter enige veldjes voor waarbij het verschil iets groter
wasgeworden.
Bijdebietenafzonderlijk liependerefractometerwaarden somsnogaluiteen,vooral
wat het parenchymweefsel betreft. Bij het vaatbundelweefsel wasdit in veelmindere
matehetgeval.Deverschilleninrefractometerwaarde tussenbeideweefselsvarieerden
bij de individuele bieten vrij sterk. In enige gevallen was dit verschil gering en leek
het erop ofdebiet ongeveer rijpwas.
Drymattercontent andrefractometer value in beet
In fodder beet the dry matter content and refractometer value of vascular bundle
andparenchyma wasdetermined. Betweenthesefiguresthereisacloserelation.
Bydetermining an average of a sample of 10beets the difference in refractometer
value of vascular bundle and parenchyma givesa fairly good approximation of the
difference in drymatter content withacorrelation 0.92.Lower confidence limit0.66,
upper confidence limit0.97for aconfidence coefficient 0.95.
This difference being considered a measure for the ripening of the beet (a smaller
difference means a more matured beet), a quick method is given here for its determination.
A diminuation of this difference with subsequent harvesting was not found with
fodder beet. With sugar beet, on the contrary, some diminuation could be recorded.
Ontvangen voorpublikatie: 29 april 1959.
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Mededeling 72 vanhet I.B.S.

DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE
ONTWIKKELINGSCYCLUS VAN ERWTEN
with summary
R. BROUWER
INLEIDING

Het onderzoek over deinvloed van de temperatuur op deplantengroei iszeer uitgebreid. Nu wordt het woord „groei" in zeer verschillende betekenissen gebruikt. Zo
verstaat men daaronder verschijnselen die variëren van celstrekking tot drooggewichtstoename. Daar elk van deze verschijnselen op zichzelf weer de resultante is van
een heel complex van processen en de invloed van de temperatuur op elk dezer processen verschillend kan zijn, valt het niet te verwonderen dat we eigenlijk nog heel
weinig begrip hebben van de wijze waarop de temperatuur haar invloed op de groei
uitoefent.
Een intrigerend verschijnsel, dat we in de literatuur steeds weer tegenkomen (5),
is de verandering van de temperatuurgevoeligheid in de loop der ontwikkelingsperiode. SACHS (7) vestigde er reeds de aandacht op dat de optimale temperatuur voor de
kiemingalsregeleenandere(meestalhogere)wasdandievoordedaaropvolgende vegetatieve ontwikkeling. Dit wijst erop dat in de verschillende ontwikkelingsstadiums
mogelijk verschillende processen de groeisnelheid bepalen. Bij erwten vond WENT (8)
een geleidelijke overgang van een optimum van 26°C direct na de kieming naar een
optimum van 14°C vijf weken later.
In het onderstaande wordt de ontwikkeling van erwteplanten beschreven bij drie
verschillende temperaturen. Hierbij is de gehele ontwikkelingscyclus gevolgd van
jonge kiemplant tot volledige rijpheid. De planten werden op watercultuur gekweekt,
zodat zowel de ontwikkeling van de bovengrondse delen als die van de wortel gemakkelijk kon worden nagegaan.
METHODIEK

De zaden van groene erwt(Pisumsativum), ras Virtus werden te kiemen gelegd in
vochtiggehouden klinkerisoliet bij eentemperatuur vanca.20°C.Na eenweek werden
dejonge kiemplantjes overgebracht op schijven van hardboard. Deze schijven hadden
10 gaatjes van 5 mm diameter waardoor de ca. 4 cm lange worteltjes naar beneden
hingen, terwijl de plantjes zonder verdere bevestiging op de schijven rustten op de
zaadlobben. De schijven met plantjes werden vervolgens geplaatst op weckglazen van
een liter. Als voedingsoplossing werd de door HOAGLAND en BROYER (3) aangegeven
oplossing gebruikt met toevoeging van micro-elementen.
De potten werden vervolgens verdeeld over drie klimaatcellen, waarin de temperatuur gedurende de gehele proefduur constant gehouden werd op respectievelijk 10°,
17° en 24°C. De belichting werd gegeven van boven door middel van HPL-lampen.
Bij de aanvang van de proef bedroeg de lichtintensiteit ter hoogte van de toppen der
planten ca. 7 x 10*erg cm - 2 sec -1 , terwijl in volledig uitgegroeide toestand de lichtintensiteit ter hoogte van de topblaadjes ca. 13 X 104erg cm - 2 sec -1 bedroeg.
De belichtingsduur bedroeg 17uur per etmaal.
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De voedingsoplossing werd naar behoefte Ververst, aanvankelijk 1Xperweek, in
de latere stadiums 2à 3 X per week.
Iedere week of omde 14dagen werden twee sets geoogst waarvan het versgewicht
en hetdrooggewicht (105°C) werden bepaald; wortel, stengel + blad enpeul werden
afzonderlijk geoogst en gewogen.
BESPREKING DERRESULTATEN

1. Devolledigeontwikkelingscyclus bij17°C
In figuur 1is het drooggewicht van de drie onderdelen uitgezet tegen de tijd. De
gewichten van stengel + blad enpeul zijn uitgezet boven detijd-as opgelijke schaal
en hetwortelgewicht onder detijd-as opeenandere schaal. Depijl opdetijd-as geeft
het moment vandeeerste zichtbare bloei aan. Dehoeveelheid droge stof in stengel +
blad neemt aanvankelijk langzaam, daarna sneller toe,terwijl ongeveer 10dagen na
het begin van de bloei het maximale drooggewicht bereikt wordt. De hoeveelheid
droge stof die vastgelegd wordt indewortel, vertoont eensoortgelijk verloop, zijhet
met een tijdelijke afvlakking ongeveer samenvallend met de bloei. Deze afvlakking
werd aanvankelijk beschouwd alseen onregelmatigheid, maar gezien het feit datze
bij elke herhaling opnieuw optreedt, is het vrijwel zeker dat hier van een tijdelijke
afremming in de drooggewichtstoename sprake is. Een verdere aanwijzing dat we
hier te doen hebben met een reëel verschijnsel, wordt gevonden in de gegevens van
BOONSTRA (2) waar erwtewortels in de grond eenzelfde beeld vertonen. Het is voor
het ogenblik niet mogelijk een causale
drooggewicht
dry weight
verklaring vanditverschijnsel tegeven.
g/10pL.
Direct na de bloeibegint depeulzich
30
teontwikkelen ende droge-stofafzetting
in peulenzaadverloopt zeersnel.Tegelijkertijd zien we een afname van de
hoeveelheid droge stof in wortel en
stengel + blad optreden. ,Het is waarschijnlijk datdeze afname althans voor
stengel + blad berust op redistributie
stengel+blad
stem* leaves
van de droge stof, in casu opeen stoftransport naar de zich ontwikkelende
vruchten (zieblz. 22).
Zoalsuitdeliggingvande punten die
degewichtenderduplo'saangevenblijkt,
is deonderlinge spreiding gering en ligt
deze steeds binnen de 10%. Wat de
reproduceerbaarheid betreft, zijn erwten
dus ideale proefplanten.
wortel
Alhoewel de planten in hun gehele
roofs
L.
~\
J*
ontwikkeling een volkomen normale
g/10 pi.
indruk maakten, is de droge-stofprodrooggewicht
duktie per plant geringer dan door
dry weight
BOONSTRA
(2)in veldproeven werd geFig. 1.Het drooggewicht (gram per 10 planten)
vonden.Hierbijmoet opgemerktworden
vanwortel,stengel + bladenpeuluitgezet
tegendetijd. Temperatuur 17°C.
dat deze planten, in tegenstelling tot
Dryweight of roots(gramsper 10 plants),
die in het vrije veld, vanaf het eerste
stem + leavesandpodsplottedagainsttime.
stadium voortdurend bij 17°C zijn opTemperature17°C.Arrow indicates onset
gekweekt. Zoals uit de volgende paraof flowering.
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graafzalblijkenisdetemperatuureenbelangrijke,bepalendefactorindeuiteindelijke
totale droge-stofopbrengst.
2. Deinvloed van detemperatuur opde ontwikkelingscyclus
Door met regelmatige tussentijden te oogsten is de volledige ontwikkelingscyclus
bij de drie temperaturen 10°, 17°en 24°Cbepaald. De vers-en drooggewichten zijn
in figuur 2 uitgezet. Bij een beschouwing van de resultaten is er een aantal punten
van overeenkomst enverschildie onzeaandacht verdienen.
a. De algemene vorm van het gewicht-tijddiagram
Voor elk onderdeel bij elk van de onderzochte temperaturen wordt het verband
tussengewichtentijdweergegevendooreenmeerofminderkarakteristiekeS-kromme.
Dit betekent dat de gewichtstoename per tijdseenheid met de tijd toeneemt tot een
overgangspuntwordtbereikt,waarnadesnelheidvandegewichtstoenameafneemt en
tenslottenulwordt.Uithetverloopderlijnenblijktdatstengel+ bladnahetbereiken
vanhetmaximumgewichteengewichtsverliesteziengeven.Hetmaximaleversgewicht
wordt iets eerder bereikt dan het maximale drooggewicht. De vegetatieve ontwikkelingblad + stengel + vruchtblad wordtpraktisch afgesloten ophetmomentdat het
versgewicht maximaal is. Het drooggewicht van stengel + blad neemt dan nog toe
droogg«wicht•——•
dryweight
g/10pi
40

.

_Ü^
«—-oversgewicht
freshweight
g/10pln 200

'S

8

„..:_,

*-lg/10pl.
-—-o versgewicht
fresh weight

Fig. 2. Droog-en versgewicht bij verschillende temperaturen uitgezet tegende tijd.
Dry and fresh weight at differenttemperaturesplotted againsttime. Arrows indicate onsetof
flowering.
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door afzetting van reservestoffen (zetmeel). Tijdens deze ontwikkeling neemt het
versgewicht af door indroging, beginnend bij deonderste blaadjes.
Dewortelgewichtenliggenaanvankelijk ookopminofmeerexponentieelverlopende lijnen. Hierin komt echter een aantal onregelmatigheden voor. Het wortelstelsel
vertoont nl.eentijdelijke verminderingindeversgewichtstoename ietsvoordebloei.
Het is vooral de zijwortelvorming die dan geremd is. Na deze tijdelijke afremming
treedtnogeenmaaldevormingenuitgroeivaneengrootaantalzijwortels op.Hierna
heeft geen verdere uitgroei van het wortelstelsel meer plaats. Het versgewicht blijft
nu constant. Dit geldtvoor alletemperaturen eniseenverschilpunt metb.v. stengel
+ blad, waar het versgewicht na devolledige uitgroei sterk afneemt. Waarschijnlijk
berust dit ophet feit dat debovengrondse organen tijdens derijping blootstaan aan
deuitdrogende werkingvan deatmosfeer, watuiteraard voordewortelsinwatercultuur nietgeldt.
Ook het worteldrooggewicht heeft een periode waarin geen of slechts een geringe
toename valt te constateren. Dezevalt samenmet debloei.Vlak na debloeizienwe
nog eenperiode met toename van het drooggewicht, een toename die hoofdzakelijk
zalberusten op afzetting van reservestoffen inhet wortelweefsel.
Op het tijdstip waarop de snelle drooggewichtstoename van de vrucht begint,
neemt het drooggewicht van stengel + blad en ook dat van de wortel (behalve bij
10°C)af. Dat dit althans voor stengel + blad voor een deelberust op een transport
naar de zich ontwikkelende vruchten, wordt aannemelijk uit het feit dat vooral de
stengelleden ter hoogte van de peulen aan gewicht verliezen (zie onder d).
Weziendusdatdealgemenevormvandekrommenbijalletemperaturen ongeveer
hetzelfde is. In onderdelen zijn er echter grote verschillen.
b. De verhouding versgewicht/drooggewicht
Voor alle onderdelen geldt dat deverhouding versgewicht/drooggewicht inhetbegin van de ontwikkelingsperiode groter is dan later. Wanneer we het versgewicht
tegen het drooggewicht uitzetten, blijkt dat er verschillende fases voorkomen waarbinnen dezeverhouding constant is. Deze fases gaan vrij abrupt in elkaar over (1),
zoals uit een enkel voorbeeld moge blijken. Zo is in figuur 3het drooggewicht van
stengel + blad bij 10°Cuitgezet tegen het versgewicht van dezelfde organen. Het is
niet direct duidelijk welke fysiologische betekenis aan deze fase-indeling toegekend
moet worden.
Een opmerkelijk verschil tussen dedrie temperaturen isdat zowelvoor wortel als
stengel + bladgeldt,datdeverhoudingversgewicht/drooggewicht groterisnaarmate
de temperatuur hoger is.Waarschijnlijk isde relatieve hoeveelheid reservestoffen bij
lagere temperatuur groter dan bij hogere. Dit iseenalgemeen verschijnsel, dat in de
literatuur herhaaldelijk isbeschreven.
Derelatieve toenamevan het drooggewicht ten opzichte vanhet versgewicht inde
loop van de ontwikkelingsperiode is ook het gevolg van een toename van reservestoffen zoals zetmeel. Deze hoeveelheid is bij de hoogste temperatuur vrij gering en
dat kunnen we beschouwen als een der oorzaken van de betrekkelijk geringe zaadopbrengst bij dehogetemperatuur. Overigensisdezaadopbrengst eenresultantevan
verschillende processen zoals aanleg van vruchtbeginsels, bestuiving, vruchtzetting
enz.Bijdehoogstetemperatuurwasvooralhetaantalzadenperpeuldattotvolledige
ontwikkeling kwam,veel minder dan bij de andere temperaturen. Het gemiddelde
korrelgewicht daarentegen wasbijdelaagste temperatuur het kleinst.
c. De duur van de ontwikkelingscyclus
Een blik opfig.2maakt reedsduidelijk dat detijdsduur tussen kieming en rijping
20

aanzienlijk beïnvloed wordt door de temperatuur. De drooggewicht
gehele cyclus wordt bij de temperaturen 10°, 17° en dr*™[i9ht
9
24°Cdoorlopen inresp. 18,12en 8-9 weken. Dit iseen
algemeen verschijnsel, dat ookdoor WENT (8)voor verschillende planten is beschreven en door OTTOSSON (4)
en RIEPMA (6) voor erwteninveldproeven isgevonden.
Depraktischebruikbaarheidvanhet„heat-unitsystem"
zoals dat in de Verenigde Staten op uitgebreide schaal
wordt toegepast, berust op dit verschijnsel. Wehebben
hier te maken met een formatieve invloed van de
temperatuur. Hetbeginvande S-vormige groeikromme
kenmerkt zich door het feit dat de toename per tijdseenheid steeds groterwordt omdat meer elementen aan
het syntheseproces en/of groeiproces gaan deelnemen.
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Deze versnelling gaat door totdat desnelheid door een
versgewicht
ander proces geremd wordt. Dit lijkt hier de overgang
fresh weight
g/10pi.
naar degeneratieve fase te zijn. De afname van de snelheid blijkt doordat de helling van de lijn die het verFig. 3. Het drooggewicht van
band tussen tijd en droge stof in stengel + blad aanstengel + bladbij10°Cuitgezet
tegen het versgewicht.
geeft, afneemt (direct na de zichtbare bloei). In de tijd
Dry weightofstem + leavesat
ligt dit omkeerpunt eerder naarmate de temperatuur
10°C'plottedagainstfreshweight.
hoger is.
Arrow indicates onset offlowering.
Dit geldtnuvoorelkefase dieweindeontwikkelingsperiode onderscheiden, met het gevolg, dat de totale
duur van de ontwikkelingscyclus langer is naarmate de temperatuur lager is. Van
een evenredigheid zoals de heat-unit theorie veronderstelt isechter geen sprake.
d. D e t o t a l e d r o g e - s t o f p r o d u k t i e
Uit figuur 2 blijkt reeds dat naarmate de temperatuur hoger is, de eindgewichten
der verschillende onderdelen lager zijn. Nu is in figuur 4voor de verschillende temperaturen detotale hoeveelheid droge stof tegendetijd uitgezet. Wanneer wedeze lijnen
volgen zien we dat de droge-stofproduktie aanvankelijk het grootst is bij 24°C, iets
kleiner bij 17°Cen aanzienlijk kleiner bij 10°C. Ongeveer 5\ week na het begin der
proef snijden de lijnen van 24°C en 17°C elkaar. De groeisnelheid is nu bij 17°C aanzienlijk groter dan bij 24°C. Ongeveer 7-9 weken na de kieming wordt ook de groeisnelheid bij 10°Cgroter dan diebij 17°C. Het duurt dan echter nog enige tijd voordat
deachterstand isingehaald en ook dezelijnen elkaar snijden. Wanneer wenu degroeisnelheden (drooggewichtstoename per week) met elkaar vergelijken, zien we dat deze
gedurende de eerste vier weken bij 24°C groter is dan bij 17°C en deze laatste groter
dan bij 10°C. In de 5e,6een 7eweekis dezebij 17°C > bij 24°C > bij 10°C. Daarna
geldt voor de gehele verdere periode dat de snelheid van de droge-stofproduktie bij
10°C ^ bij 17°C > bij 24°C is. We zien dus inderdaad dat bij het ouder worden de
optimumtemperatuur verschuift naar lagere waarden. Gezien het voorgaande berust
dit waarschijnlijk op een secundaire invloed van de temperatuur. De volgende paragraaf zal hierover nadere informaties geven.
Wanneer wenu op figuur 4terugkomen, dan blijkt nog dat elkelijn zichineen drietal stukken laat verdelen. Tot aan het eerste buigpunt hebben we de ontwikkeling
van wortel, stengel, loofbladen en vruchtbladen. Dit punt geeft het beginvan de uitgroei der zaden aan. Hier begint tevens de toename van de droge stof minder snel te
verlopen.Ditbetekent niet dat de snelheid waarmee de droge stof in de zaden wordt
afgezet geringer is dan de voorafgaande droge-stofafzetting in stengel + blad +
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drooggewicht
g/iop"*W
100r

wortel, maar tegelijk met een toenamevandehoeveelheiddrogestof
in dezadentreedt eendroge-stofverliesopinwortel,stengelenblad.
Uit analysen van de drooggewichtenvandeafzonderlijke sten80
gelleden, die in andere proeven
zijnuitgevoerd,bleekdathetstengeldrooggewicht alleen afnam op
die hoogtewaaropdepeulenvoor60
komen. Dit betekent dus dateen
transport van droge stof uit de
stengel naar de peulen alleen
40
plaatselijk voorkomt. Het is dan
ook niet waarschijnlijk dat het
droge-stofverlies van de wortel
—*24°C
zoalsdat bij 17°Cen 24°Cvoor20
komt ietsmet transport naar de
peulen te maken heeft. Wemoeten daar in deeersteplaats denken aan een verademing ter
10
15
20
plaatse.Ditwordtookverdernog
weken
weeks
gesteunddoorhetfeitdatbij10°C
eendroge-stofverlies van de worFig. 4. Totaal drooggewicht bij drie verschillende
temperaturen uitgezet tegen de tijd.
telniet isaan te tonen.
Total dry weight at 3 different temperatures
Na het bereiken van het maxiplotted against time.
male drooggewicht treedt er bij
het verdere afrijpen nogenigverliesaandrogestofop. Ditbetreft eenaantalbladeren
dietijdens hetverversen van de voedingsoplossing afvallen, en verder waarschijnlijk
nogwatverhesten gevolgevandeademhaling.Zoalsuitfiguur2blijkt, treedtditverhesbijdepeulenniet op,maar alleenbij stengel + blad enwortel.
e. Onderscheiding van verschillende stadiums in de ontwikkelingscyclus
Bijdebesprekingvanfiguur2hebbenwe onderscheidgemaakttussende vegetatieve
faseendegeneratievefase,dietijdens debloeiinelkaarovergingen.Bijdebespreking
vanfiguur4isdaar bij gekomen defase vandezaadzetting, dieeentijdje na debloei
begint. Degedachtevan VANDESANDEBAKHUYZENommarkante overgangen tussen
verschillendestadiumszichtbaartemakendoorhetdrooggewichtvandeverschillende
onderdelenuittezetten tegenhet totaal drooggewicht heeft reedsverschillendemalen
bijgedragen tot eenvereenvoudiging vandebeschrijving der opeenvolgende stadiums
(9, 10).
Vanwegedebewezenbruikbaarheid vandezemethodeisdezeook opditmateriaal
toegepast. Het resultaat hiervan is uitgezet in figuur 5. De in dezefiguursamengebrachte grafieken geven een indruk van de verdeling van de totale hoeveelheid beschikbare droge stof over de verschillende organen bij 10° en 17°C. Zolang alleen
wortel en stengel + blad aanwezig zijn wordt de totale hoeveelheid droge stof over
deze beide verdeeld. Opmerkelijk is dat dit in het begin in een andere verhouding
gebeurt danlater. Deovergangtussendezebeidefases ligtbij 10°Cvijf wekennahet
beginvandeproefenbij 17°Ctweeweken.Hetismogelijk datdezeovergangsamenhangtmethetuitgeputzijnvandezaadlobben.Hettotaaldrooggewichtis ophetmo22

ment van deze knik bij 10°C ongeveer 8gram per 10planten en bij 17°C ongeveer
3gramper 10planten.
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Fig. 5. Het verband tussen het totaal drooggewicht en het drooggewicht der onderdelen bij twee
verschillende temperaturen.
Relationbetweentotal dry weightanddry weightofpartsoftheplantsattwodifferenttemperatures.

Vanaf dezeeerste knik blijft ervan detotale hoeveelheid gevormdedroge stofeen
groter percentage in de spruit dan voorheen. De verdeling blijft constant totdat de
bloeioptreedt. Vanafdatmomentmoetdegevormdehoeveelheid drogestofverdeeld
worden over stengel + blad, peul en wortel. Nu blijkt uit defigurendat de helling
vanstengel+ bladnietverandert.Devastleggingindepeulgaatdusgeheeltenkoste
vandewortelindezeeersteperiode.Dezeperiodeistevensgekenmerkt door eengeringe snelheidvan dedroge-stoftoename indepeul.
Devolgende entevensdemeestingrijpende overgangisdiewaarbij dezaadzetting
begint.Dezeovergangkwamookreedsinfiguur4duidelijk totuiting.Dezaadzetting
eistalledrogestofdiegevormdwordtvoorzichopengeeft bovendienaanleidingtot
een transport uit de aangrenzende delen van de stengel naar de peul. Deze periode
duurt tot de peul haar maximaal en tevens gelijk blijvend drooggewicht heeft bereikt.
Op dit moment treedt de laatste fase in, de afrijping, waarbij een teruggangin
totaaldrooggewichtvaltwaartenemen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat stijgende temperaturen de ontwikkelingscyclus verkorten. Samengaand hiermede isde totale produktie lager naarmatede
temperatuur hoger is, dit laatste ondanks het feit dat de hogere temperatuur aanvankelijk een snelleredroge-stofproduktie geeft.
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Indeontwikkelingsperiode neemtdesnelheidvandedroge-stofproduktie toe naarmate de plant ouder wordt, d.w.z. meer assimilerend oppervlak ontwikkeld heeft.
Bijdeovergangnaardegeneratievefasehoudt devegetatievegroeiopentreedtreeds
spoedigdoor afsterven van deoudste bladeren eenverkleiningvanhet totaalassimilerend oppervlak op.De duur van devegetatieve fase isbij delagetemperatuur veel
langer zodat deexponentiële groeiophet momentvan deintrede van de generatieve
fase eenveelgroter assimilatie-apparaat tot stand gebracht heeft dan bij de hogere
temperaturen.
3. Verandering van deoptimumtemperatuur tijdens de ontwikkeling
In hetvorenstaande is tot uitdrukking gekomen dat wanneer we de droge-stofproduktie in deeerste ontwikkelingsperiode alsmaatstaf nemen,detemperatuur van
24°C de hoogste waarden gaf. Al spoedig echter wordt de groeisnelheid bij 17°C
groterdandiebij24°Cennaverloopvaneenaantalwekenisdegroeisnelheidbij 10°C
het grootst. Wanneer we de gemiddelde snelheid der droge-stofproduktie van kiemingtothettijdstipwaaropdegrootstehoeveelheiddrogestofaanwezigisberekenen,
dan is deze voor 10°C het grootst. Dit verschil in temperatuurreactie voor de verschillende perioden is in de literatuur herhaaldelijk aangetoond (8, 5)en wordt dan
meestal beschreven als eenverschuiving van de optimumtemperatuur. Dit moet dan
waarschijnlijk inhouden dat de droge-stofproduktie in verschillende stadiums door
verschillende processen bepaald wordt. Deze processen zouden dan een verschillend
temperatuuroptimum hebben. Bij de bespreking van de proeven in de voorgaande
paragrafen isnaar voren gekomen dat tijdens devegetatieve groeidesnelheidvande
droge-stofproduktie het grootst isbij 24°Cendat dezejuist bij dezetemperatuur het
eerst geremd wordt door deversneldeintredevan degeneratieve fase.
Omdezegedachte tetoetsenzijnplanten opgekweektbij 17°Cenzijn dezeplanten
op verschillende momenten van de ontwikkelingscyclus overgebracht naar 10°C en
24°Cenisdedrooggewichtstoenamebijdezetemperaturengedurende 1 weekbepaald
envergelekenmet dedrooggewichtstoename bij 17°C.Wehebben zodoor wekelijks
oogsten de basislijn voor 17°C gekregen en tevens de reactie van de planten die 0,
1, 2, 3,4, 5en 6 weken oud waren op de temperatuur. Het resultaat is uitgezet in
figuur 6.Elkpunt stelthet gemiddeldevoorvan 5setsvan 10planten. De getrokken
lijn tussen de punten geeft de wekelijkse drooggewichtstoename bij 17°C aan^ de
onderbroken lijn die bij 24°C en de stippellijn die bij 10°C, steeds uitgaande van
overeenkomendeplantenaanhetbeginvandedesbetreffende week.Wekrijgen dusde
temperatuurreactievande17°C-setsopverschillendeleeftijden tezien.
Wehebben nu dusintegenstelling met dein devorigeparagraaf beschreven proef
steeds uitgangsplanten met hetzelfde assimilatorisch oppervlak en in dezelfde ontwikkelingstoestand. Weziennudattot ophetmomentwaaropde 17°C-lijn ombuigt,
bij detemperatuur van24°Csteedsdegrootste droge-stofproduktie voorkomt. Uitgangsmateriaalvan4à5wekenoudenoudergeeft eenanderbeeldtezien.Vijfweken
oudeplantengevenindedaaropvolgendeweekdegrootstetotale droge-stofproduktie
bij 17°C.Deremmingdoorhetintredenvandegeneratievefaseisnudoor detemperatuurvan24°Cversneld.
Dit is nog duidelijker bij 6weken oude planten waar dedroge-stofproduktie bij
10°C het snelst is,dan volgt 17°Cenbij 24°Cvinden wede grootste remming.
Hiermede isdus waarschijnlijk gemaakt dat detemperatuurreactie, die in de loop
van de ontwikkelingsperiode verandert, hier het gevolgisvan het feit dat dedrogestofproduktie, dieaanvankelijk geheelverbruikt wordt voor devegetatieve groei, nu
geremd wordt door het intreden van degeneratieve fase. Bijzesweken oudeplanten
houdtdelagetemperatuur van 10°Chetdoorwerkenvandeinvloedvandeovergang
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Fig. 6. Drooggewicht-tijddiagram
bij 17°C (o
o) en de
drooggewichtstoenameinde
week volgend op het overbrengen van een deel der
planten uit de hoofdreeks
naartemperaturenvan10°C
(
)en24°C(+ — + ) .
Dry weight-time diagram at
17°C(o
ó).Everyweek
5setsof10plantsweretransferred to WC (
; and
24°C (+
+) and the
dry weight increase during
the weekfollowingthetransference wasdetermined. Arrow indicates onset of flowering.
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naar degeneratievefasetegen,
waardoor de plant nog vegetatief doorgroeit. Is dus de
overgang naar de generatieve
fase eenmaal een feit, dan
werkt de remmingdaarvan op
de vegetatieve ontwikkeling
des te sterker door naarmate
detemperatuur hoger is.Voor
dewortelisditeerderhetgeval
danvoor de spruit.
We mogen hieruit concluderen dat devegetatieve groei
op elk moment in de ontwikkelingsperiodesnellerverloopt
naarmatedetemperatuurhoger
6
g/iopi.
is(binnendeonderzochtegrendrooggewicht
zen)endat denormaalgevondry weight
den afremming en ten slotte
beëindigingvan de vegetatieve groei veroorzaakt wordt door het intreden van de
generatievefase.Dehierbeschrevenproefgeefthierovermeer evidentiedandieuit de
vorigeparagraaf en andere soortgelijke proeven diein deliteratuur beschreven zijn.
Indien we ons devraag stellen hoe eenzelfde assimilatorisch systeem zo plotseling
de assimilatie drastisch reduceert, hetgeen bovendien slechts tijdelijk het geval is
(zodradezaadzetting begint is er weer een veel grotere droge-stoftoename per tijdseenheid),dan isdaarbij tedenken aan demogelijkheid van hetuitvallen vanhet verbruik doordat geen verdere groei plaatsheeft. De fotosyntheseprodukten zullenzich
ophopen,hetgeenvoorzetmeelisaangetoond,enditzoudirectofindirecteengeringere
assimilatiekunnen veroorzaken.
Theinfluence oftemperatureonthedevelopmentofpeas
The development of peas from seedlings to ripening was followed by weekly
harvesting. The plants were grown in an entirely constant environment at a light
intensity ofca. 7 X 10*ergscm -2sec-1, alightperiod of 17 hrs.a dayand a relative
humidity of about 70%. Three temperatures were used viz. 10°C, 17°C and 24°C.
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The duration ofacomplete cyclusandthetotal drymatter production issmaller
according asthetemperature rises, in spite ofamore rapid initial growth rateand
initialrateofdrymatterproductionathightemperatures.Thevegetativedevelopment
ispromoted byhightemperatures,butatthesametimetheonsetofflowering,which
inhibitsvegetativedevelopment,isspeededupmuchmore.Thisformativeinfluence of
thehightemperature dominatesinsuchawaythat thetotaldrymatter productionis
lower.
By transferring plants from the17°C-cycle totheother temperatures at different
stages of the development andbyfollowing thedevelopment after transference it
could beestablished that hightemperatures promote thedrymatter production until
the onset ofthe generative stage.
After the onset offloweringand fruiting the same assimilating area delivers a
smalleramountofassimilation productsperweekasbefore.Itistentatively assumed
thatinhibitionofthegrowthcausesanaccumulationofassimilation productsand that
thisaccumulation isthecauseofa decreased photosynthesis.
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DE INVLOED VAN DE WORTELTEMPERATUUR OP DE GROEI VAN
ERWTEN
with summary
R. BROUWER
INLEIDING

Het achterblijven van de groei op koude percelen of perceelsgedeelten is een verschijnsel dat ieder voorjaar opnieuw optreedt. Indien dit het geval is bij de in het
voorjaar gezaaidegewassen,ishetdenkbaar datwetedoenhebbenmeteentemperatuursinvloed op de kieming. We zien het echter evenzeer optreden bij grasland en
wintergranen, overbüjvende planten dus,en het ligtvoor dehand deoorzaak dan te
zoeken in een onvoldoende functioneren van het wortelstelsel. Een van de mogelijkheden is dat in dergelijke gevallen de wateropname en/of de ionenopname de beperkende factor voor de spruitgroei is. WENT (6) heeft op een andere mogelijkheid
gewezen.Volgenshemzou degroeivanhetwortelstelsel essentieelzijn voor degroei
vandebovengrondse delen, omdat door het groeiendewortelstelsel specifieke stoffen
(groeistoffen?) geleverd zouden worden. Deproduktie van dezestoffen zou dus ook
eenbeperkende factor kunnen vormen.
Om hierover causaal onderzoek te verrichten is het noodzakelijk dat de worteltemperatuur gevarieerd kan worden zonder de luchttemperatuur te beïnvloeden. In
hetonderstaandewordenproevenbeschrevenwaarindegroeivanjongeerwteplanten
(wortelenspruit)isnagegaan bij eenconstante luchttemperatuur (17°C)enverschillendeworteltemperaturen (7°, 11°, 15°en 19°C).
METHODE

Jongeerwteplantenwerdenna1 weekkiemingbij 17°Cinvochtiggehoudenklinkerisoliet overgebracht opperspexschijven. Per schijf werden 9plantjes gebruikt endeze
schijven werden oppotten van 750mlinhoud geplaatst. Alsvoedingsoplossing werd
devolledigehoaglandoplossing gebruikt dievoortdurend werdgeaëreerd. Bijelkvan
de onderzochte temperaturen konden tegelijk negen potten worden aangehouden.
Deluchttemperatuur wasinallegevallen 17°Cendebelichtingca.4 X 10*ergcm~2
sec -1 gedurende 17uur per etmaal.
De invloed van de verschillende worteltemperaturen werd bij verschillende ontwikkelingsstadiums onderzocht. Bij een deel van de proeven werd de temperatuurbehandeling direct na het inzetten van de proef begonnen, bij een ander deel werd
eerst gedurende eenzekeretijdvoorgekweekt bijéén der temperaturen en daarna de
voortgezettegroeibijverschillendetemperaturen onderzocht. Hetoogstengeschiedde
periodiek zodat een groei-tijddiagram verkregen werd. Bij het oogsten werden de
spruitlengte en het drooggewicht van de spruit bepaald en van de wortelstelsels het
drooggewicht, de lengte van dehoofdwortel en detotale lengtevan de zijwortels.
RESULTATEN

1. Verschillende worteltemperaturen, aangewenddirectnade kieming
Direct na dekiemingwerden dejonge kiemplantjes op oplossingen van 7°, 11°of
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Fig. 1. Het drooggewicht (mgperplant)en
detotalelengtevan wortels (m per
plant) van erwten bij verschillende
worteltemperaturen uitgezet tegen
de tijd.
Roof dry weight (mg per plant)
and total root length(m per plant)
of peas at constant air temperature
anddifferentroottemperaturesplottedagainst time.

Fig. 2. De spruitlengte (cm per plant) en
het spruitdrooggewicht (mg per
plant) bij verschillende worteltemperaturen uitgezet tegen de tijd.
Shoot length (cm per plant) and
shoot dry weight (mg per plant) at
constantair temperatureanddifferent root temperatures plotted
againsttime.

15°Cgezet. Om de zesdagen werden van elke temperatuur 2sets van 9planten geoogst, zodat een groeilijn verkregen werd voor 24 dagen. De resultaten van de bepalingen zijn in defiguren1en 2uitgezet. Bij het beginvan deproef zijn de hoofdwortels 3-5 cm lang. Vlak onder de zaadlobben, die op de perspexplaatjes rusten,
beginnen deeerstezijworteltjes zichtbaar teworden. Het spruitje isbij het beginvan
deproef 2-3 cmlangen deeersteblaadjes zijn nogniet opengevouwen. Aldirect na
het begin van deproef blijft degroei van de spruit bij de laagste worteltemperatuur
achter ten opzichte van de andere. Aanvankelijk werd verondersteld dat dit achterblijven een gevolgkon zijn van de lagere temperatuur der zaadlobben in dezeserie.
Het isnamelijk teverwachten dat dezejonge kiemplanten voor hun groeinoginbelangrijke mate afhankelijk zullen zijn van de zaadlobben. Om de waarschijnlijkheid
van dezeveronderstelling na te gaanisdetemperatuur in dezaadlobben met behulp
van thermokoppels gemeten. Het bleek dat het temperatuurverschil tussen de zaadlobben van dekoudste en de warmste serie maximaal 1°Cbedroeg. Hierdoor is het
dus onwaarschijnlijk geworden dat de beschikbaarheid van reservestoffen uit de
zaadlobben verantwoordelijk zou zijn voor de groeiremming bij de lage worteltemperatuur.
De spruiten op de lage worteltemperatuur onderscheiden zich behalve door een
geringere ontwikkeling ook door hun donkergroene kleur en kleine, stijve blaadjes.
Het uiterlijk geeft deindruk dat zeaan watergebrek lijden.
Uitfiguur1blijkt dat dewortelgroei sterk beïnvloed wordt door de temperatuur.
Zowel de totale wortellengte als het drooggewicht nemen toe naarmate de temperatuur hoger is. Bij de lage temperatuur zijn de wortels iets dikker dan bij dehogere,
hetgeen ook bhjkt uit de verhouding lengte/drooggewicht. Figuur 5 geeft een foto
vande 14dagen oude plantjes.
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Infiguur2zijn degegevens betreffende despruit weergegeven. In deze proef is er
een duidelijk verschil in spruitontwikkeling tussen de worteltemperatuur van 7°C
enerzijds en die van 11° en 15°C anderzijds. Een verschil tussen de beide laatste
temperaturen isnauwelijks te onderkennen. Dit geldt zowelvoor de spruitlengte als
voor het drooggewicht vandespruit, alhoeweldelengtesterker beïnvloed wordtdan
het drooggewicht.
Degroeiremming treedt evenzeer opindienweinplaatsvandehoaglandoplossing
leidingwater gebruiken. Ditisduseenaanwijzing dat nietdebij delage temperatuur
optredende remming van de ionenopname de causale factor voor de groeiremming
is. Vermoedelijk is deze groeiremming dan ook toe te schrijven aan een ongunstige
waterbalans.
De verschillen in droge-stofproduktie als gevolg van de verschillende worteltemperaturen zijn niet in alle proeven even groot. Figuur 3geeft voor een serievan
achtproevendeprocentueledroge-stofopbrengsten naeengroeiperiodevan28dagen
bijworteltemperaturen van7°en 11°C,uitgedrukt indeopbrengst bij 15°C.Wezien
uitdezefiguurdatderemmingvandespruitgroeimeervarieertdandievandewortelgroei. Terwijl de omstandigheden tijdens deproeven volledigconstant zijn, iserwel
eens enig verschil in de kiemplantjes. Afhankelijk van de zaaidiepte in de zaaipan
varieert de beginverhouding tussen wortel en spruit iets. Infiguur4 is de remming
van despruitgroei bij 7°Cten opzichte van despruitgroei bij 15°Cuitgezet tegende
spruit/wortel-verhouding. Ervalteenduidelijkverband tussendezebeidegrootheden
te constateren. Naarmate de gemiddelde spruit/wortel-verhouding groter is, is de
remmingvan despruitgroei sterker.
Dezegegevenswijzeneropdatonderdegegevenproefomstandigheden (luchttemperatuur 17°C,lichtintensiteit 4,1 X 104erg cm -2 sec-1, belichtingsduur 17uur per etmaal,relatievevochtigheid 65%)bijeenworteltemperatuur van7°Cdespruit/wortelverhouding niet hoger dan ca. 1,0 kan zijn, wilhet wortelstel in debehoefte van de
spruit kunnen voorzien (de remming ligt dan binnen de normale spreiding).
Opovereenkomstigewijzeiseenaantalproevenuitgevoerdmetvierworteltemperaturen(7°,11°,15°en19°C).Dewortelgroeineemt ook bij eenverhoging van detemperatuur van 15°tot 19°Cnogtoe.Deze beide worteltemperaturen gaven geen verschilin spruitgroei tezien.
2. Verschillende worteltemperaturen, aangewendnaeenvoorkweek van16 dagen
Onder deomstandigheden alsbovenbeschreven, werdenjongekiemplantjes nade
kieming eerst gedurende 16 dagen opgekweekt bij dezelfde worteltemperatuur en
daarna overgebracht op vier verschillende worteltemperaturen.

Fig.3.
Drooggewichten van wortel en spruit
na 28 dagen bij worteltemperaturen
van 7°, 11° en 15°C.De gewichten bij
15°Czijn op 100% gesteld.
Rootandshootdryweight at the endof
agrowthperiodof28daysat7°and11°C
roottemperature expressedinpercentagesof thedry weight at 15°Croottemperature.
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a. Voorkweek bij 7°C gedurende 16 dagen, daarna 12 dagen 7°, 11°, 15°
of 19°C
Na 16dagen voorkweek bij 7°C worteltemperatuur zag het uitgangsmateriaal er
ongeveeruitalsdeplanten vanfiguur5,links.Zesdagennahet overbrengen naarde
verschillende temperaturen werd eendeelvan deplanten geoogst. Een foto van deze
groep isgegeven infig.6a. Weer 6dagen later werd de rest geoogst enfig.6b geeft
vandezeplanten eenfoto. Wezieneenduidelijk betere ontwikkelingvanhetwortelstelselnaarmatedetemperatuur hogeris.Ookinditgevalblijft de spruitontwikkeling
bij delaagsteworteltemperatuur duidelijk achter, hetgeenvooralinfiguur6b opvalt.
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Fig.4. De remming van de spruitgroei bij een worteltemperatuurvan7°Cab percentagevandespruitgroei bij een worteltemperatuur van 15°C, uitgezet tegen de spruit/wortel-verhouding.
Percentageinhibition of shoot growth at a root
temperatureof 7°C as compared to the shoot
growth at 15°Cplottedagainsttheshoot/rootrates.
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Debijbehorende metingenengewichtsbepalingen zijn indefiguren7aen7buitgezet.
Dewortellengte enhetworteldrooggewicht vertonenhetzelfde beeld alsbij devorige

Fig. 5. Erwteplanten na de kieming twee weken gekweekt op voedingsoplossingenvan7°C(links),
11°C (midden) en 15°C
(rechts) bij eenzelfde
luchttemperatuur(1 TC).
Peaseedlingsafteremergencegrown2 weeks at
roottemperatures of7°C
(left), IPC (centre)and
15°C(right) and aconstant air temperature of
17°C.

Fig. 6a. Erwteplanten na dekieming 16dagengekweektbijeenworteltemperatuur van7°Cen daarna6dagenbij verschillendeworteltemperaturen:van linksnaar rechts 7°, 11°, 15°en 19°C.
Luchttemperatuur steeds 17°C.
Pea seedlings after emergence grown16 days at a root temperature of 7°C and there-after
during6 days at differentroot temperatures: from left to right 7°, 11°, 15°and 19°C.Air
temperature throughout 17°C.

proeven is beschreven. Alleen bij de laatste oogst (28 dagen oude planten) blijft de
groei bij de hoogste worteltemperatuur relatief iets achter. Waarschijnlijk hangt dit
samen met de overgang naar de generatieve fase, waarin de wortelgroei geremd
wordt (1).De bloei van de planten treedt nl. bij delaagste worteltemperatuur enige
dagenlateropdanbijdehoogste worteltemperatuur. Uitfig.7b blijkt dat delengtegroei van de stengel door de lagere worteltemperaturen ook in dit geval geremd is,
terwijl deze remming bij de droge-stofvastlegging in de spruit veel minder duidelijk
is en alleen bij een worteltemperatuur van 7°C van enige betekenis is. We kunnen
dusuitdezeproef concluderen dat lengtegroeiendroge-stofva,stlegging door deworteltemperatuur met in dezelfde mate beïnvloed worden. De lengtegroei is gevoeliger
dan de droge-stofproduktie.
b. Voorkweekbij 11°C gedurende 16dagen, daarna 12 dagen 7°, 11°, 15°
of 19°C
Het uitgangsmateriaal voor de proef, dus na een voorkweek van 16dagen bij een
worteltemperatuur van 11°C, komt overeen met de plantjes van fig. 5a, middelste
set. Na 6en 12dagenbij de verschillende worteltemperaturen te hebben gegroeid,
zaghet materiaal eruit alsinfiguur8a,resp.8bisweergegeven.Hieruitblijktdathet
verschil in wortelgroei nog evenzeer optreedt als in de voorgaande gevallen.De
spruiten verschillen nu niet veel meer. Dit blijkt ook uit de meetresultaten diein
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Fig. 6b. Alsfiguur6a,nadat deplanten nog6dagen bij deverschillendeworteltemperaturen hebben
gegroeid.
Asfigure6a,afteranotherperiodof6 daysat different root temperatures.

7°C
-o 11°C I worteUemp.
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Fig.7a.Totale wortellengte en drooggewichtvandewortels uitgezet tegen
de tijd.
0-16 dagen worteltemperatuur van
alle sets 7°C, luchttemperatuur
17°C;
16-28 dagen verschillende worteltemperaturen, luchttemperatuur
17°C.
Totalrootlengthandrootdry weight
plotted against time.
Cultureconditions:0-16 daysroot
temperature 7°C,
16-28 days differentroottemperatures,
airtemperature 17°C throughout.

Fig. 7b. De by figuur 7a behorende spruitgegevens.
Dry weight andlength of theshootsof
figure 7a.

figuur9a enfiguur9bzijn uitgezet. De
wortellengte neemt met stijgende temperatuur nogduidelijk toe, het drooggewicht van de wortel is alleen bij de
worteltemperatuur van 7°C lager dan
datbijdeandere.
Het spruitdrooggewicht is in alle
gevallen nagenoegevenhoog,despruitlengte blijft bij 7°Ciets achter.
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De resultaten van deze proef komen wat het drooggewicht betreft overeen met
3 0

Fig. 8a. Alsfiguur6a, maar van 0-16 dagen worteltemperatuur 11°C.
Asfigure6a,butfrom 0-16 daysroottemperature ITC.
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Fig. 8b. Als figuur 6b,maar van 0-16 dagen worteltemperatuur 11°C.
Asfigure6b,butfrom 0-16 daysroottemperature 11°C.
- 7°C-i
-o11°C I worteltemp.
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Fig. 9a. Als figuur 7a, maar van 0-16 dagen
worteltemperatuur 11°C.
Asfigure7a,butfrom 0-16 daysroot
temperature 11°C.
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Fig.9b. De bij figuur 9a behorende spruitgegevens.
Dry weight andlength of theshootsof
figure 9a.

30
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die van de vorige proef. Alleen de wortel bij 7°C heeft een lager drooggewicht dan
de rest. Bij de spruiten waren er geen verschillen meer waar te nemen. Gezien het
dichte kluwen dat het wortelstelsel aan het eind van de proef gevormd had, waren
lengtemetingen niet meer mogelijk.
BESPREKING

De invloed vandeworteltemperatuur op de wortelgroei, zoalshier beschreven, isin
overeenstemming met soortgelijk onderzoek door anderen verricht (zie overzichtsartikel van RICHARDS e.a. (4)). Dat de worteltemperatuur een belangrijke invloed
uitoefent op de spruitgroei schijnt niet zo vanzelfsprekend te zijn (7). In de proeven
is duidelijk aangetoond, in overeenstemming met de algemene praktijkervaring in
land- en tuinbouw, dat deze beïnvloeding wel degelijk kan voorkomen. Zoals te verwachten is, hangt onder bepaalde klimatologische omstandigheden de mate waarin
de groeiremming van de spruit optreedt af van de spruit/wortel-verhouding. In de
tijdens deze proeven heersende omstandigheden is een spruit/wortel-verhouding van
1.0 ofkleinervereist. Het ismogelijk dat bij eenlagerelichtintensiteit en/of een hogere
luchtvochtigheid een hogere spruit/wortel-verhouding toelaatbaar is. In dit verband
moge verwezen worden naar een onderzoek van EARLY en CARTTER (2), die vonden
dat bij hogere lichtintensiteiten de minimaal toelaatbare bodemtemperatuur voor
soja verschoof naar hogere waarden.
WENT (7) veronderstelt dat wanneer andere groeiomstandigheden, met name
aëratie en ionenvoorziening, optimaal zijn, de groeisnelheid van tomateplanten niet
beïnvloed kan worden door de bodemtemperatuur, zoals door RIETHMANN (5) was
gevonden. Aangezien in de hier beschreven proeven de ionenvoorziening optimaal
was, evenals de aëratie, gaat deze veronderstelling voor erwten niet op. Als oorzaak
van de groeiremming van de spruit komt ionentekort hier niet in aanmerking aangezien de groei in het eerste stadium niet afhankelijk is van de aanwezigheid van ionen.
Het lijkt het meest waarschijnlijk dat we hier met watertekort te maken hebben. Het
is bekend dat watertekort de oorzaak kan zijn van een geremde spruitgroei (3). Het
blijft echter nog een vraag voor verder onderzoek waarop dit berust. Aangezien in de
spruiten van planten waarvan de wortels bij een lage temperatuur gehouden worden
ook na een donkerperiode nog veel zetmeel voorkomt, lijkt het onwaarschijnlijk dat
watertekort alszodanig hier leidt tot een verminderde fotosynthese. Vermoedelijk zal
de ophoping van eindprodukten van de fotosynthese een gevolg zijn van de geremde
groei(geenverbruik).
The influenceof the root temperature on thegrowth of peas
Experiments are described showing that at constant air temperature, relative
humidity and light intensity root and shoot growth ofpea seedlingsisgreatly retarded
by low root temperatures.
With an air temperature of 17°C, a relative humidity of 65%, a light intensity of
4.1 X 10* ergs cm - 2 sec -1 and a light period of 17 hrs. a day, the shoot growth
inhibition at a root temperature of 7°C was rectilinearly dependent on the shoot/
root ratio (fig. 4), a ratio of about 1.0 being necessary to prevent growth inhibition.
It is suggested that the growth inhibition was caused by a reduced water absorption
leadingto water deficiency. Because of thehigh starch content inthe shoots at the low
root temperature it is suggested that the process of photosynthesis was not inhibited
by the water deficiency in itself.
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SPEELT BORIUMTEKORT EEN ROL BIJ DE ONTWIKKELING VAN WITTE
KLAVER IN GRASLAND?
with summary
G. C. ENNIK

INLEIDING

Volgens de literatuur (1) behoren luzerne en klaver tot de voor boriumtekort gevoelige gewassen. Daarentegen zijn grassen veel minder gevoelig. Bij de pogingen die
delaatstejaren in onsland zijn ondernomen om deverbouw van luzerneuit te breiden
tot de zandgronden, bleek boriumtekort meermalen een groeibelemmerende factor
te zijn. Hartrot bij bieten (eveneens een gevolg van boriumtekort) komt op onze
zandgronden veelvuldig voor. Het is bekend dat in ons land de zandgronden het
armst zijn aan borium, gevolgd door de rivierkleigronden. De zeekleigronden zijn
betrekkelijk boriumrijk en hartrot komt daar dan ook slechts sporadisch voor (3).
In verband methet voorgaande reesdevraagofbij deontwikkeling vanwitte klaver
in grasland en kunstweiden, in het bijzonder op zandgrond, de boriumvoorziening
wellicht eenrol speelt.- Door toevallige omstandigheden werdin 1955de beschikking
verkregen over een perceel bouwland met een zeer slechte boriumtoestand; waarop
deze vraag nader is onderzocht.
GEGEVENS BETREFFENDE HET PROEFPERCEEL EN DE OPZET VAN DE PROEF

Het bewuste perceel ligt op hoge zandgrond in Lunteren. Het was in 1954 in gebruik bij Ir. W. A. P. BAKERMANS (I.B.S.) als bietenbemestingsproefveld, waarop de
invloed op de opbrengst werd nagegaan van diverse combinaties van uiteenlopende
hoeveelheden kali, magnesium en natrium, respectievelijk toegediend als K-60 %,
magnesiumsulfaat en chilisalpeter of landbouwzout (in totaal 12 objecten in 2-voud,
dus 24 veldjes). Ondanks de natte zomer van 1954, waarin in het algemeen weinig
hartrot voorkwam, bleek op het proefveld omstreeks half oktober gemiddeld over
alle objecten 3,65 % van het aantal bieten aangetast door hartrot. Dit was meer dan
op één van de andere bietenproefvelden in datzelfde jaar het geval was.
Datdeboriumtoestandvanhetperceelzeerslechtwas,blijkt ook uiteen vergelijking
van het grondonderzoek ervan met dat van andere percelen. Een grondanalyse van
het proefveld in april 1954 van de laag 0-15 cm gaf de volgende uitkomsten: p H KC14,55; humusgeh. 5%; in heet water oplosbaar borium 0,12mg/kg droge grond. In 1952 hadden wij van 82 willekeurige, nieuw ingezaaide percelen (voornamelijk
kunstweiden) op zandgrond in N.-Brabant, Limburg en Gelderland voor oriënterend
onderzoek eveneenshetboriumgehalte latenbepalen.In tabel 1 zijn de boriumgehalten
ingedeeld in klassen en is aangegeven hoeveel percelen in iedere klasse werden gevonden. Hieruit blijkt dat het boriumgehalte van het bietenproefveld lager was dan
van alle 82 onderzochte graslanden. De frequentieverdeling wijst erop dat percelen
met een nog slechtere boriumtoestand dan het proefveld vermoedelijk zelden voorkomen, en dat het perceel behoort tot de boriumarmste die in ons land te vinden zijn.
- Volgens de laatste normen van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek is op zand-, leem- en lössgronden een boriumgehalte bene37

Tabel 1. Overzicht van de boriumgehalten van degrond van 82willekeurige, 1à 2jaar oude kunstweiden op zandgrond.
Surveyof theboron-contents(= hot-water-solubleB) of82oneortwoyearoldleyson sandy
soilchosen atrandom.
mgB/kgdrogegrond
mgB/kg drysoil
0,01-0,05
0,06-0,10
0,11-0,15
0,16-0,20
0,21-0,25
0,26-0,30
0,31-0,35
0,36-0,40
0,41-0,45
0,46-0,50
0,51-0,55
0,56-0,60
0,61-0,65
0,66-0,70
0,71-0,75
0,76-0,80
0,81-0,85
0,86-0,90
0,91-0,95
0,96-1,00
>1,00

Aantalpercelen
Numberof fields

6
4
7
14
13
8
12
6
6
1
1
1
1
2
82

den0,3mg/kgonvoldoende voorbietenenluzerne.Hetboriumgehaltevanhetproefveldligtver onder dezenorm.
Nadat eind 1954hetbietenproefveld wasopgeheven,isvandegelegenheid gebruik
gemaakt opdit perceel eengras-klaverproef aan te leggen met het doel de eventuele
invloed van boriumtekort op de klaverontwikkeling vast te stellen. Na de gebruikelijke grondbewerking in dewinterishetproefveld eindmaart 1955ingezaaid meteen
gras- en klaverzaadmengsel voor blijvend grasland op weinigvochthoudende grond
(BG 7), waarin echter de witte weideklaver is vervangen door witte cultuurklaver.
Deze beide klavertypen zijn botanisch niet duidelijk van elkaar te onderscheiden,
waardoor opneming van beide typen in het mengsel tot onontwarbare complicaties
kanleiden.Met opzetiseenmengselvoorblijvend grasland genomen, omdatditveel
Engelsraaigras bevat. Deze soort isten opzichte van witte klaver agressiever dan de
meeste andere grassen, zodat verwacht mag worden dat het effect van een factor die
nadeligisvoor klaver doch nietvoor gras,door dezeagressiviteit versterkt tot uiting
zalkomen.
Bij het aanleggen van het gras-klaverproefveld ishet schema van het bietenproefveld aangehouden, doch daarbij zijn de oorspronkelijke veldjes middendoor gedeeld
enissteedséénvan debeideverkregen helften tweewekenvoor het inzaaien bemest
met 10 kg borax/ha, welke daarna is ingeharkt. De bemesting met borax vond zo
plaats dat van de oorspronkelijke veldjes afwisselend deene of deandere helft werd
bemest, zodat over het gehele proefveld een dambord van B-bemesting kwam te
liggen. Op dezewijze werd duseen boriumbemestingsproef in 24-voudverkregen bij
uiteenlopende K-, Mg- en Na-toestand van de grond. De bemesting met borax is
tijdens deproef niet herhaald. Het proefveld is 3jaar blijven liggen en werd uitsluitend gemaaid.Bijiederesnedezijnvanelkder48veldjes deopbrengst enhet klaver38

gehalte bepaald. Het proefveld ontvingjaarlijks een bemesting met superfosfaat en
vanaf het tweedejaar per snede circa 20kg stikstof/ha. Eveneens vanaf het tweede
jaar is aansluitend op het schema van het vroegere bietenproefveld aan bepaalde
veldjes een bemesting met kali, magnesium en/of natrium gegeven.
OPBRENGST EN BOTANISCHESAMENSTELLING

Deopkomst vangrasenklaverwas,evenalsdebeginontwikkeling, goedenopalle
veldjes gelijk.
Na verloop van tijd traden in het bijzonder tussen de veldjes met en zonder kaliof magnesiumbemesting belangrijke verschillen op in opbrengst en klavergehalte.
Naarmate het proefveld ouder werd, werden dezeverschillen steeds groter.
Daarentegenwerdvandeboriumbemestinggedurendedegeheleproefperiodenimmer
enige invloed gezien, noch op de opbrengst, noch op de botanische samenstelling.
Dit blijkt ook uit tabel 2, waarin per snede de gemiddelde opbrengst aan gras plus
klaverenhet klavergehalte zijn weergegevenvoordewelennietmetboriumbemeste
veldjes. De opbrengsten zijn dus gemiddelden van 24 veldjes. Het klavergehalte is
steeds berekend uit de gemiddelde gras-en degemiddelde klaveropbrengst van deze
veldjes.
Tabel 2. Gemiddelde opbrengst aan gras plus klaver en klavergehalte op de welen niet met borium
bemeste veldjes.
Averageyieldofgrassincluding whitedover anddover contentontheplots withandwithout
borondressing.
Oogstdatum
Harvestdate

1955 / 4aug
ly:
" \17okt
1956
1M0

12juh

28aug
{ 2okt

1957 { 21 aug
bOokt

% witteklaver
% whitedover

Opbrengstkgdroge stof/are
Yieldkg drymatterlore
GeenB
NoB

WelB
WithB

GeenB
NoB

WelB
WithB

24,1
13,4

23,1
13,6

61%
67

60%
67

19,7
17,3
18,7
14,6

20,4
17,2
18,9
14,1

25
32
21
13

23
31
20
13

22,0
15,0
11,6

23,0
15,3
11,2

12
11
5

10
10
5

Tussende Ieen2esnedein 1957heeft hetproefveld langetijd sterkvandedroogte
geleden. Hoewel in het algemeen boriumgebrek door droogte in de hand wordt gewerkt, was er ook na deze droogteperiode geen verschil tussen de wel en niet met
borium bemeste veldjes waar te nemen.
Dathetnietreagerenvandeklaveropdeboriumbemestinggeengevolgisvandemogelijkheid dat de toegediende borium niet beschikbaar is gekomen voor de planten,
blijktuiteengewasanalyse.Inaugustus 1955isinmengmonstersvandebovengrondse
delenvanwitteklaver van de niet en van de welmet borium bemesteveldjes het boriumgehaltebepaald. Dit bedroeg respectievelijk 24,4 en 43,7 mg B/kg droge stof.
Het boriumgehalte van de klaver op de boriumveldjes was dus bijna tweemaal zo
hoogalsvandeniet metborium bemeste klaver.
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DISCUSSIE

Deuitkomsten van deproef wijzen erop dat in ons land dekans op boriumtekort
bij witte klaver in grasland uiterst klein is en dat witte klaver aanmerkelijk minder
gevoeligisvoor eenslechteboriumtoestand dan bieten. Dit laatstewerdnog eensop
duidelijke wijzebevestigd,toen deproefveldhouder na deopheffing vanhet proefveld
er in 1958als eerste gewas bieten op verbouwde. De bieten werden bemest met o.a.
700kgchilisalpeterperha,indehoopdatdaarmeedeboriumtoestand voordebieten
voldoende oppeilzouzijn gebracht. Ditbleekechterniethetgevaltezijn.Welechter
bleekdein 1955 gegevenboraxbemesting noggroteinvloed tehebben opdematevan
hartrotaantasting.
Deze bemesting die 3jaar verborgen in de grond had gelegen, kwam nu als een
dambord in het gewastot uiting. Dit wasvoor Ir. BAKERMANSaanleiding er hartrottellingen en opbrengstbepalingen te laten verrichten. Op de veldjes die in 1955niet
met borax waren bemest, was gemiddeld 65%van het aantal bieten aangetast door
hartrot en op dewelmet borium bemeste veldjes slechts 13 %.Ook bleek ereenbelangrijk verschilin opbrengst tezijn. Opdenietmetborium bemesteveldjes bedroeg
deopbrengst 727kgbietenen211kgversloof perareenopdeboriumveldjes 837kg
bieten en297kgloof.
Over de nawerking van boriumbemesting in het algemeen is weinig bekend (2).
Uit het voorgaande blijkt dat in ons geval, waarin een boriumbemesting werd gegeven die slechts de helft bedroeg van een normale boriumbemesting aanbieten,en
waarvan door het uitsluitend maaien bovendien weer een deel aan de grond is onttrokken, de nawerking betrekkelijk groot is geweest.
Vóór deaanlegvanhetinditartikelbesproken proefveld, hadden wijreedsopeen
40-tal willekeurige nieuwingezaaide percelen, behorende tot dein tabel 1 genoemde,
kleineboriumbemestingsproefveldjes aangelegd. Ook in dezegevallen,waarin deboriumtoestanddus welbeter was dan op het proefveld in Lunteren, hebben we nooit
eengunstigeinvloedvandeboriumbemestinggezien.Integendeelbleekeenbemesting
met25kgboraxperhadikwijls eenzekere,zijhet ooktijdelijke, vergiftiging vanklaverengras(vooralbepaalde soorten)teveroorzaken.
Op het proefveld in Lunteren is naast de eigenlijke proef met witte klaver plus
grastevenseenkleinproefje genomenmetboriumbemesting opeenmonocultuurvan
rode klaver. Evenals ophet groteproefveld werd tweewekenvoorhetzaaien bemest
met 10kgboraxperha.Ookinditgevalwerddoordeboriumbemestingdeopbrengst
vandeklavernietverhoogd,terwijlevenmineenverschilinbloeikonwordengeconstateerd. Zelfs vertoonden verscheidene planten injuli lichte vergiftigingsverschijnselen,
dieechtervanvoorbijgaande aard waren.
Isborondeficiencyacauseofthepoordevelopmentofwhitecloverinleysandpermanent
pastures?
Onaleywitha very lowboron state (0.12mghot-water-soluble Bper kgdry soil;
compare table 1)a dressing with 10kgborax/ha before seeding had no influence on
theyieldoftheleyortheclovercontent (table2).Thisshowsthat inthe Netherlands
thedevelopmentofwhitecloverinleysorgrasslandsisnotlimitedbyboron deficiency.
After 3yearstheexperimentalfieldwasliquidated after whichbeetsweregrownasa
following crop. Though the beets were dressed with 700kg Chilean nitrate per ha,
the after-effect of the boron dressing, which was given three years before, was very
strong.Not onlywasthenumber ofplantswithsymptoms ofborondeficiency (heart
rot) much higher on the plots which received no boron three years before, but also
the yield ofbeetand topsontheseplotswasmuchlower.
40
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VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND
with summary
A. SONNEVELD
INLEIDING

Wanneer in een gebied waar vanouds op extensief geëxploiteerd grasland werd
„vetgeweid", een meer moderne en intensiever graslandexploitatie wordt gepropageerd, wordt vanpraktijkzijde nogaleensdemeningnaar voren gebracht dat eenop
dergelijkewijzegeëxploiteerdgraslandmindergeschiktzouzijnvoorde„vetweiderij".
Degroeivandedierenzouermindergoedzijn enzezoudenniet ofmoeilijker ineen
conditie tebrengen zijn zoals diedoor de slagerwordt gewenst.
Bijdegraslandverbeteringen dieindelaatstejarenindekomkleigebiedentussende
groterivieren tot standworden gebracht, ishetprobleem ook aan deorde gekomen.
Ditheeftgeleidtotdevraagaanonsinstituutoferinderdaadvaneenprobleemsprake
isenzoja,wathiervandeoorzaak kanzijn enwatkanwordengedaanomaandebezwaren tegemoet te komen.
Inverband hiermedewerdopdeproefboerderij DeOssekampeneentweetalproefvelden aangelegd.
OPZETDER PROEVEN

In het voorjaar van 1958werd eenproef aangelegd waarop met schapen werdgeweid. Dezediersoort werd gekozen inverband metdebeschikbare oppervlaktegrasland en de aan de proef verbonden kosten. Het proefveld omvatte de volgende vier
objecten:standweidezonderN-bemesting,omweidenzonderN-bemesting,omweiden
bij eenbemestingmet 100kgNper ha enomweidenbij eenbemestingmet 500kgN
perha.Destikstofbemestingwerdregelmatigoverhetseizoenverdeeldendirectnahet
uitscharen toegediend. Op elk object werden vier dieren ingeschaard. Op de standweidezonderstikstof kregenzeeenoppervlaktevan26areterbeschikking. Eenzelfde
oppervlakte werdbeschikbaar gesteld aan dedierenvanhet object omweiden zonder
stikstof. De oppervlakte werd hier echter in drie gelijke stukken verdeeld, zodat
regelmatigkonworden omgeweid. Dit wasook het gevalbijhet object omweiden bij
eenbemesting met 100kg N per ha. In verband met het teverwachten effect van de
N-bemesting opdegrasgroeiwerdaan dedieren hier echter slechtseentotale oppervlakte van 21 are beschikbaar gesteld. Om dezelfde reden was deze oppervlakte
slechts 11 are bij het object omweiden bij een bemesting met 500 kg N per ha.
Bovendien was bij dit object de oppervlakte niet onderverdeeld in drie maar in zes
veldjes.Voorelkekeeromscharenwerdenenkelestrokenuitgemaaidomvastteleggen
bij welkehoeveelheid graswerdingeschaard. Tevenswerdenmonstersgenomen voor
chemisch onderzoek.
Op 28april werden volwassen schapen ingeschaard. Daar het niet mogelijk bleek
eenvoldoendeaantal gusteooienbijeen tebrengen,moesten ook enkelehamelswordeningeschaard.Dezewerdenoverdeobjectenverdeeld.Op21juliwerdendezedieren
afgevoerd en onder controle geslacht bij een exportslachterij. De geslachte dieren
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werden door een deskundige van de Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor te Exporteren Schapen (K.E.S.) op kwaliteit beoordeeld.
In het tweedegedeeltevan het seizoen werdenjonge Texelse rammen ingeschaard.
Zewerden 5augustus ophetproefveld gebracht en 14oktober weerafgevoerd en op
dezelfde wijze geslacht en beoordeeld als devolwassen dieren. Beginjuli kwam nog
eenoppervlakte grasland,grootca. IJ ha,voorproefdoeleinden beschikbaar. Hierop
werd een proef met pinken genomen. Dit proefveld bestond echter uit slechts twee
objecten, nl. standweiden zonder bemestingmet stikstof en omweiden met 500kg N
perhaoverhetgeheleseizoenverdeeld.Heteersteobjectomvatteeenoppervlaktevan
98 are, het tweede object 56 are, verdeeld in drie even grote perceeltjes. Op 2juli
werden op elk object 4 pinken ingeschaard, die het proefveld op 9 november weer
verlieten.
Zowel de schapen als de pinken werden periodiek gewogen. In de herfst werden
zowel van de schapen als de pinken bloedmonsters genomen om het gehalte aan
ureum te bepalen. Van depinken werden bovendien monsters genomen uit depensinhoud omhet NH3-gehaltevan depensvloeistof tekunnen vaststellen.
RESULTATEN

Het gewichtsverloop van deeerstegroep schapen isweergegeven infiguur1.
Opvallendisdesterketoenamevanhet gewichtindeeerstewekenvandeproefen
het achterblijven hierbij van dedieren dieophet object 500Nweidden. Hetisdenkbaar dathiereenverschilinbuikvullingeenrolspeelt. Enerzijds zoudeverteringvan
het grasvan deonbemeste of slechtslicht bemeste objecten minder snelkunnen verlopen, waardoor ersteedseengrotere hoeveelheid materiaal in hetmagenstelsel aanwezigisdan bij dedierenvanhet zwaar bemesteobject. Anderzijds zouhet grasvan
het zwaar bemeste object minder graag kunnen worden opgenomen, waardoor het
magenstelsel bij de dieren grazende op dit object, steeds minder materiaal zou bevatten dan gewenstis.Watdelaatstemogelijkheid betreft werdwaargenomen datde
dieren, zowel de schapen als de pinken, grazende op het zwaar bemeste object, veel
onrustiger waren en duidelijk sterker op bezoek aan deproefvelden reageerden dan
deandere dieren. Dedieren wekten dusinderdaad deindruk het zwaar bemestegras
minder te kunnen waarderen.
In detweedehelft vanmeieninjuni namen dedierenvanhet object „500N,omweiden"echterooknogminderingewichttoedandeanderedieren.Dat deverschilleninbuikvulling steedszoudenblijven toenemenisnietaan tenemenendeverschillen in gewichtstoename tussen de dieren van de verschillende objecten kunnen dan
ook niet alleenhet gevolgzijn van eenverschilin buikvulling.
Onder schapenhouders ismen over het algemeen van opvatting dat schapen zich
het best thuisvoelen op kort gras. De dieren op de standweide waren steeds ruimschoots in de gelegenheid om selectief te grazen op plekken met kort gras. Hiertoe
waren de dieren op de omweidingsobjecten niet in staat. Daar werd regelmatig een
nieuwperceeltjemetoverdegeheleoppervlaktegrasvaneenzekerelengteaangeboden.
Dit zoudedageüjks opgenomen hoeveelheid grashebben kunnen beïnvloeden endit
zou ook hebben kunnen bijdragen tot de verschillen in gewichtstoename, afgezien
dusvandeverschillen inchemische samenstellingvanhet gewas.Ofdit echteralleen
de oorzaak isvan het sterk achterblijven van het gewicht van dedieren grazende op
hetzwaarbemesteobject,moeternstigworden betwijfeld.
Aangevuldmetanderegegevenszijnderesultatenvandewegingenook samengevat
in tabel 1.
Hetvalt directopdatbijhet object „500N,omweiden"bijalledierendegewichtstoename relatief gering was. Bovendien was bij deze groep het gewicht van het
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Fig. 1. De toename van het levendgewicht van volwassen schapen bij verschillende beweidingsmethoden en sterk uiteenlopende N-bemesting van het grasland.
Theliveweight increase of adultsheep which grazedongrassland,fertilized withverydifferent
amountsof N incombination withdifferent grazingsystems(standweide•=extensivegrazing;
omweiden = rotationalgrazing).

slachtprodukt lager dan bij deandere groepen, hoewelhet inslachtingspercentage gemiddeld niet afweek. Ditalleswijst eropdaterweleenreëelverschilintoenamevan
het lichaamsgewicht isgeweest en dat zeker niet het gehele verschil kan worden toegeschreven aan eenverschil in buikvulling.
Wanneer degewichtsvermeerderingen worden omgerekend per ha wordt eenander
beeldverkregen,zoalsblijkt uittabel2.
Omweidenbijeenbemestingmet500kgNperhaenperseizoenmaaktdaneenniet
zoongunstigeindruk. Bovendienkonbijditobject inhetvoorjaar vaneenderdedeel
van de oppervlakte eenflinkesnede kuilgras worden gewonnen. Later in het seizoen
wasditnogmaalsvan dehelft van deoppervlaktemogelijk, hoeweldeopbrengst aan
kuilgras toen geringer was. De opbrengst is helaas niet gewogen. Van de objecten
„100 N, omweiden" en „0 N, omweiden" kon in het voorjaar ook van een derde
deelvan deoppervlakte eensnedekuilgras,hoewelminder groot, worden gewonnen.
Bij deze objecten kon later in het seizoen wederom van slechts eenderde der oppervlakteeenditmaal kleinesnedeworden gemaaid. Dit allesneemt echternietwegdat
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Tabel 1. Toename van het levendgewicht en het geslachtgewicht van volwassen schapen bij verschillende beweidingsmethoden en sterk uiteenlopende N-bemesting van het grasland.
Theliveweightincrease andweight of theslaughteredproductof adultsheepwhichgrazedon
grassland,fertilized with verydifferentamountsof N in combination withdifferent grazing
systems.
Geslachtgewicht in %
vanlevendgew.

Gewichtstoename

Geslachtgewicht

21/7

Weightincrease

Slaughtered
weight

56,0
69,0
51,0
60,5
59,1

64,7
77,0
57,6
62,0
65,3

8,7
8,0
6,6
1,5
6,2

33,0
39,0
26,0
26,5
31,1

55
55
50
47
52

100kgNperha
Omweiden
Rotationalgrazing

52,0
58,5
63,4
61,0
58,7

70,1
74,9
75,0
65,0
71,2

18,1
16,4
11,6
4,0
12,5

34,5
38,0
37,0
33,0
35,6

52
54
54
55
54

GeenN/JVo N
Omweiden
Rotationalgrazing

53,0
58,0
59,7
64,5
58,8

67,0
71,5
75,6
67,5
70,4

14,0
13,5
15,9
3,0
11,6

38,5
31,5
34,5
31,5
34,0

62
48
50
50
53

GeenN/AToJV
Standweide
Extensivegrazing

53,5
68,0
62,6
52,0
59,0

70,7
84,7
85,3
66,2
76,7

17,2
16,7
22,7
14,2
17,7

34,0
37,0
42,5
33,0
36,6

51
47
53
53
51

Gewicht op

Gewicht op

Weighton

Weight on

28/4

500kgNperha
Omweiden
Rotationalgrazing

Object
Treatment

Slaughtered
weight as %
of liveweight

Tabel 2. De toename in levendgewicht van de volwassen schapen tussen 28 april en 21juli, omgerekend per ha.
TheliveweightincreaseoftheadultsheepbetweenApril28andJuly21, calculatedperha.
Object/'Treatment
500N.Omweiden. Rotationalgrazing . . .
100N.Omweiden. Rotationalgrazing . . .
0N.Omweiden. Rotationalgrazing . . .
0N.Standweide. Extensivegrazing . . .
a
) Gedeeltelijk gemaaid voorkuilgras,zietekst.
Partlymownforsilage.

Gewichtstoenameinkgperha
Weightincreaseinkgperha
22511)
2381)
179 )
272

door dein verhouding geringegewichtstoename van dedieren het rendement van de
gift van 500Nperhaenper seizoenzeergeringisgeweest,indienervanenigrendementsprakeis.Berekeningishelaasnietmogelijk omdat,zoalsreedsisgezegd,deopbrengstaan kuilgras nietisbepaald.
Nadat de volwassen dieren op 21juli waren afgevoerd, werden op 5augustus de
jongeTexelserammenophetproefveld gebracht.Hetgewichtsverloopvandezedieren
issamengevatinfiguur2.
In de eerste weken vertoonden de gewichten ongeveer hetzelfde verloop als bij de
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Fig.2. Alsfig.1 voor onvolwassen schapen.
As fig. 1for half-grownsheep.

volwassen dieren in het voorjaar. Het verschil tussen de gewichtstoename van de
dieren van het object „500 N, omweiden" en die van de dieren van de overige objectenisechterietsmindergroot.Dathetverschilindeeerstehelft vanseptembernog
steedsdeneigingheeft toetenemen,wijst erwederom opdat zoeralverschiltussen
degroepeninaard enhoeveelheidvandebuikvullingaanweziggeweestis,ditnietde
enige oorzaak isgeweest van het verschilin gewichtstoename.
Na halfseptember namopdestandweide enophetobject „500N,omweiden" het
gewichtnietmeertoe.Laterinhetseizoennamhetzelfsbijalleobjecten afenweldes
testerker naarmate detoenamedaarvoor groterwasgeweest.Wijzijn geneigddittoe
te schrijven aan de slechte weersomstandigheden en het afnemen van de daglengte,
waardoor dedieren nietmeerin staat waren per dagvoldoende droge stof op tenemen.Dat diteffect opdestandweidezovroegoptrad zoueengevolgkunnenzijnvan
het selectief grazen der dieren op dit object, waarbij het voer over een betrekkelijk
grote oppervlakte werd opgezocht. Bij de overigeobjecten werd door het omweiden
steeds opeenbetrekkelijk kleine oppervlakte overvloedig grasaangeboden. Datdesondanks op het object „500 N, omweiden" de dieren al vroeg niet meer in gewicht
toenamenisnietzoverwonderlijk, alsbedachtwordtdatdedierenopditobjectsteeds
al deindruk maakten het grasslechtsmet eenzekeretegenzin optenemen.
InhetdoordeStichtingK.E.S.uitgebrachte slachtrapportwordtookgezegddatde
indrukwerdverkregen,dat dedierenindeperiodekortvoorhetslachteninconditie
waren achteruitgegaan. Verder bleek uit informatie bij deze Stichting dat in oktober
overal de kwaliteit van de aangevoerde dieren terugliep met uitzondering van de
dieren dieop demarkt te Sneekwerden gebracht. Opeen ongeveer gelijk aantal ter
keuringaangebodendierenwerdendan ookinhettweedehalfjaar van 1958tweemaal
47

Tabel 3. Toenamevanhetlevendgewicht, hetgeslachtgewichtenhetureumgehaltevanhetbloed van
onvolwassen schapen.
Theliveweight increase, weight of the slaughteredproduct andthe ureaconcentration in the
bloodofhalf-grown sheep.

Treatment

II
o
•o

o
•o

g-»tr

I

Geslachtgewi
in%vanlever
gewicht
Slaughtered we,
as % of livewe
Geslachtgewichtop
Slaughtered
weight on
3/11

Object

«*!

Ureum in bloed
Urea inblood

mg/100ml

G

24/9

16/10

(t

%%

u
8*d
•8

*•&

500kgNperha
Omweiden
Rotationalgrazing

41,5
42,0
41,5
39,5
41,1

48,5
44,0
45,0
47,0
46,1

7,0
2,0
3,5
7,5
5,0

22,0
19,0
20,0
19,5
20,1

46
42
45
41
44

79
72
79
78
77

81
79
79
78
79

f1)
a
b
e

100kgNperha
Omweiden
Rotationalgrazing

48,0
37,5
41,5
38,5
41,4

56,5
50,0
54,0
46,5
51,8

8,5
12,5
12,5
8,0
10,4

22,0
22,0
23,0
20,0
21,8

42
45
43
44
44

49
53
53
60
54

47
53
55
60
54

e
f
c
d

GeenN/'No N
Omweiden
Rotationalgrazing

40,0
45,5
41,0
38,5
41,3

51,0
61,0
53,5
50,0
53,9

11,0
15,5
12,5
11,5
12,6

20,0
23,5
22,0
20,5
21,6

42
42
42
43
42

45
56
43
48
48

50
54
45
50
50

c
e
d

53
46,0
15,0
56
42,5
3,5
36
42,5
56,5
14,0
24,0
44
54
53
40,0
55,0
15,0
22,5
42
52
54
40,0
49,0
9,0
19,5
44
48
54
41,2
51,6
10,4
20,3
42
52
54
*) Zie voor debetekenis van deletters a-f de tekst.
a,band cinpairsare brothers;dare halfbrothersofc; eandf respectivelyare 5and2halfbrothers.
GeenN/No N
Standweide
Extensivegrazing

zoveeldierenafgekeurd voorexportalsinhetzelfde gedeeltevandevoorgaandejaren
Tezamen met andere gegevenszijn degewichten vandetweede groepschapen ook
samengevat in tabel3.
Alseindgewichtis hetgewichtop 14 oktobergenomen,dusvoordatbij allegroepen
eenmin of meer sterke dalingvan het gewicht optrad. Wederom valt op dat bij alle
vier dieren grazende op het object „500 N, omweiden", de gewichtstoename relatief
gering was. Ook het geslachtgewicht van deze groepblijft weer achter bij dat van de
anderegroepen.Hetverschilisechtermindergrootdanbijdevolwassendieren.Vooral dat met de groep van de standweide is gering. Bij deze groep was echter één dier
dateenwelzeergeringgeslachtgewichthad.Hieropwordtnogteruggekomen. Bovendien dient bedacht te worden dat na 14 oktober de groep van de standweide het
sterkst en de groep van het object „500 N, omweiden" het minst in gewicht achteruitging. In vergelijking met de volwassen schapenwas het inslachtingspercentage bij
dejonge dieren hoog. Ook dit is een aanwijzing dat de conditie van de dieren niet
best was,zoals trouwens blijkens de gegevens van de Stichting K.E.S.in het najaar
van 1958bijna overalhet gevalwas. Bijdedierenvanhet object „500N, omweiden"
week het inslachtingspercentage, evenals bij de volwassen schapen, gemiddeld niet
afvan datvandeanderegroepen.
Naar aanleiding van buitenlandse publikaties werd in september en oktober het
ureumgehalte van het bloed bepaald. Op beide tijdstippen werd een ongeveer gelijk
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a
e
e
b

resultaatverkregenenopvallendishetduidelijk hogeregehaltebijalledierengrazend
ophetextreemzwaarbemestegras.Ditwijst erop dat niet allemethetgrasopgenomen stikstof normaal door het verteringsapparaat is verwerkt. In vergelijking met
literatuurgegevensliggenoverigensookdeandereureumgehalten opeenrelatiefhoog
niveau. Wellicht isdit een gevolgvan het feit dat ten tijde van debemonstering alle
dierenopherfstgras weidden.
Onder de tweede groep schapen bevonden zich verschillende volle broers en halfbroers. Deze verwantschap is aangegeven in de laatste kolom van tabel 3. Met de
letter a zijn twee volle broers aangeduid die beide in verhouding zeer weinig in gewicht waren toegenomen, hoewel ze ingedeeld waren in de groepen voor de extreemste objecten.
De gemiddelde gewichtstoename van de standweidegroep werd vooral door dit
dier sterk gedrukt. Een ander stel volle broers, aangeduid met b, was ook over de
groepen voor de extreemste objecten verdeeld. Dit stel nam in verhouding slechts
matigtoeingewicht.Vooralhetdiervandestandweidebleefnietzosterkingewicht
achteralsbijhetdierahetgevalwas.Detweevollebroersaangeduidmetcendetwee
met d aangeduide halfbroers vandittweetalnamenallevierinverhoudingmatigtot
redelijk in gewicht toe. Met de letter ezijn vijf halfbroers aangeduid, die allevijf in
verhouding goed tot zeer goed in gewicht zijn toegenomen. Hierbij dient bedacht te
worden dathetdieruitdegroepvanhetobject „100N,omweiden"eenenigszinsabnormaal hoog begingewicht had. De fokker zag veel in deze ram voor de verdere
fokkerij envoerdehetdieropjongeleeftijd reedsbij.Desondankswerdvanstamboekzijde het dier afgekeurd, waarna het verkocht werd en op het proefveld werd ingeschaard. Met de letter f zijn ten slotte twee halfbroers aangeduid, die beide in verhouding goed in gewicht zijn toegenomen.
Dezegegevenslijken voor schapenfokkers vangroot belang.Bijinformatie indeze
kring bleek dat op dit terrein nog zeer weinig bekend is. Ditin tegenstelling totwat
hierover bij de varkens bekend is geworden met behulp van de selectiemesterijen.
Bij de tweede groep schapen zijn de gewichtstoenamen per ha berekend tot 14
oktober omdat daarna, omwelkeredendan ook, degewichten zijn teruggelopen. De
verkregen cijfers zijn samengevat in tabel4.
Tabel 4. De toename inlevendgewicht van dejonge schapen tussen 5augustus en 14oktober.
Theliveweight increaseof thehalf-grown sheep between August5andOctober 14, calculated
per ha.
Gewichtstoenameinkgperha
Weightincreaseinkgperha
500N.Omweiden.
100N.Omweiden.
0N.Omweiden.
ON.Standweide.

Rotationalgrazing
Rotationalgrazing
Rotationalgrazing
Extensivegrazing.

18211)
198 )
1941)
160

) Alsbijtabel2.1Seetable2.

Zoals reedseerder isopgemerkt, moest kort na hetinscharenvan detweedegroep
schapenweereengedeeltevandeomweidingsobjecten worden gemaaid omintekuilen.Tussen21 juli en 5augustus waren geendieren ophet proefveld geweest, omdat
halfjulihetgras opdestandweide krap begonteworden. Perha omgerekendbleven
degewichtstoenamen op de objecten „500N, omweiden" en „0 N, standweide" iets
achter. Ditisongetwijfeld medeeengevolgvanhetfeit dat aleerderhet gewichtvan
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Fig. 3. Alsfig.1voor pinken.
gewichtsverschil aan het eind
As fig. 1for heifers.
van de proef lijkt vrij groot,
nadat ookbij depinken gedurende de laatste weken het gewicht minder snel was toegenomen of zelfs afgenomen.Hiervoorzoudezelfde oorzaakkunnenwordenverondersteldalsbijdeschapen:
hetslechteweerendekorterwordendedagen.Zoerechteralnietsteedseenverschilin
buikvulling isgeweest tussen beide groepen, dan is dit zeker het geval geweest in de
laatstetijdvoordedierenhetproefveld verheten.Op6en8oktoberwerdendedieren
voorhetlaatst gewogen ophetproefveld. Hetgemiddeldverschilingewichtper dier
bedroegtoenongeveer20kg.Nadewegingop8 oktoberwerdenalledierenbijelkaar
gebrachtopeenpraktijkperceel vandeproefboerderij endaarnog10dagenlangdagelijks gewogen, behalve op zondag 12oktober. De resultaten van deze wegingen zijn
samengevatinfiguur4.
Nadat dedieren één dag bij elkaar hadden gelopen op betrekkelijk oud gras,was
het gewichtsverschil tot ongeveer dehelft gereduceerd. Na opheffing vanhetverschil
inbuikvullingbleeferechtereenverschilbestaan,datechternadiendetendenshadnog
iets kleiner te worden. Het is moeilijk uit te maken of dit ook nog moet worden
toegeschreven aan debuikvulling. Wanneer door depunten zo goed mogelijk rechte
lijnen worden getrokken, kunnen voor de dieren van de standweide en van het object „500 N, omweiden" gemiddelde gewichtstoenamen per dag van respectievelijk
0,32en0,73 kgwordenberekend.Ditzijnvoorjongedierengeenabnormalewaarden
voor de tijd van hetjaar, hoewel 0,32 kg aan de lage kant is. Dat de waarde bij de
dieren van het object „500 N, omweiden" zoveel hoger is, zou op een soort inhaaleffect kunnen berusten, als reactie op de minder goede groei op het proefveld. Tezamenmetandere gegevenszijn degewichten ook samengevat intabel5.
De verschillen in gewichtstoename tussen de individuele dieren zijn vrij groot geweest. Dit is mede veroorzaakt doordat er een tweetal aangekochte dieren bij was
diezeerlicht warenvoor hun leeftijd toen zeindeproef werden opgenomen. Vooral
deze dieren zijn sterk in gewicht toegenomen, zodat hier ook van een soort inhaaleffect kan worden gesproken. Deze dieren werden over de beide groepen verdeeld.
Hetvielopdat hetdierdat opdestandweidewerdingeschaard duidelijk meeringewicht toenam dan het dier dat bij degroepvanhet object „500N, omweiden" werd
ingedeeld. Beidedieren warenin dezelfde mate telicht voor hun leeftijd.
Omgerekend per ha was de gewichtstoename op de standweide zonder stikstof
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gewicht in kg/dier
weight inkg/animal
370

L—X—032
365

360

355

350
0N,standweide
. 500N.omweiden
345

340
_l_

6/10

8/10

10/10

12/10

14/10

16/10

18/10
datum
date

Fig.4. Gewichtvandepinken op hetproefveld ennadat zeop 8oktober gezamenlijk opeenperceel
buiten het proefveld zijn gebracht.
Weightoftheheifersonthetrialandonafield outsidethetrialonwhich theygrazedalltogether
afterOctober8.
Tabel 5. Gewichtstoename, NH3-gehalte van de pensvloeistof en ureumgehalte van het bloed bij
pinken.
Liveweight increase,rumen ammonia and urea in blood of heifers, grazing on grassland
managedindifferent ways.

Object
Treatment

500kgNperha
Omweiden
Rotationalgrazing

Gewicht op
Weight on
2/7

Gewicht op
Weight on
10/10')

349
297
290
274
303

422
337
322
354
359

Gewichtstoename
Weight increase

73
40
32
80
56

NH 8 in pensvloeistof
Rumen
ammonia
mgeq./100 ml
11/9

Ureum in
bloed
Urea in
blood
mg/100 ml
18/9

2,26
2,02
1,90
2,76
2,24

60
53
57
58
57

423
74
349
1,34
331
383
52
1,03
265
319
54
1,35
262
354
92
1,23
302
370
68
1,24
x
) Na enigedagengezamenlijk geweidtehebben opeenniet tot het proefveld behorend perceel.
After somedaysgrazingtogetheronafield,notbelongingtothetrial.

GeenN/JVoiV
Standweide
Extensivegrazing

44
44
33
45
42
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278kgenophetobject„500N,omweiden"402kg.Bijdepinkenwasdesituatievoor
het intensieve graslandgebruik dus aanzienlijk gunstiger dan bij de beide groepen
schapen.
Door Prof. A. M. FRENSvanhet Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn
werden bij de pinken monsters genomen van de pensinhoud, terwijl tevens bloedmonsters werden genomen voor onderzoek op ureumgehalte. De resultaten hiervan
zijn eveneensopgenomenintabel5.Bijdedierenvanhet object „500N,omweiden"
werdeenduidelijk hogerNH3-gehaltein depensvloeistof eneenhogerureumgehalte
in hetbloed gevonden.Dit laatstebevestigtdusdewaarnemingenbij de schapen.In
dezelfde tijd isook ander rundveeonderzocht. Bijvierpinken grazend opeenonbemest reservaatperceel van deproefboerderij De Ossekampenwerd gemiddeld 37mg
ureum per 100 ml bloed gevonden,bij vier melkkoeien van een kopziekteproefveld
vanA. KEMP(I.B.S.)opdeproefboerderij Droevendaalgemiddeld36mgper100mlen
bijeenviertalpinkenvandeproefboerderij vanhetInstituutvoorVeevoedingsonderzoekteHoorngemiddeldook37mgper 100mlserum.Bijdelaatstedieren werdgemiddeld 1,11mgeq. NH 3 in de pensvloeistof aangetroffen.
Uiteenanalysevandegrasmonstersdiebij het omscharenwerdengenomen,werd
een indruk verkregen omtrent de verhouding tussen voedernorm-ruw-eiwit en zetmeelwaarde.In tabel6wordtvoor verschillendegroependierenaangegevenhoeveel
maaldenorm aan voedernorm-ruw-eiwit werd opgenomen,hierbij aannemende dat
een met de norm overeenkomende hoeveelheid zetmeelwaarde werd opgenomen.
Onzeindruk wasdat aanditlaatste,vooralbij dezeerzwarebemesting,welwatkan
hebbenontbroken.
Tabel 6. Door verschillende diergroepen opgenomen hoeveelheid voedernorm-ruw-eiwit (vre), indien zetmeelwaarde volgens de norm werd opgenomen.
Quantity of digestible crude protein (d.c.p.), taken up by the differentgroupsofanimals
whenastandardquantityofstarch-equivalentwastakenup.
Diergroep
Groupofanimals
Volwassenschapen
Adultsheep
Volwassenschapen
Adultsheep
Jongeschapen
Half-grownsheep
Jongeschapen
Half-grownsheep
Pinken
Heifers

Object
Treatment

Hoeveelheidvre
Quantityofd.c.p.

500N.Omweiden
Rotationalgrazing
0N.Omweiden
Rotationalgrazing
500N.Omweiden
Rotationalgrazing
0N.Omweiden
Rotationalgrazing
500N.Omweiden
Rotationalgrazing

3,2 x norm, standardofd.c.p.
2,2 x

„

»»

» , »»

2,5 x

„

,,

,, ,,

1,5 x

„

,,

» ,» ,

1,9 x

„

»,

»» ,,

Vooral de volwassen schapen van het extreem zwaar bemeste object moesten in
verhoudingzeerveelvoedernorm-ruw-eiwitopnemen.
Van deze dieren werd het bloed niet onderzocht op ureumgehalte. Ongetwijfeld
zal ook bij deze dieren dit gehalte welaanzienlijk verhoogd zijn geweest, net als bij
dejongereschapenendepinken.
SLOTBESCHOUWING

Bij de besproken proeven zijn aanwijzingen verkregen dat extreem hoge N-bemestingen op het grasminder gewensteverschijnselen bij degrazendedieren tezien
kunnen geven. Nadrukkelijk dient echter te worden gesteld dat deze verschijnselen
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gevondenzijnbijN-bemestingendieverliggenbovendehoeveelhedendieindepraktijk worden gepropageerd.
Wat detot nu toe waargenomen verschijnselen betreft, hebben wij de overtuiging
dathetdemoeitewaardisdezenadertebestuderen. Vooralarmerende geruchtenbestaat echter nog geen enkele aanleiding. Bij de bestudering is samenwerking tussen
graslanddeskundigen,veevoedingsdeskundigen endierenartsen-dierfysiologen zeergewenst. Hetishierbij eenprettige omstandigheid datuit deonsomringendelandende
laatste tijd verscheidene publikaties zijn gekomen over ureumgehalten in het bloed,
zodat hierbij wellichtkan worden aangesloten.
Voor een rationele bedrijfsvoering zal men moeten blijven streven naar hoge opbrengsten per ha aan gras zowel als aan vlees; dereactie en de gezondheidstoestand
van dedieren zalmen hierbij echter welin het oogdienen te houden.
Beefproduction onintensively managedgrassland
To get anidea of theinfluence ofintensive rotational grazingin combination with
veryhighN-dressingstothegrassland onthegrowthofgrazinganimals,experiments
werestartedwithsheepandyoungcattle.Thetreatmentscanbeseenfrom tables 1-5.
With adult sheep the very intensive rotation and high N-fertilization resulted in a
growth not quite so good (fig. 1,tables 1and 2).To a less extent this was also the
casewithhalf-grown sheep(fig. 2,tables 3and 4).Withheifers therewasonlyavery
small difference (figures 3and 4,table 5).The animals gavetheimpression that they
did not appreciate the very heavily N-dressed grass. In the autumn blood-samples
were taken from the half-grown sheep and heifers. Grazing on grass,produced with
very high amounts of nitrogen, the animals had a much higher urea content in the
blood (tables 3 and 5). The ammonia concentration in the rumen contents of the
heifers, grazingonthistreatment,wasalsomuchhigher(table5).
Itisconcludedthatmoreresearchonthissubject isdesirable.
Ontvangen voorpublikatie: 13maart 1959.
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ENKELE EFFECTEN VAN CHLOOR-IPC OP KIEMPLANTEN VAN UIEN
with summary
J. L. P. VAN OORSCHOT

INLEIDING

Chloor-IPC (isopropyl-N-(3-chloorfenyl)carbamaat) is als onkruidbestrijdingsmiddel in de tuinbouw in de laatstejaren sterk naar voren gekomen. Het is vooral werkzaam alsremstof vanceldelingsprocessen. Enkelegegevenswijzen erop dat het vooral
door de wortels wordt opgenomen (1). Aangezien chloor-IPC slecht in water oplosbaar is, ligt het voor de hand dat de onkruidbestrijdende werking het grootst is bij
kiemende onkruiden, die een zeer oppervlakkig wortelstelsel bezitten.
In aansluiting op proeven in samenwerking met de Stichting Nederlandse UienFederatie (zie (4)) en proeven van de Plantenziektenkundige Dienst werd in 1958
het gebruik vanchloor-IPC na de opkomst vanuien (bij eenhoogtevan 3-8 cm) goedgekeurd. Bij deze wijze van gebruik wordt geprofiteerd van het verschil in bewortelingsdiepte tussen de in het algemeen relatief diep gezaaide uien en de onkruiden,
welkevoornamelijk oppervlakkig tot ontkieming komen. Op dezewijze kan gedurende 4-6 weken een goede bestrijding van de voor chloor-IPC gevoelige onkruiden verkregen worden. Voor een bevredigende bestrijding dient echter alleen kiemend onkruid aanwezig te zijn, zodat de bespuiting met chloor-IPC voorafgegaan moet worden door verwijdering van het aanwezige grotere onkruid, tenzij dit door het gebruik
van een contactmiddel als PCPin olievoor de opkomst van het gewas goed bestreden
is.
Hoewel met bespuitingen van chloor-IPC vóór de opkomst van de uien in verschillende proeven nog betere resultaten werden verkregen (4), bleek soms groeiremming
van de uien te kunnen optreden, zodat bespuitingen voor de opkomst van de uien
niet konden worden geadviseerd. Door ORTH (2) is waargenomen dat vooral bespuitingen rondom de opkomst van de uien op lichte grond aanleiding kunnen geven
tot schade. In aansluiting hierop washet gewenst deinvloed van chloor-IPC op kiemplanten van uien verder na te gaan. Hiertoe werden enkele potproeven uitgevoerd,
terwijl ook met voedingsoplossingen is gewerkt.
RESULTATEN

Bespuitingsproeven
In de eerste proef werd de invloed van de grondsoort op de werkzaamheid van
chloor-IPC op kiemende uieplanten nagegaan. In buiten geplaatste zaaipannen met
resp. kleigrond (42% afslibbaar), veengrond (39% humus) en een mengsel van veengrond en rivierzand (8 % humus) werden op verschillende tijdstippen uien ingezaaid
op \\ cm diepte. Drie dagen na delaatste zaaitijd werden bespuitingen uitgevoerd met
chloor-IPC in hoeveelheden die overeenkwamen met 2,4en 4,8kg werkzame stof per
ha. Op deze wijze werd chloor-IPC op verschillende tijdstippen voor de opkomst van
de uien toegepast. De proef werd in drievoud uitgevoerd. In verband met de droge
en warme weersomstandigheden was het noodzakelijk elke 1-2 dagen water te geven.
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Vooralopkleigrond enhetmengselvanveengrond enrivierzandbleekdeopkomst
na debespuitingen geringertezijn danbij deonbehandelde grond hetgevalwas; bij
eenbespuitingmet2,4kgperhawasdeopkomst80-90%vandiebijonbehandeld,bij
eenbespuitingmet4,8kgperha70-80%.Ookopveengrond bleekdeopkomstnade
bespuitingenechterca. 10%geringertezijndanbijonbehandeld.Na6wekenwerden
deplantenvoorhetlaatst beoordeeld enwerdhetpercentageafwijkende exemplaren
bepaald. Dezeplanten warenaan devoet sterk verdikt, waardoor zeeenklein engedrongenuiterlijk vertoonden.Indeonbehandeldeobjectenkwamendergelijkeplanten
niet of nauwelijks (hoogstens 1 %van het totaal) voor. Het percentage afwijkende
plantenna bespuitingen metchloor-IPCisintabel 1 weergegeven.
Tabel 1. Percentage afwijkende uieplanten na bespuitingen metchloor-IPC openkele grondsoorten.
Percentageofabnormal(thickened)onionseedlingsafterpre-emergenceapplication ofchloroIPConsomedataandsomesoiltypes.
Aantaldagennazaaien/ Numberofdaysaftersowing
3
Grondsoort
Soiltype

Veengrond(39%humus)
Peatsoil(39% humus)
Kleigrond(42%slib)
Claysoil(42%< 16\x)
Veengrond+ zand(8% humus)
Peat+sand(8%humus)

5

81)

.•

Hoeveelheidchloor-IPCinkgperha
Amountofchloro-IPCinkgperha
2,4

4,8

2,4

4,8

2,4

4,8

0

12

4

9

16

18

8

20

9

25

9

26

4

8

5

20

25

40

l

) Ditkomt bijveengrondenhetmengselvanveenenzandovereenmet 1-3 dagenvoor deopkomst,
by kleigrond met4-5dagenvoor de opkomst.
Inpeat soilandthemixtureofpeat andsandthiscorresponds to 1-3 daysbeforeemergence, in clay
soilto4-5 daysbeforeemergence.

Hieruit blijkt dat vooral bij klei en het mengsel van veen en zand het percentage
afwijkende planten toeneemt met stijgende dosering van chloor-IPC. Een bespuiting
met chloor-IPC kort voor de opkomst (8dagen na het zaaien) heeft zowel bij veengrond als bij het mengselvan veen enzand tot een groter aantal afwijkende planten
geleid dan bespuitingen die eerder waren uitgevoerd.
In een tweede proef werd het effect van de granulaire samenstelling van de grond
op de invloed van chloor-IPC op kiemplanten van uien nagegaan. Uitgaande van
eenkleigrondmeteenbekendslibgehaltewerdenmetrivierzandzodanigemengselsgemaaktdatgrondmet33,25,17en8,5% slibontstond. Degrondwerdinplasticpotten
(doorsnee16cm)gebrachtenhierinwerdenop 1|cmdiepteuiengezaaid (10perpot).
Doorregelmatigwegenenwatergevenwerddegrondindepotten steedsop dezelfde
vochtigheid gehouden. Zowel twee dagen voor de opkomst als twee dagen er na
werdenvanelkgrondmengsel 3potten bespoten met eenhoeveelheid chloor-IPCdie
overeenkwam met 2,8kgwerkzame stof per ha.
De kort voor de opkomst bespoten planten vertoonden al direct na de opkomst
geelwitte banden aan de toppen van de kiemlobben. Na verloop van tijd bleek dit
effect sterkertezijn,naarmatehetslibgehaltevandegrondlagerwas.Opdeplaatsvan
dezebanden bleefdedoorsnedevanhet blad achterbij dievandegezondedelen;de
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kiemlobben waren dus plaatselijk ingesnoerd. Deze planten bleven geleidelijk in
groei achter; terwijl sommige planten ten slotte geheel afstierven, herstelden andere
zichenigszins.Bij deplanten diena deopkomst bespoten waren, trad deze chlorose
na 8-10 dagen op.Degeelwittebandenwarenbij dezeplanten inhet algemeenlager
gelegen. Doordat de kiemlob op deze plaats soms na verloop van tijd omknikte of
het eerste blad niet tevoorschijn kwam, trad somsafsterving van deplant op.
Tweemaanden na het zaaien werden deplanten geoogst. Naast het percentage afwijkende planten, die een sterk verdikte voet en een gedrongen uiterlijk vertoonden,
werdhetdrooggewichtvandeplantenbepaald. Figuur 1 geeftvanverschillendeplanteneenbeeld,terwijldedroge-stofproduktie intabel2isweergegeven.
Tabel 2. Invloed van bespuitingen met 2,8 kgchloor-IPC per ha op de droge-stofproduktie bij verschillendeslibgehalten van de grond.
Effectof2.8kg chloro-lPCperhaondrymatterproductionofonionsatdifferentclaycontents
of thesoil.
Gem. gewicht per plant (mg) 2 maanden na zaaien
Average weight per plant (mg) 2 months after sowing

Slibgehalte in %
% of the soil < K\L

Onbehandeld
Control

33
25
17
8,5

124
115
119
122

Kort voor opkomst
bespoten

Kort na opkomst
bespoten

Sprayedjust before
emergence

Sprayedjust after
emergence

61
47
43
19

89
76
45
20

Uit deze tabel blijkt dat zowelbespuitingen kort voor de opkomst als kort na de
opkomst eenongunstigeinvloed opdeproduktie aandroge stof gehad hebben.Deze
groeiremming blijkt sterk toe te nemen met een afname van het slibgehalte. Terwijl
bij 25en 33%slibeenbespuiting kort voor de opkomst ongunstiger isdan wanneer
dezekortnadeopkomstgeschiedt,maakthetbijgrondmeteenlagerslibgehaltegeen
verschil of debespuiting kort voor ofkort na de opkomst isuitgevoerd. Hetpercentage afwijkende planten vertoonde hetzelfde beeld. Naarmate het slibgehalte lager
was, kwamen meer afwijkende planten voor, zowelbij bespuitingen welkekort voor
de opkomst als bij die welke kort na de opkomst werden uitgevoerd. Bij eenslibgehalte van 8,5%kwamen zelfs 53%,respectievelijk 83%afwijkende planten voor.
Degeringeregroeivandemetchloor-IPCbespotenplantenkantweeërleioorzaken
hebben.Door ontbrekenvanhetchlorofyl ineengedeeltevandekiemlobbenkaneen
belangrijke achterstand in groei zijn ontstaan. Daarnaast kunnen de wortels van de
planten incontact methetmiddelgekomen zijn. Door dehogekastemperaturen was
immersvrijveelwaternodig omdevochtigheid van degrond oppeiltehouden.
Menging van chloor-IPC door de grond
Deconcentratie dienaeenbespuitingindegrondbereiktwordt,isgeheel afhankelijk van deinspoeling. Eenindepraktijk gebruikelijke doseringvan 2kgper ha zou
bij een schijnbaar soortelijk gewicht van de grond van b.v. 1,33 en een gelijkmatige
verdeling over debovenste cmvan degrond leiden tot een concentratie van 15dpm
(= mgperkgdrogegrond),tot 7,5dpmalshetmiddelgelijkmatig over2cmwasverdeeld,tot 5 dpmindebovenste3cm,tot 3 dpmindebovenste 5 cm,enz.
Ten einde na te gaanwelke concentratie van chloor-IPC nog door uien verdragen
wordt, werd voor het zaaien de grond gemengd met chloor-IPC. Om inspoeling te
voorkomen werd er voor gezorgd dat de potten (of blikjes) water door de bodem
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Fig. 1. Invloed van bespuitingen metchloor-IPC op degroei van uien.
Vanlinksnaar rechts:2,8kgchloor-IPC/ha2dagen voor deopkomst, 2,8kgchloor-IPC/ha
2dagen na deopkomsten onbehandeld.
Vanbovennaar beneden: 33%,17%en 8,5% slib.
Effectofspraying chloro-IPCongrowth ofonionseedlings inmixturesof claysoilandsand.
Fromleft toright: 2.8kg chloro-IPC/ha2daysbeforeemergence, 2.8kg chloro-IPC/ha 2days
afteremergenceandcontrol.
Fromtoptobottom:33%, 17% and8.5% of clay(= fraction < 16y.) respectively.
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kondenopzuigen.Ineeneersteproefmetkleigrond (42%slib)werdgevondendat bij
eenzaaidieptevan2\ cmeneenbovenlaagvan 1 cmof2cmmetrespectievelijk 15 en
7,5 dpm chloor-IPC geen schade aan de uien optrad. Dit was wel het geval als de
bovenste3cmgemengdwarenmet5dpmchloor-IPCofdebovenste 5cmmet3dpm
chloor-IPC. Daarentegen werd een concentratie van 1,5 dpm over 10 cm diepte,
waarbijduseveneenshetmiddelincontactmethetkiemendezaadwasgebracht,goed
verdragen. Deze en de volgende proef werden uitgevoerd met TL-belichting (per etmaal 16uur licht met een intensiteit van ca. 2 X 104erg/cm2per seconde).
In eenvolgendeproef werd zavelgrond (23%slib) over degehele diepte gemengd
met verschillende hoeveelheden chloor-IPC (in 4-voud), zodat een concentratiereeks
met0,1,2,5en10dpmchloor-IPC werd verkregen. Daarna werden perpot7voorgekiemdezadeningezaaid.Tussendeopkomstbij0,1en2dpmchloor-IPCkwamengeen
verschillen voor; diebij 5dpm bleek geringer tezijn, terwijl de opkomst bij 10dpm
zeer slecht was.Na 26dagen werd deproef beëindigd.Bij0, 1 en2dpm chloor-IPC
bleek delengtegroei van debladeren vrijwel gelijk tezijn; bij 5en 10dpm wasdeze
echter geringer, evenals het aantal ontwikkelde bladeren. De eerder beschreven
chloroseverschijnselen kwamen bij dezeplanten echter niet voor. In tabel 3isdegemiddelde droge-stofproduktie per plant weergegeven.
Tabel 3. Droge-stofproduktie van uieplanten na 26dagen groei in grond (23% afslibbaar) met verschillende concentraties van chloor-IPC.
Dry matterproduction of onionseedlingsafter 26 days of growthin soil(23% of thesoil
< 16y.) withdifferentconcentrations ofchloro-IPC.
Concentratie chloor-IPC
indpm
Concentrationofchloro-IPC
inp.p.m.
0
1
2
5
10

Gem.gewichtperplant(mg)/ Averageweightperplant(mg)
Wortels / Roots
6,9
7,2
3,9
2,0
0,0

Spruit / Shoot
11,4
10,0
10,1
6,3
2,3

Hieruit blijkt datboven2dpmchloor-IPChetdrooggewicht van debladerenis afgenomen, terwijl het drooggewicht van dewortels al bij een lagere concentratie lijkt
aftenemen. Dein dezeproef verkregen resultaten stemmen overeen met dievanhet
hiervóór beschreven experiment.
Deinvloed van chloor-IPC in voedingsoplossing
Bijdetot nogtoebesproken proeven werd dewerkzaamheid van hetmiddelmede
bepaald door de adsorptie aan de grond (zie (1)). Deze factor werd uitgeschakeld
bij devolgendemethode,welkedoor P.A. VAN STEEKELENBURG1)opzijn bruikbaarheid is onderzocht. Aan één zijde van een uit plastic slang verkregen, met lucht gevulde ring werd plastic gaas bevestigd, dat in water juist aan de oppervlakte drijft.
Bij eenjuiste keuzevan demaaswijdte van het gaasblijven dezaden erop liggenen
kunnen dejonge wortels er doorheen naar beneden groeien (ziefig.2).Een bezwaar
van dezemethodeisdeontwikkelingvanalgengroeiin devoedingsoplossing;bijeen
niet telangeproefduur bleekdit echter geenmoeilijkheden opteleveren.
Als voedingsoplossing werd een verdunde hoaglandoplossing (25%) gebruikt,
waaraan chloor-IPC inverschillende concentraties (0, 1,2,4en 10mgper liter)was
x

) Als student-assistent gedetacheerd vanwege deDirectie van de Tuinbouw.
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toegevoegd. De proef werd in 3-voud uitgevoerd. Juist gekiemde uiezaden werden
op het gaasuitgelegd (10per ring).Na enkeledagen donker werd gedurende 16uur
per etmaal licht gegeven (ca. 2 X 104erg/cm2per seconde). De kiemplanten werden
na 14dagenbeoordeeld,terwijlookhetdrooggewichtwerdbepaald.Mettoenemende
concentratie vanchloor-IPCbleek zoweldelengtevandewortelsalsdievan debladerenaftenemen.Bijdehoogsteconcentraties(4en 10mg/l)kwamensterkverdikte
kiémplantjes voor. Chloroseverschijnselen werden,evenalsin deconcentratiereeks in
grond, niet waargenomen. De gemiddelde droge-stofproduktie is in tabel 4 weergegeven.
Tabel 4. Droge-stofproduktie vankiemplanten vanuienna 14dagengroeiinvoedingsoplossing met
verschillende concentraties van chloor-IPC.
Dry matterproductionof onionseedlings after 14 days of growth in culturesolutionwith
different concentrations ofchloro-IPC'.
Concentratie chloor-IPC
inmg/1
Concentration ofchloro-IPC
inmgjl
0
1
2
4
10

Gemiddeld gewicht per plant
Averageweightperplant
5,4
3,1
2,3
1,7
2,0

Uit deze tabel blijkt dat uien zeer gevoeligzijn voor direct contact van de wortels
met chloor-IPC. Het zou te ver voeren hier gegevens van andere plantesoorten vergelijkenderwijs te bespreken, maar er dient opgemerkt te worden dat verschillende
andere soorten beter chloor-IPC verdragen dan uien.
Proeven over chlorose-effecten van chloor-IPCop hetblad
Zoals reeds is opgemerkt werden noch in demengproeven met grond, noch in de
proeven waarbij chloor-IPC aan devoedingsoplossing wastoegevoegd, debij debespuitingsproef in de kas verkregen chlorosebeelden waargenomen. Het plaatselijk
optreden van deze verschijnselen zou erop kunnen wijzen dat deze door direct contact ontstaan, terwijl hetvervoerindeplant beperkt blijft. Dezeveronderstelling kon
worden getoetst door de op gaas kiemende planten plaatselijk met chloor-IPC in
contact tebrengen.Hierbij werdgebruik gemaaktvaneenagla-micrometer,waarmee
druppelsvan0,2 \x\ opplanten kunnenworden gebracht.
In deeerste proef werd op een tijdstip dat dekiémplantjes 3dagen donker gehad
haddenenjuistrechtbegonnentegroeiendichtbijdetopvan elk plantje een druppeltje
chloor-IPC-emulsiegebracht.Deproefwerdin3-vouduitgevoerd,zodat ervoorelke
behandeling 3 X 10= 30planten beschikbaar waren. Zowel de concentratie van
chloor-IPC in de druppels als de druppelgrootte werd gevarieerd. Na 3dagen ontstonden delichtgroenetot geelwittebanden, dienaverloopvan tijd lichtervankleur
werden(ziefig.2).Degroottevandebandennamtoemetdehoeveelheid chloor-IPC
dieperplant toegediend was,terwijl dedruppelgrootte weinigeffect bleektehebben.
Veertien dagen na de behandeling werd het drooggewicht bepaald. Dit isin tabel 5
weergegeven.
Zoalsuit de tabel blijkt neemt het drooggewicht af naarmate de toegediende hoeveelheid chloor-IPC groter is.Verschillen in druppelgrootte (niet in dezetabel weergegeven)hebben geeninvloed op dedroge-stofproduktie uitgeoefend.
In eentweedeproef werdeendosisvan2 fxgchloor-IPCperplantje aangehouden,
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Fig. 2. Groei van kiemplanten van uien op voedingsoplossing. Links onbehandeld; rechtsper plant
2(igchloor-IPC opkieml'obgebracht. Foto 5 dagen later genomen.
Growth of onionseedlings onculturesolution. Ontheleft handcontrol; ontherighteachplant
istreatedwith 2\xgchloro-IPC,put onthecotyledons.Photograph wastaken after 5 days.
Tabel 5. Invloedvanbehandeling vandekiemlobbenmetchloor-IPC op dedroge-stofproduktie van
uiekiemplanten.
Effectoftreatmentofcotyledonswithchloro-IPCondrymatterproductionofonionseedlings.
Behandeling
Treatment
Onbehandeld/'Control
1jigchloor-IPCperplant
2[igchloor-IPCperplant
4(igchloor-IPCperplant

Gem.gewicht (mg)per plant
na 14dagen
Averageweight(mg)perplant
after 14days
8,2
6,2
4,5
2,8

terwijl de omstandigheden waaronder chloor-IPC werd toegediend, gevarieerd werden.Hieruitbleekdatsterkerechloroseverschijnselen optradenindiendebehandeling
door eenlangeredonkerperiode (6dageninplaatsvan3)werdvoorafgegaan. Erontstonden eveneens chloroseverschijnselen als direct na het uitleggen van de voorgekiemdezaden 3dagen licht gegeven werd en daarna de behandeling plaatsvond. Indienechterdezekiemplantjes 6dagenlicht ontvangen hadden, tradengeen verschijnselen meer op. In al deze gevallen werd na de toediening van chloor-IPC licht gegeven. Werd echter de behandeling gevolgd door een donkerperiode van 3 dagen,
dan traden later geen verschijnselen meer op. Het optreden van verschijnselen ging
wederom gepaard met een verlaging van de droge-stofproduktie ten opzichte van
planten waaraan geen chloor-IPC toegediend was, maar die overigens op dezelfde
manier behandeld waren. Een geringere droge-stofproduktie werd echter ook geconstateerd indien de behandeling met chloor-IPC gevolgd werd door 3dagen donker,
hoewel onder deze omstandigheden geen chloroseverschijnselen zijn waargenomen.
Blijkbaar ishierbij chloor-IPC welin deplant opgenomen, waardoor groeiremming
isveroorzaakt, maar dit heeft geenaanleiding tot chlorosegegeven.
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De voorgaande proeven zijn uitgevoerd met een handelsprodukt, waarbij chloorIPCineenbepaaldoplosmiddelisopgelost.Hieraanisookeenemulgatortoegevoegd,
zodat bijmengingmetwater eenemulsieontstaat. Wekunnen devraag stellen ofde
chloroseverschijnselen mededoorhet oplosmiddelendeemulgatorveroorzaakt worden.Omditnategaanwerdeenproef uitgevoerd waarbij zowelhet handelsprodukt,
het oplosmiddel ( + emulgator)1) en het technisch zuivere chloor-IPC1) aan 3dagen
kiemendeuieplantenwerdtoegediend.Vanhethandelsprodukt werd4f/.gchloor-IPC
per plant toegediend, terwijl van het oplosmiddel ( + emulgator) per plant evenveel
werd toegediend alsin het toegediende handelsprodukt aanwezigwas. Het technisch
zuivere chloor-IPC was aanwezig in de vorm van korreltjes; hiermee was geen vergelijkbare kleine dosis per plant toe te dienen, aangezien chloor-IPC zeer slecht in
water oplost. Daarom werden hiervan kleine korreltjes tegen de plantjes gebracht.
Na 3dagen ontstonden zowel met het handelsprodukt als met het technischzuivere
chloor-IPC chloroseverschijnselen. Het oplosmiddel veroorzaakte daarentegen geen
verschijnselen endeplanten groeiden even goed als deonbehandelde planten.
Hieruitblijkt datdechloroseverschijnselen doorchloor-IPCennietdoorhetoplosmiddel of deemulgator veroorzaakt worden.
DISCUSSIE

De resultaten van de bespuitingsproeven op verschillende grondsoorten stemmen
overeen met die van ORTH (2). De verschillen in groeiremming op verschillende
grondsoorten (tabel 1)worden waarschijnlijk door de verschillen in klei-en humusgehalte veroorzaakt. Deze bepalen mede de inspoeling in de grond, terwijl ook de
adsorptie aandegrond endemicrobiologischeafbraak vanchloor-IPCdoorhetkleienhumusgehalte kunnenwordenbeïnvloed (1).Deverschillenin droge-stofproduktie
bijbespuitingvanzavelgrond metverschillendeslibgehalten (tabel2)zouden dezelfde
oorzaak kunnen nebben.Dat in dezeproef bespuitingen vlakvoor deopkomst meer
schade gaven dan bespuitingen vlak na de opkomst, kan alleen verklaard worden
door aan te nemen dat de kiemlob, die door de bespoten bovenlaag met een hoge
concentratie aan chloor-IPC heendringt, daaruit relatief veelchloor-IPC opneemt.
Uitmengproeven vanchloor-IPCmetzavelgrond isgeblekendatconcentratiesvan
2dpmenhogerdegroeinadeligbeïnvloeden (tabel3).Eengelijkmatigeverdelingvan
een voor onkruidbestrijding noodzakelijke hoeveelheid van 2 kg chloor-IPC per ha
overb.v.3-5cmdieptezoubijeensoortelijk gewichtvandegrondvan 1,33reedseen
concentratie van 5-3 dpm chloor-IPC opleveren en daarmee de groei nadelig beïnvloeden. Indien na eenbespuiting veel neerslagvalt, isdaarom ook bij relatief diep
gezaaide uienkans opschadeaanwezig.Dat uienvoor chloor-IPC zeergevoeligzijn,
is uit kiemproeven op voedingsoplossing gebleken; een concentratie van ca. 1dpm
(1mg/l) heeft reedseennadeligeinvloed opdedroge-stofproduktie van kiemplanten
(tabel 4). Dat ondanks deze gevoeligheid voor chloor-IPC bespuitingen na de opkomst van uien mogelijk zijn, houdt verband met het dan reeds verder ontwikkeld
wortelstelsel.
In de bespuitingsproef op grond met verschillende slibgehalten bleek plaatselijke
chlorose op te treden. SHAW en SWANSON (3) hebben met isopropylesters van bepaalde gesubstitueerde N-fenylcarbaminezuren eveneens chlorose bij o.a.Digitaria
sanguinalis en Zea mayswaargenomen, welke ontstaan zou kunnen zijn tijdens afwijkende celdelingen. Het isechter ook niet uitgesloten dat deze chloroseverschijnselenverbandhoudenmetplaatselijke remmingvandefotosynthese (zie(1)).Aangezien
deze chloroseverschijnselen in banden optraden, zal het vervoer van chloor-IPC in
') Dit preparaat werd beschikbaar gesteld door Fabriek van Chemische Producten Vondelingenplaat N.V. teVlaardingen.
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de kiemlobben waarschijnlijk gering geweest zijn Daar in de bespuitingsproef deze
banden öf aan de top (bij bespuiting kort voor de opkomst), of aan devoet (bij bespuiting kort na de opkomst) optraden, is het waarschijnlijk dat de opname in het
bovenste laagje van degrond heeft plaatsgehad. Dit zou dan ook verklaren waarom
vooralbespuitingenkortvoorofnadeopkomstvandeuiengevaarlijkzijn,Indruppelproeven met chloor-IPC is immers gebleken dat kleine hoeveelheden chloor-IPC,
aangebracht op de kiemlobben, tot ernstige groeiremming aanleiding kunnen geven
(tabel 5), zelfs indien geen chloroseverschijnselen optreden. Het is verder gebleken
dat bij planten die al enige tijd licht gehad hebben, geen chlorose optreedt. Of dit
samenhangt met deafname van celdelingen in debehandelde zone,ofwel dat vooral
de vorming van chlorofyl wordt geremd, valt moeilijk uit te maken. Bespuitingen
over een al iets ouder gewas geven geen chloroseverschijnselen.
Debijtulpenenhyacintenin 1957optredendewittebandenwareneveneensvrijwel
altijd terugtebrengentotdiezonevandeplant,diezichbijdebespuitingjuistaanhet
oppervlak van de grond bevond. Waarschijnlijk is daarbij eenzelfde chlorose opgetreden alsindeproevenbijuien,veroorzaakt doorchloor-IPCenniet door deoplosmiddelen.
Someeffects ofchloro-IPCononion seedlings
In pot experiments with pre-emergence applications of chloro-IPC a growth
inhibition of onion seedlings has been observed. This inhibition increased with a
decreasing humus or clay content of the soil (fig. 1,tables 1and 2). Furthermore,
stunted seedlings especially occurred if chloro-IPC was sprayed just before or after
emergence ofthe onions (tables 1 and2).
The results of experiments in which chloro-IPC has been mixed through the clay
soilbefore sowing,showedthat onionsaresensitivetochloro-IPCprovidedthatgood
contact existswith thegerminating seedsor the roots. Concentrations of 2p.p.m. (2
mgper kgdry soil)and higher resulted in a sharpdecreaseindry matter production
oftheseedlings(table3).Experimentsinwhichonion seedlingsweregrowninculture
solutionwerealsocarried out. Forthispurpose seedswereplaced onafloating gauze
which was attached to a ringfilledwith air. Bythis the germinating seedswerejust
onthesurface oftheculturesolutionandtherootscouldpenetratethrough thegauze
(seefig.2).Adiluted Hoagland-solution with different concentrations of chloro-IPC
was employed and dry matter production of the seedlings was determined after 14
days.A sharpdecrease ofdrymatter production wasobserved at a concentration of
ca. 1p.p.m. chloro-IPC (1mg per liter culture solution) and higher ones (table 4).
Theseresultsareinaccordancewiththedamage whichsometimes hasbeen observed
infieldexperiments with pre-emergence application of chloro-IPC in onion culture.
For that onlypost-emergence applications ofchloro-IPC areofficially recommended.
In a pot experiment with late pre-emergence or earlypost-emergence applications
of chloro-IPC a limited chlorosis on the young cotyledons has been observed. This
chlorosisexpresseditselfintheoccurrenceofwhitebandsinthatpartofthecotyledon
whichremains near the surface ofthe soilat themoment of spraying.This propably
indicates that little or no translocation of chloro-IPC in the plant occurred after
uptake through the cotyledons. Application of droplets of chloro-IPC emulsion to
cotyledonsofsomedaysoldseedlingswhichuntilthenweregrowninthedarkresulted
in the same white bands (see fig. 2), while dry matter production of the seedlings
appeared tobestronglyaffected bythis(table5).Atreatmentwithchloro-IPConthe
cotyledons after some days of light did not result in chlorosis symptoms and dry
matter production was neither affected. Granules of technical pure chloro-IPC
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behaved in the same way as emulsions of chloro-IPC, whereas the solvent, in which
chloro-IPCisnormally solved, caused no reactions at all.
The relation of these results to some results obtained by others and to practical
applications of chloro-IPC is discussed.
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Mededeling 77 vanhet I.B.S.

DE CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING BIJ HET ONDERHOUD VAN
WATERGANGEN
with summary
H. G. VAN DER WEIJ en G. ROZENBOOM

Van de rond 2500000 ha cultuurgrond die Nederland bezit, wordt naar schatting
ongeveer 3% of 75000 ha ingenomen door sloten en andere watergangen. Deze moeten ook in kritieke tijden voor een voldoende afvoer en soms ook aanvoer van water
kunnen zorgen. Als wij aannemen dat deze watergangen gemiddeld 2 meter breed
zijn, dan komt 1 ha slootoppervlak overeen met 5 km slootlengte, en dan bezit
Nederland in totaal 375000 km aan watergangen of meer dan 9maal de omtrek van
de aarde.
Om te allen tijde voor hun taak berekend tezijn, moeten dezewatergangen geregeld
worden geschoond. Voor de controle hierop wordt door de meeste waterschappen en
polderbesturen eenvoorjaars- en eennajaarsschouw gehouden, zodat dus de schoning
ten minste tweemaal perjaar moet plaatsvinden. In de meeste gevallen is dit voor een
goed slootonderhoud niet voldoende, hoewel het van de betrokkenen al vaak meer
vraagt dan door hen kan worden opgebracht. Het schonen gebeurt namelijk van oudsher bijna algemeen in handwerk. Niet alleen is dit door de sterk gestegen lonen zeer
duur geworden, maar het kan zelfs veelal niet worden uitgevoerd door gebrek aan
arbeidskrachten. Hieraan tracht men in de eerste plaats tegemoet te komen door mechanisatie. Zo zijn er door landbouwsmeden, technici van waterschappen en onderzoekers van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie reeds ettelijke
rijdende of varende machines ontworpen, die vaak een goed en weinig kostbaar onderhoud van de watergangen mogelijk maken. Er is echter voor nog lang niet alle
slootreinigingsproblemen een mechanische oplossing gevonden en het ziet er naar
uit dat dit in vele gevallen ook niet mogelijk zal zijn.
Gezien de grote vlucht van déchemische onkruidbestrijding in land-, tuin- en bosbouw en de successen met allesdodende middelen op onbeteelde terreinen, heeft in
1956de afdeling Onkruidbestrijding van het C.I.L.O. (thansvanhet I.B.S.) het onderzoek over de chemische onkruidbestrijding in en langs watergangen op haar werkprogramma geplaatst. Bij dit onderzoek werd van den beginne af aansluiting gezocht
bij degenen die zich reeds velejaren met de mechanisatie der slootreiniging bezighielden. Hieruit is een nauwe samenwerking gegroeid, waarbij aan beide kanten de beperkingen van zowel de mechanische als de chemische methode worden ingezien en
wordt nagegaan waar deze elkaar kunnen aanvullen.
Bij ons onderzoek stond het vast dat geen gebruik mocht worden gemaakt van herbiciden welke giftig zijn voor het vee en de vissen. In bijna ons gehele weidegebied
drinkt het vee namelijk uit de sloten. En verder neemt de hengelsport een zo grote
plaats in bij de recreatie van ons volk, dat ook een vergiftiging van het water ten opzichte van de vis ontoelaatbaar zou zijn.
Gelukkig beschikken wij over verschillende herbiciden waarvan is gebleken dat ze
in de in aanmerking komende doseringen volkoqien ongevaarlijk zijn voor vis en
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vee. Hiertoe behoren de groeistoffen, waarvoor in het algemeen breedbladige onkruidengevoeligzijn,degechloreerdevetzurentrichloorazijnzuur (TCA)endichloorpropionzuur (dalapon), welke speciaal tegen grasachtigen gebruikt worden, en ten
slotte enkeleallesdodende middelen alsmonuron en simazin.
Wijzijnonzeonderzoekingenbegonnenmetallesdodendemiddelenengingendaarbij aanvankelijk van de gedachte uit, waterplanten als fonteinkruiden, waterpest en
krabbescheer in het vroege voorjaar dodelijk te treffen, door ze tijdens hun eerste
ontwikkelingopofindeslootbodemaaneenplaatselijk relatiefhogeconcentratievan
een bestrijdingsmiddel te onderwerpen. Oriënterende proeven gaven ons hoop dat
dit mogelijk zou zijn. Bij deze proeven werden van monuron, simazin en dalapon
korrelsgemaaktmetgipsen/ofcementalsdraagstof.Dezekorrelswerdeninaquariumbakken uitgestrooid, daarbij uitgaande van de voor droge grond gebruikelijke doseringen.Dewaterplantenindeaquariumbakken gingenhieraaninderdaadtegronde,
terwijl detevens aanwezige stekelbaarzen bleven leven.
Metdebovengenoemdeervaringenwerdentoen korrels in dezelfde doseringen per
hainslotenuitgestrooid,helaasechterzonderenigresultaat.Deoorzaakvandit falen
hebben wij gelukkig spoedig gevonden. Het afsterven van de waterplanten in de
aquariumproevenbleeknamelijkniettewordenbepaalddoordedoseringperhectare,
maar door de dosering per kubieke meter water, omdat de middelen al spoedig oplosten; en de dosering per kubieke meter was in onze aquariumbakken met slechts
10 cm water zeer veel hoger dan in de sloten, welke gemiddeld wel 1meter diep
waren en waarin het water boven de behandelde „proefveldjes" bovendien voortdurend werd ververst. Wij konden met een biologische methode aantonen dat in de
aquariumbakken deherbicidenpraktischgeheelwaren opgelostendatna 3maanden
van één van de in korrelvorm gestrooide middelen in het water nog ongeveer 70%
aanwezigwas;voor debeideanderemiddelen isditniet nagegaan.
Bij deslootproeven werd slechtsaan dekanten van ondiepe sloten somsopoeverplantenenigereactiewaargenomen.Daarzullendemiddelenechterwelvoornamelijk
door dewortelstelsels in de oeverzone zijn opgenomen en zal de concentratie in het
water geenrolhebben gespeeld.
Tegen ondergedoken waterplanten hebben wij met de genoemde produkten ook
sindsdien verder weinig succes geboekt. De begroeiingen in het water waartegen wij
welgoede resultaten hebben bereikt, enwelkenaar wijmenen ook vrijwel altijd met
succes zullen kunnen worden bestreden, bestaan uit planten die met een groot deel
vanhunbladerenbovenofaandeoppervlakte komen.Tegendezeplanten gebruiken
wij in het algemeen middelen welke gemakkelijk door het blad worden opgenomen
endan verder door degeheleplantworden getransporteerd. Grasachtigen kunnenin
het algemeen het beste worden bestreden met dalapon, terwijl breedbladige onkruiden, waaronder ook deeenzaadlobbige krabbescheer (Stratiotes abides L.) valt, het
beste met groeistoffen behandeld kunnen worden. Vaak zal een combinatie van de
genoemdemiddelen moeten worden gebruikt.
Het Nieuwe Kanaal te Wageningen, een oude en thans niet meer als zodaniggebruikte scheepvaartwegvanVeenendaalnaarWageningen,wasindezomervan1958
volkomen dichtgegroeid met liesgras (Glyceria maxima HOLMB.). Op 9 september
werd met een motorrugnevelspuit van de noordelijke oever af 15 kg dalapon per
hectare gespoten over ongeveer twee derde van de bodembreedte. Fig. 1 geeft de
situatie weer in begin november; eind april 1959was de toestand precies hetzelfde.
Waar het liesgras voldoende geraakt was door het herbicide was het volkomen
dood en daar heeft geen hergroei plaatsgehad. Elders is dit gras in dewintermaanden op normale wijze bovengronds afgestorven en heeft in het voorjaar vanuit de
rizomeneenvolledigherstelplaatsgevonden.
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Fig. 1. Kanaal bij Wageningen, dichtgegroeid met liesgras (Glyceria maxima HOLMB.). Voorste gedeelteop 9sept. 1958bespoten met 15kg dalapon/ha;foto genomen op 10nov.1958.
In thispicture taken 10thNovember1958 acanalnearWageningen isshown, badlychokedby
Glyceria maxima HOLMB., part of whichwassprayedwith 15kg dalapon per hectareon 9th
Sept. 1958. All Glyceria sprayedwas completely killedanddidnotregenerate in spring.

Fig.2heeft betrekking opeenkarpervijver vaneenviskwekerij van de NederlandscheHeidemaatschappijbijVaassen.Dezevijver isdichtbezetmetliesgras,dat- met
uitzonderingvaneenonsvoorproevenafgestaan perceeltje - meteenkleinemaaiboot
enige keren per jaar boven de bodem wordt afgesneden. In het begin vanjuli 1958
werdmeteenrugspuit, aan deachterzijde voorzienvaneenspuitboom meteenwerkbreedte van 2meter, dalapon gespoten in een doseringvan 15kgper ha. Alsgevolg
daarvan was alle werkelijk bespoten liesgras \\ maand later volkomen dood, echter
niet het gedeeltevan debegroeiing dat bij het bespuiten door deuitvoerder letterlijk
onder water wasgelopen endus niet door despuitvlöeistof was geraakt. Dezeonbespotenplantenzietmenopdefoto alsongereptehagenstaan.
Een andere proef werd genomen in een visvijver te Vaassen die korte tijd droog
stond. Een ofvijf dagen voor het weer onder water zetten (op 22april 1958)werden
verschillende veldjes met diverse bestrijdingsmiddelen bespoten. De bodem was op
ditmomentpraktischvrijvanzichtbaar onkruid,maarbevatte,naar wijkunnenaannemen, welveelrizomen enzaden.
De middelen en doseringen waarmee hier een volledig succes werd bereikt tegen
grassen (o.a. liesgras) en schijngrassen, waren 15en 30kgdalapon en 50en 100kg
TCA per hectare. Dezebeide herbiciden worden, zoals reedswerd vermeld, speciaal
tegengrasachtige onkruiden gebruikt. Hierbij valt echter optemerken dat TCAuitsluitend via de wortel kan worden opgenomen, dalapon zowel door de wortel als
door hetblad.Vooreenbespuiting overeenbegroeiinginwaterisTCAdan ookniet
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Fig. 2. Karpervijvervaneen viskwekerij, dicht begroeid met liesgras,waarvan op 7juli 1958eengedeelte werd bespoten met 15kg dalapon/ha. Foto genomen op 30 aug. 1958. Het door de
spuitvloeistofgeraakteliesgrasisgedood (A);detijdens debehandeling onder water gelopen
'planten, dienietdoor despuitvloeistof werden geraakt, bleveninleven(H).
Carppondofafishfarm badlychokedby Glyceria maximaHOLMB. to which on7thJuly1958
15kg dalapon per ha wasappliedwith a knapsack sprayer with rear-mounted spray boom.
Picturetaken30thAugust.All Glyceriasprayedwaskilled(A), buttheplantssubmersedbythe
operator during the treatmentwere not coveredandformed healthyhedges(H) ofGlyceria.

geschikt. Inhet onderhavige gevalwerderechterhetzelfde effect meebereikt alsmet
dalapon tegen ongeveer de helft van de kosten.
Simazin en monuron (CMU), die ook in deze proeven waren opgenomen in doseringen van 10en 20kg produkt per hectare, hadden op de ontwikkeling van het
liesgrasuitderizomengeenmerkbareinvloed.Welkoneeninvloedwordengeconstateerdopkiemendeonkruiden,maardoor deallesoverheersende ontwikkelingvanhet
liesgraskwam dezeniet tot uitdrukking.
Infig.3ziet men links op de voorgrond een onbehandeld controleveldje, daarop
aansluitendeenveldjebehandeldmet30kgdalaponperha(A),daarachter eenveldje
met 15kg dalapon per ha (B) en ten slotte weer een onbehandeld stuk. Zoals reeds
werd vermeld, waren de met 50en 100kg TCA behandelde veldjes even „schoon".
Door hun liggingkonden zeechter moeilijk worden gefotografeerd.
De typische verveningsplanten krabbescheer (Stratiotesaloides L.) en watereppe
(Siumspec.) sterven tegen de winter geheel af op de overwinteringsorganen na, die
opdebodemzinken.Erkandanindesloten 1 meterwaterstaan.Indezomerkunnen
dezelfde sloten echtermetgenoemdeplantesoorten geheelzijndichtgegroeid.Hetvee
kan erdan niet uit drinken endeschouw,waarin menpleegtuitmelkentegaan, kan
erniet door varen.
Zoweldekrabbescheer alsdewatereppezijn echterzeergoedtebestrijden metelke
willekeurige groeistof in een dosering van 2kg actieve stof per hectare. Men neemt
dusdegoedkoopstegroeistof,MCPA.Somszalna3of4wekeneentweedebespuiting
nodigzijn, namelijk alsbijdeeerstebespuitingveelkrabbescheerplanten nognietaan
de oppervlakte waren gekomen. Deze echte waterplant brengt namelijk ook in uitgegroeidetoestand het grootste deelvan zijn leven onder water door enkomt alleen
tijdens enna debloeimet eenvoldoende groot oppervlak boven water.
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Fig. 3. Karpervijver diekortetijd wasdrooggelegd en 1 of 5dagenvoor hetweeronder waterzetten
(22 april 1958) werd bespoten met verschillende herbiciden. Bespuiting met 30 of 15 kg
dalapon/ha (op defoto resp.A enB)of met 50of 100kgTCA/ha voorkwam elkegroei van
grassen (o.a.liesgras)enschijngrassen. Foto genomen op 30aug.1958.
Carpportaof afishfarm drainedfor a shortperiod. Experimentalplots on the dry soil were
treatedwithherbicideson17thor21stAprilandfloodedagain on22ndApril1958. A dosageof
30and15kgdalaponperhectare(plotAandBrespectively)orof50and100kg TCAperhectare
preventedallgrowthofGlyceria maximaHOLMB.andothergrassesandrelatedspecies. Picture
taken30thAugust 1958.

Echteveensloten kunnen ook vaak een gemengdebegroeiing boven of aan deoppervlaktevanhetwaterhebben, diealleenmet eencombinatie vandalapon engroeistof kan worden bestreden. Deze combinatie kan ook goede diensten bewijzen voor
vele smalle of bredere boerensloten in zand- of kleigebieden. Zulke sloten komen
zelden voor machinale reiniging in aanmerking en in de zomer ontbreken meestal
èntijd ènwerkvolk omzeteverzorgen. Met eenenkelebespuiting metdalapon plus
groeistof kan hier veelworden bereikt. Fig. 4 geeft een beeld van twee stukken van
dezelfde sloot op de proefboerderij Droevendaal, gelegen op zandgrond in de Gelderse Vallei. Oorspronkelijk wasde begroeiing in beide delen van de sloot ongeveer
gelijk. Meteenrugspuit werdinbeginseptember debodemvaneendeelvandesloot
behandeld met 15 kgdalaponen2kgMCPAperhectare;hetanderedeelbleefonbehandeld. Defoto geeft beide delen weereenmaand na debehandeling.
Mechanische slootreiniging en chemische bestrijding van waterplanten kunnen
elkaar uiteraard aanvullen. Met slootreinigingsmachines wordt zowel bagger als de
vegetatie van water- en oeverplanten op de wal gedeponeerd. Volgens onze huidige
ervaringen karrechter de boven water komende vegetatie tegen betrekkelijk geringe
kostenwordenbestredendoorbespuitingmetonkruidbestrijdingsmiddelen, waardoor
op het mechanisch slootonderhoud vaak belangrijk kan worden bezuinigd.
Doorchemischeonkruidbestrijding kanstelligookwordenbezuinigdophetonderhoudvanslootbermen.Wijdenken hierbij nietaanhet „zwart" spuitenvan slootbermen met allesdodende middelen, een maatregel die in het zeekleigebied van NoordHolland veel en met succes wordt toegepast, maar waarvan noch wij, noch de specialisten in het machinaal onderhoud van sloten en slootbermen voorstanders zijn
wegens het in de hand werken van afspoeling. Wat wij in de eerste plaats beogen is
eengoedgrasdek,datdeslootbermentegenafspoelingbeschermtendatookopzware
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Fig.4. Sloot op de proefboerderij Droevendaalopzandgrond.Foto links:onbehandeld. Rechts:de
bodembespotenop5sept. 1958met 15kg dalapon + 2 kg MCPA (actieve stof)/ha. Foto's
genomen op 5 okt. 1958.
Ditchontheexperimentalfarm Droevendaalonsandysoil.Left picture: untreated. Right: the
bottom was sprayedon5th September1958 with15kg dalapon + 2 kg MCPA (active material)Iha.Pictures taken5thOctober 1958.

kleigemakkelijk machinaalkan worden onderhouden. Dit kunnenwijbereiken door
in de bermen de breedbladige onkruiden met groeistoffen dood te spuiten. Deze
maatregelzal,mededoorhetuitgebreidesortimentvanonkruiden,dieopverschillendetijdenhungrootstegevoeligheidvoorherbiciden hebben,weleensherhaaldmoeten
worden.Menkanalduseenmooigeslotengrasdekverkrijgen, dattegenweinigkosten
machinaal gemaaid kan worden met een wallemaaier. Daarvan bestaan eenvoudige
uitvoeringen, die niet veel anders zijn dan een gewone maaibalk met een soort „gewricht". Ookwanneermenmetdehandmaait,zullendeprestatiesperuurveelhoger
liggendan bij slootwallen bezaaid metbrandnetels, distels,bramen entalloze andere
hoog opgaande onkruiden, diemenzodikwijls ziet enwaarvan deberminfig.1 een
goedvoorbeeldis.
Een mogelijkheid die hier niet onbesproken mag blijven, isremming van degrasgroei met chemische middelen zonder dat men kans loopt degrasmat ernstig aan
te tasten. Hiervoor worden in het buitenland verschillende middelen gepropageerd,
waarvanwijerverscheidenehebbenbeproefd. Daarbij lagtotnutoededoseringvoor
eenredelijke remminggevaarlijk dichtbij diewelkehetgrasdoetafsterven. Deproeven in deze richting, ook met nieuwe middelen en combinaties, worden voortgezet,
echter alleen op slootbermen waarvan tevoren de breedbladige en voor de bedoelde
remstoffen doorgaans weinig gevoelige onkruiden door bespuiting met groeistoffen
zijn verwijderd. Doetmenditniet,dan geeft menzulkebreedbladige onkruiden door
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hetremmenvandegrasgroeieenongewensteenvoorhetgrasvaaknoodlottigevoorsprongindestrijd omhetbestaan.
Totslotmogewordengememoreerddatdechemischebestrijdingvanondergedoken
waterplanten onze volle aandacht blijft houden, ook al zien wij op dit moment nog
niet hoewij diein depraktijk zouden moeten uitvoeren. Het eniglichtpunt in dezen
is dat groene draadalgen, die als „flap", „vilt" of „slaaf" vaak de wanhoop van de
waterschapstechnici zijn omdat men ze machinaal niet kan verwijderen doordat de
maai- of veegboten er in vastlopen, een hoge gevoeligheid bezitten voor bepaalde
allesdodendemiddelen dievoorveeenvisnietgiftig zijn.
Chemicalweedcontrolinthe maintenance ofditches
In the Netherlands ditches and other water ways cover approximately 175,000
acres. Particularly in times of high demand they must allow a rapid carrying off or
sometimes a sufficiënt supply of water. Therefore waterplants have to be removed
regularly. Until now this has always been carried out by hand but nowadays it is
done more and more by mechanical equipment, because, due to shortage, manual
labour has become too expensive. Local blacksmiths, technicians of polders and
research workers of the Institute of Agricultural Engineering and Rationalization
havedeveloped somegoodrollingorfloatingditch-cleaningequipment.TheInstitute
mentioned and the Agricultural Advisory Officer for Farm Machinery have a coordinating and advisory function inthis development.
NexttotheprogressmadebymechanicalditchcleaningtheWeedControl Department of the Institute for Biological and Chemical Research on Field Crops and
Herbage started a study on chemical weed control in ditches in 1956.The startingpoint ofourworkwasthat onlythoseproducts should beconsidered whicharenontoxictofishandcattle.
Theinvestigationshavebeenpartlysuccessful alreadyandin 1959theexperimental
results willbetested on a practical scale.According to ourexperienceatthemoment
nearly allcompletely or partly emerging orfloatingwaterplants canbe controlled at
reasonable cost with 15 kg dalapon per hectare (mainly against grasses and some
othermonocotyledons) and/orwithabout2kggrowthhormonesperhectare(against
most broad-leaved water weeds).In temporarily drained water ways 50kgTCAper
hectareinsteadof15kgdalaponperhectarecanbeusedatalowercost.Theadvantage
of chemical weed control with theseproducts is a complete eradication of thevegetation. If the treatment is carried out at the right moment no re-treatment will be
necessary. Moreover the cost of one single chemical treatment is usually lower than
the expenses of mechanical cleaning.
Forthecontrolofpermanentlysubmergedwaterweedsnosolutionhasbeen found
as yet. We have tried to influence the initial development in applying granular
products without results.
Greenfilamentousalgaeareaparticular problem astheymayrapidlyfillupmany
water ways and as they are often too tough to be removed by mechanical ditchcleaning equipment. Weknow they may be killed by low concentrations (1part per
million) ofsometotalweed-killing herbicides butwehavenotyetfound apossibility
for practicalcontrol.
Ontvangen voorpublikatie:23mei1959.
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Mededeling 78 vanhet I.B.S.

DE PERIODICITEIT IN DE GRASPRODUKTIE
with summary
T H . ALBERDA

INLEIDING

Doordat gras regelmatig gedurende het groeiseizoen kan worden geoogst, is het
reeds lang bekend dat er in de grasgroei twee maxima zijn en wel één in mei-juni en
éénin augustus. De meestal duidelijk verminderde produktie in de periode hiertussen
wordt aangeduid als de midzomerdepressie.
Uit het feit dat eendergelijke tweetoppige kromme wordt gevonden op uiteenlopende grondsoorten en in duidelijk verschillende klimaten (13, 19,8)valt wel af te leiden
dat óf de heersende weersomstandigheden zonder invloed zijn op het produktieverloop, óf dat dit verloop door een algemeen voorkomende klimaatsfactor wordt bepaald. In dit verband is dikwijls gedacht aan de watervoorziening, omdat de midzomerdepressie vrijwel samenvalt methet minimum indewatervoorraad inde bodem.
Men iserechter niet ingeslaagd (15,8)demidzomerdepressie tedoen verdwijnen door
kunstmatig voor een voldoende vochtvoorziening zorg te dragen.
MILIEUFACTOREN

In het onderstaande zalworden getracht aan dehand vanrecente literatuurgegevens
en van eigen resultaten een zo gepreciseerd mogelijk beeld te geven van de oorzaken
die tot een midzomerdepressie in de grasproduktie kunnen leiden.
a. Het licht
De droge-stofproduktie van een gewas is het verschil tussen wat er door de fotosynthese wordt gevormd en wat door de ademhaling weer verloren gaat. Wanneer de
water- en mineralenvoorziening gedurende het gehele seizoen optimaal kunnen worden gehouden, zal de assimilatie per oppervlakte-eenheid tot een zekere grens afhankelijk zijn van de hoeveelheid ingestraald licht en van de mate waarin dit licht
door het plantendek wordt geabsorbeerd. De dissimilatie daarentegen zal voornamelijk van de temperatuur afhankelijk zijn.
Nadat WATSON (20) in 1947 het begrip „leaf area index" (LAI) had opgesteld, is
in de loop der jaren deze verhouding tussen bladoppervlak en grondoppervlak voor
een aantal gewassen vastgesteld. DONALD en BLACK (10) hebben deze resultaten samengevat. Hieruit blijkt dat de LAI voor grassen en klavers aanzienlijk hoger ligt
dan voor granen enbieten. De typische bladvoedergewassen kenmerken zichdus door
een veel sterkere bladproduktie per eenheid van grondoppervlak. Hierbij rijst natuurlijk direct de vraag bij welke LAI de produktiesnelheid haar hoogste waarde heeft bereikt, of m.a.w., bij welke LAI vrijwel al het ingestraalde licht op de planten valt.
Het is BROUGHAM (5)geweest die voor een gras-klaverweide het verband heeft onderzocht tussen lichtabsorptie, bladoppervlak en droge-stofproduktie na afsnijden op
verschillende hoogten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de snelheid van bladproduktie toeneemt totdat nog 5 % van het opvallende licht wordt doorgelaten; daarna
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blijft ze constant. Wordt tot op een hoogte van 5 inch gemaaid, dan heeft dit geen
invloed op de snelheid van bladproduktiei na afmaaien tot op 3 inch duurt het 16
dagen voordat de maximale snelheid van bladproduktie is bereikt en bij afmaaien
tot op 1inch duurt het 24 dagen. Evenzo blijft het gewas bij afmaaien tot op 5 inch
nog steeds niet meer dan 5% licht doorlaten, bij maaien tot op 3 inch duurt het 16
dagen tot dit percentage weer bereikt is en bij maaien tot op 1inch 24 dagen. Hier
is dus duidelijk aangetoond dat een vermindering van de lichtabsorptie leidt tot een
verminderde snelheid van droge-stofproduktie. De LAI waarbij de produktiesnelheid
weer haar maximum bereikt, ligt bij ongeveer 5. Daarna neemt, bij gelijkblijvende
produktie, de LAI nog toe tot 8à 9gedurende de duur van deproef. BROUGHAM komt
tot de conclusie dat het gewenst is bij het afmaaien zoveel groen materiaal te laten
staan dat nagenoeg al het opvallende licht daardoor wordt geabsorbeerd. Hij vermoedt echter wel dat een dergelijke werkwijze op den langen duur van invloed zou
kunnen zijn op opbrengst en botanische samenstelling.
DAVIDSON en DONALD (9) hebben in Australië soortgelijke proeven gedaan met
Trifolium subterraneum. Hun resultaten stemmen op de belangrijkste punten met die
van BROUGHAM (5) overeen, alleen vinden zij dat de produktiesnelheid boven een
LAI van ongeveer 5geleidelijk afneemt. Ofschoon zij geen bepalingen hebben gedaan
van de lichtabsorptie bij verschillende LAI, nemen DAVIDSON en DONALD aan dat
voor de onderste bladeren de dissimilatie groter is dan de assimilatie wanneer de LAI
boven de optimale waarde stijgt. Het afnemen van de produktiesnelheid zou dus
wordenveroorzaaktdooreengeleidelijk groterwordend aantal „parasitaire" bladeren.
In overeenstemming hiermeevondenzijeenstijgingvandeproduktiesnelheid wanneer
door het wegplukken van bladeren de LAI van een zeer hoge waarde tot op de optimale werd gebracht en een daling wanneer de LAI van de optimale waarde tot een
lagere waarde werd gereduceerd. Volgens DAVIDSON en DONALD zal de LAI bij ongestoorde groei een plafond bereiken, waarbij de vorming van nieuw bladoppervlak
gelijk is aan wat er in dezelfde tijd aan oude bladeren afsterft.
Men dient hierbij uiteraard wel te bedenken dat eigenlijk niet gesproken kan worden van een bepaalde optimale LAI (6),immers deze zalafhangen van de zonshoogte
en van de lichtintensiteit. De boven aangegeven optimale LAI van 5 voor Trifolium
subterraneum en het gras-klavermengsel van BROUGHAM is dus als een „gemiddelde"
te beschouwen.
Geen van bovengenoemde onderzoekers heeft zich nog bezig gehouden met de
periodiciteit in de grasproduktie. Alvorens echter dit punt nader onder ogen te zien,
dienen weeerst de invloed van enkele andere klimaatsfactoren nader te bekijken.
b. De temperatuur
BROWN (7) onderzocht verschillende grassen bij verschillende combinaties van dagen nachttemperaturen. Hij vond dat de optimale temperatuur voor verschillende
soorten vrij sterk uiteen kan lopen en dat deze duidelijk samenhangt met het klimaat
waarin de soorten van nature voorkomen. Zo ligt dit optimum voor Cynodon dactylon
aanmerkelijk hoger dan voor bijvoorbeeld Dactylis glomerata. Meestal werd voor de
wortelgroei een lager temperatuuroptimum gevonden dan voor de groei van bovengrondse delen. Verder bleek de schadelijke invloed van een hogere temperatuur dan
de optimale aanzienlijk geringer te zijn wanneer de bodemtemperatuur of de nachttemperatuur lager werd gehouden. Ook JUHREN e.a. (14) vonden bij verschillende
Poa-soorten duidelijke verschillen in de optimale temperatuur en deze verschillen
hingen duidelijk samen met het klimaat in het land van herkomst. Ook hier werd
de groei bevorderd door een nachttemperatuur die enkele graden lager was dan de
dagtemperatuur. MITCHELL (16)vond weiniginvloed vanverschillen indag-en nacht74

temperatuur bij de groei van verschillende grassen, wanneer delichtintensiteit maar
hooggenoegis.VooreengrasalsPaspalumligtdeoptimaletemperatuur aanmerkelijk
hoger dan voor de belangrijkste Westeuropese grassoorten. Bovenstaande gegevens
hebben allebetrekking op de ongestoorde groei. ALBERDA(3)vond dat bij herhaald
afsnijden uiteindelijk de laagste nachttemperatuur de hoogste produktie geeft. Dit
wordt in verband gebracht met verschillen in het gehalte aan reservekoolhydraten.
Ditgehaltebleeknamelijk eveneenshethoogsttezijnbijdelaagste nachttemperatuur.
In een onderzoek waarvan de resultaten nog niet zijn gepubliceerd, isdeze temperatuursinvloednaderonderzocht.Hierbij werdwederombevestigddatmenonderscheid
dient te maken tussen kort durende proeven met een ongestoorde groei en proeven
waarin het gras herhaaldelijk wordt afgeknipt. In figuur 1zijn de resultaten weergegevenvan een kort durende proef met Engels raaigras bij verschillende dag- en
nachttemperaturen.Deverschillenindroge-stofproduktie gedurendedeveertiendagen
datdeproefheeft geduurd,zijn nietergduidelijk. Deproduktiebijdelaagstedag-en
nachttemperatuur blijft ietsachterbijdeoverigetemperatuurcombinaties;deoverige
verschillen zijn verwaarloosbaar klein. Daarentegen zijn er duidelijke verschillen in
het gehalte aan oplosbare koolhydraten. De stippellijn in de deelfiguren b, c en d
geeft voor wortel, stoppel en blad het percentage aan bij het begin van de proef.
Duidelijk blijkt dat bij een dagtemperatuur van 25°C de reservekoolhydraten voor
eén belangrijk deel zijn verbruikt, terwijl bij een dagtemperatuur van 10°C de
reserve duidelijk groter is geworden. De groeibij 25°Cisdus ten deleten kostevan
dereservesgegaan.Bijeentemperatuurvan 10°Coverdagheeft ookdenachttemperatuur een duidelijke invloed gehad;ook hier heeft eenlage temperatuur een gunstige
invloed op de koolhydraatreserve. Bij een temperatuur van 25°C overdag lijkt een
nachttemperatuur van 10°C gunstiger dan 25 of 5°C; de verschillen zijn echter niet
groot. Inhetalgemeen lijkt denachttemperatuur vanminderbetekenis tezijn dande
dagtemperatuur. Dit is echter naar alle waarschijnlijkheid slechts schijnbaar, omdat
bijdezeproeven dedaglengte steeds 17 uur bedroegmeteennachtvan7uur.
Defiguren2en 3geven deresultaten van eenveellanger durende proef, waarbij de
planten zeven keer werden geknipt met onderlinge tussenpozen van drie weken. De
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Fig.1. Drooggewicht van de gehele plant (a) en koolhydraatgehalte van wortel, stoppel en blad
(b, c en d) van Engels raaigras bij verschillende dag- en nachttemperaturen na 2weken. De
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Dry weightof the wholeplant (a) andtotal soluble carbohydrate contentof roots, stubble and
leaves (b,candd) ofLoliumperenneatdifferentdayandnighttemperaturesafter2weeks.The
dotted line indicatesthe dry weightand the carbohydrate content at the beginning of the experiment. DandN = dayandnighttemp,in"C, respectively.
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Fig. 2. Deinvloedvanverschillendedag-ennachttemperaturen opdetotaledroge-stofproduktie (a),
het aantal spruiten (b)en het koolhydraatgehalte vanwortel, stoppel en blad (c,d en e) van
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Theinfluence of differentday andnight temperatures on total dry matterproduction (a), the
number of tillers (b) andtotal soluble carbohydrate contentof roots, stubbleandleaves (c, d
ande)ofLolium perenne. DandN = dayandnight temp,in°C, respectively.

gebruiktetemperaturenverschillenenigszinsvandieindevorigeproef,dochderesultatenzijningrote lijnenweltevergelijken. In deeersteplaats blijkt uitfiguur2a dat de
grootste totale droge-stofproduktie nu wordt gevonden bij de laagste temperatuur
efl de laagste produktie bij de hoogste temperatuur. In tegenstelling tot de kort
durende proef heeft detemperatuur hier een duidelijke invloed op de droge-stofproduktie.Uit defiguren2c,deneblijkt dathetverband tussentemperatuur enkoolhydraatreserve in grote lijnen hetzelfde beeld te zien geeft als bij de kort durende behandeling. De relatieve verschillen zijn bij het blad het grootst (max. 1:18); bij de
stoppel is de verhouding tussen deuitersten iets meer dan 1:3en bij de wortel 1:2.
Bij de wortel lijkt denachttemperatuur belangrijker te zijn dan de dagtemperatuur,
terwijl in het algemeen deverschillen tussen delaagste twee temperatuurcombinaties
geringzijn. Figuur2bgeeft hetaantal spruitenweeraanhet eindvandeproef.
Ook dit neemt, behoudens bij de verschillende nachttemperaturen bij 15°C dagtemperatuur, met dalendetemperatuur toe.
Het verloop van de grasproduktie bij de verschillende dag- en nachttemperatuurcombinaties blijkt uit figuur 3a, waarin de drooggewichten van de opeenvolgende
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sneden zijn weergegeven. Aanvankelijk is de produktie bij 25°C nachttemperatuur
hethoogst,maaraanheteindvandeproefisdesituatienetandersom.Speciaalbijde
combinatie 25/25zijn deopeenvolgende sneden sterk in opbrengst achteruitgelopen
en heeft de zesde snede minder dan een kwart van het gewicht van de eerste snede.
De temperatuurcombinaties 25/15, 15/15 en 15/10 liggen aanvankelijk laag in opbrengst,maarvooralbijdebeide 15°C-dagtemperatuurseriesneemtdeproduktiesnel
toezodatdezebijdevierdesnedereedsongeveertweekeerzogrootisalsdeuitgangswaarde. Daarna blijft deproduktie op vrijwel hetzelfde niveau. De 25/15-serie vertoont een overeenkomstig verloop, doch de toename isminder snel en bij de laatste
snedentreedtweereenteruggangindeproduktie op.Deserie25/10vertoonteenwat
afwijkend verloop. De opbrengst daalt geleidelijk en ligt gedurende de hele proef
tussen debeideuitersten in.
Degehaltenaanoplosbarekoolhydratenvertoneneenbeelddatmethetproduktieverloop wel in overeenstemming is, zoals blijkt uit figuur 3b. Ofschoon het koolhydraatpercentage enigszinsonregelmatigverlooptenbijalleseriesgeleidelijk kleiner
wordt,iserbijdelaatstesnedeneenduidelijkecorrelatietussenkoolhydraatgehalteen
opbrengst. Evenalsbij het drooggewicht neemthet koolhydraatgehalte van de25/10serie een uitzonderingspositie in..Op grond van de eerder uitgesproken verwachting
(3) zou men veronderstellen dat bij 10°C nachttemperatuur de ademhaling ten opzichtevandeassimilatie sterker zouzijn verminderd dan bij 15°Cmetalsgevolgeen
hogerpercentageoplosbarekoolhydratenenuiteindelijk eenhogereopbrengst.Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen of hier nog andere factoren een rol kunnen spelen.
De totale produktie per spruit blijkt onderling betrekkelijk weinig te verschillen en
inelkgevalbij 25°Cdagtemperatuur nietlager teliggen dan bij 15°C.De geleidelijk
dalende opbrengst bij de 25/25-serie tot zeer lage waarden is dus voornamelijk het
gevolgvan eenreductie van het aantal spruiten. Dit isechter niet alleen de oorzaak
want de spruiten van de laatste oogst zijn duidelijk het slechtst ontwikkeld bij de
25/25-serie.
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De uitkomsten van dit onderzoek sluiten aan bij de opvatting dat een hogere
temperatuur de dissimilatie sterker verhoogt dan de assimilatie.
Samenvattend kunnen wezeggen dat verschillende gewassen ten aanzien van hun
produktie eenbepaaldtemperatuuroptimum hebben endatditoptimum samenhangt
methet klimaat waarin deplantvannaturevoorkomt. Omtrent dewijzewaaropeen
dergelijke regulatie tot stand komt, tast men nog vrijwel geheel in het duister. Voor
Engels raaigras echter kan deproduktie gedurende een korte periode boven het optimum worden verhoogd. Vandaar dus dat Engels raaigras met een hoge koolhydraatreserve bij25°Cindeeerstesnedeeenhogereproduktie geeft dan bijeenlagere
temperatuur. Dit gaat echter steedstenkostevan dekoolhydraatreserve endaardoor
van dehergroei.Dit wordt dan bij Engelsraaigras nogversterkt door het feit dat de
spruitenbijeenhogetemperatuurveelmeerrechtopgroeiendanbijeenlagetemperatuur, waardoor na afsnijden minder groenmateriaal achter blijft.
c. De stikstofbemesting
Alslaatste factor willenwenogdestikstofvoorziening beschouwen. HARRISON (12)
heeft reedsaangetoond dat veel stikstof nadelig kan zijn wanneer dit met herhaald
afsnijden wordt gecombineerd, omdat het deplant vrijwel niet in staat stelt dekoolhydraatvoorraad weeraantevullen.Metminderstikstofisdeproduktie aanvankelijk
lager, doch dezekan bij herhaald afsnijden hoger komen teliggen dan metveel stikstof. MULDER (17) vond bij hoge stikstofgiften een sterke reductie van de tweede
snedewanneer deeerstesnedeeenhogeproduktiehad gegeven.
Uit eigen onderzoek isgebleken dat het koolhydraatgehalte daalt wanneer stikstof
wordt gegeven en weldes te sterker naarmate meer wordt toegediend (figuur 4). Er
iseenzekereanalogie tussenheteffect vaneenhogetemperatuur endatvaneenhoge
stikstofgift. Beide kunnen een snelle groei veroorzaken, doch deze groei gaat ten
kostevaneenvoldoendeherstelvandekoolhydraatreserve endaardoortenkostevan
de hergroei; aanvankelijk via een reductie van het aantal spruiten, uiteindelijk ook
via een geringere droge-stofproduktie per spruit.
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D E INVLOED V A N DEZE F A C T O R E N OP PRODUKTIE E N KOOLHYDRAATRESERVE TE

VELDE

Totnutoehebbenwedeinvloedvanverschillendeklimaatsfactoren afzonderlijk in
beschouwinggenomen.Hetisuiteraard nietmogelijk nuzondermeeraantegevenof
en in welke mate deze factoren een rol spelen bij de midzomerdepressie. We zullen
moeten volstaan met een zo gedetailleerd mogelijk onderzoek van de grasproduktie
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en de chemische samenstelling van de achterblijvende stoppel en wortel onder een zo
gunstig mogelijke vocht- en mineralenvoorziening, in de hoop dat de gevonden
effecten van de afzonderlijke factoren in het verkregen beeld passen.
Gedurende een drietal jaren is het koolhydraatgehalte van de stoppel van een
monocultuur van Engels raaigras regelmatig onderzocht. Gedurende de eerste twee
jaren werd alleen het gehalte aan oplosbare koolhydraten bepaald (1,2); daarna werd
getracht de groei en de koolhydraatreserve door een meer of minder grote stikstofgift
te variëren en hierbij werd naast het koolhydraatgehalte ook het nitraatgehalte bepaald. De voornaamste conclusies uit dit onderzoek laten zich alsvolgt samenvatten:
1. Wanneer het gras wordt gemaaid, daalt het koolhydraatgehalte in de stoppel gedurende ongeveer een week, om daarna weer geleidelijk te stijgen.
2. Wanneer direct na het maaien met stikstof wordt bemest, heeft dit een sterkere
daling van het koolhydraatgehalte tot gevolg.
Ook een stikstofgift zonder maaien geeft een daling van het koolhydraatgehalte
vergeleken met niet met stikstof bemeste percelen.
Wanneer men een hoge stikstofbemesting combineert met het lang door laten
groeien van het gewas heeft dit een sterke reductie van de volgende sneden tot gevolg, die voornamelijk zijn oorzaak vindt in een daling van het aantal spruiten.
Hoewel de totale opbrengst van de onbemeste percelen duidelijk achterblijft bij die
van de bemeste (500 kg N per ha), is de opbrengst van de laatste snede minstens
even hoog als gevolg van de aanzienlijk dichtere zode (figuur 5).

Fig. 5. De droge-stofproduktie vanEngels
raaigras gedurende een geheel
groeiseizoen onderverdeeld in afzonderlijke sneden in afhankelijkheid van het aantal maaitijden en
de stikstofbemesting.
TotaldrymatterproductionofLolium
perennecomposed of the weightsof
thesuccessivecutsinrelationtonumberofcutsandnitrogenfertilization.
Nj = weinigstikstof (80kg N/ha).
lownitrogen(80kg N/ha).
N2 = veelstikstof(500kgN/ha).
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Het verloop van de koolhydraatreserve is in overeenstemming met de uitkomsten
van de eerder genoemde laboratoriumproeven alsook met de uitkomsten van GRANDFIELD (11) en van NIELSEN en LYSGAARD (18), die met luzerne werkten. Een hoge
stikstofdosering gaf evenals in de laboratoriumproeven een verlaging van dekoolhydraatreserve. Een dergelijke sterke daling aan het begin van het seizoen was reeds
eerder geconstateerd en toen toegeschreven aan detegelijkertijd optredende reproduktieve ontwikkeling (1). Een invloed van de reproduktieve ontwikkeling op de koolhydraatreserve kon echter naderhand niet worden bevestigd (2,4). Het is na het
bovenstaande wel duidelijk dat de toen gegeven stikstofbemesting, gecombineerd
met een stijging van de temperatuur, de oorzaak van deze sterke daling is geweest.
Het verloop van de opeenvolgende opbrengsten met en zonder stikstofbemesting is
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ingoedeovereenstemmingmetderesultatenvan MULDER (17).Deduidelijke teruggang
in het aantal spruiten bevestigt de analogie tussen hoge temperatuur en hoge stikstofgift zoals die ook uit het laboratoriumonderzoek naar voren kwam.
NABESCHOUWING

Met de ons nu ter beschikking staande gegevens kunnen we trachten het normale
verloop van de grasproduktie te velde te verklaren. Het koolhydraatgehalte in de
stoppel blijkt in het voorjaar steeds zeer hoog te zijn (tot 30% van de droge stof).
Dit is een gevolg van het feit dat de assimilatie in de herfst en in het vroege voorjaar
nog doorgaat wanneer de lengtegroei van de bovenaardse delen reeds nagenoeg tot
stilstand is gekomen. Op zichzelf zal deze koolhydraathoeveelheid niet belangrijk
aan de totale produktie kunnen bijdragen; volgens een ruwe schatting is de koolhydraatvoorraad van wortels en stoppel samen voldoende voor een droge-stofproduktie
van 50 kg per ha per dag gedurende 10 dagen. Het belangrijkste is dat deze koolhydraatvoorraad deplant in staat stelt zeer snelte reageren op gunstige groeiomstandigheden, waardoor snel de maximale lichtabsorptie bereikt kan worden. De goede
groei in het begin van de produktieperiode kan dus worden bereikt dank zij een „opladen" van de reservekoolhydraten gedurende de wintermaanden.
Aangezien in deze eerste periode van snelle groei ook de reproduktieve ontwikkeling valt, zal als gevolg van de stengelstrekking een aantal okselknoppen boven de
maaihoogte uitgroeien, zodat na afmaaien van een dergelijk gewas een stoppel overblijft die over des te minder regeneratievermogen beschikt naarmate de voorafgaande
groeiperiode langer heeft geduurd. Immers, het koolhydraatgehalte ligt in deze
periode vrij laag, de onderste bladeren krijgen geleidelijk minder licht en sterven
ten slotteafenhetvermogen tot uitstoelen wordt door het geleidelijk omhoogschuiven
der okselknoppen steeds geringer. Hierbij komt nog dat onder omstandigheden van
een hoge temperatuur en een lage koolhydraatreserve de spruiten voor een deel worden leeggezogen ten behoeve van de overblijvende, waardoor de zode nog holler
wordt.
Uiteraard zalhet regeneratievermogen van destoppelook nogsterk kunnen worden
beïnvloed door de weersomstandigheden tijdens het maaien. Wordt bijv. tijdens een
droge zonnige periode gemaaid, dan zal de plotselinge sterke verandering in microklimaat ongetwijfeld ongunstig werken.
Het gevolgvan al dezeverschijnselen isdat eenbelangrijk deelder opvallende lichtenergie op de grond terechtkomt en dus niet voor de droge-stofproduktie kan worden
benut. Hierdoor zal de produktiesnelheid dalen en wel des te sterker naarmate de reductie in bladoppervlak groter is, dus naarmate de produktie in de voorafgaande
groeiperiode groter is geweest. Hoe meer dus de produktiesnelheid door stikstoftoediening wordt opgevoerd, des te vroeger zal men dienen te maaien om nog een redelijke LAI over te houden. DONALD en BLACK (10) hebben dit aldus uitgedrukt: „A
slight loss in hay yield might easily be repaid several fold by enabling a considerably
greater rate of aftermath production."
Hiermee wordt het dus begrijpelijk dat op de aanvankelijk zo hoge produktiesnelheid een teruggang moet volgen, die zich weer geleidelijk herstelt naarmate de lichtabsorptie beter wordt. Het tweede maximum in de groeisnelheid gaat dus samen met
een herstel van de grasmat, totdat aan het eind van het seizoen de weersomstandigheden de produktie weer terug doen lopen.
Wanneer het land wordt beweid zullen er niet zulke sterke reducties in bladoppervlak optreden als na het maaien. Volgens DONALD en BLACK zou een standweide de
hoogste grasproduktie moeten geven omdat bij een juiste veebezetting ongeveer
wordt weggegraasd wat er bijgroeit, zodat de lichtabsorptie voortdurend hoog blijft.
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Voor Nederlandse omstandigheden is dit echter een vrij theoretische overweging,
aangezien er op eendergelijke weide toch steedsplekken zullen overblijven die door
hetveeworden gemeden.
. Nu men in de landbouw de voorziening van de gewassen met water en de noodzakelijke mineralen steeds beter gaat beheersen, laat het zich aanzien dat het onderzoek, afgezien van de midzomerdepressie bij grasland, zich meer en meer op twee
dingenzalgaantoespitsenenwelteneersteopeenzovolledigmogelijke lichtabsorptie
gedurende een zo groot mogelijk deel van de groeiperiode en ten tweede op een zo
gunstigmogelijke verdelingvandedrogestofinverbandmethetteoogsten produkt.
Het isreeds gebleken dat eenzeervroege stikstofgift deuitstoeling zeer bevordert
(mondelingemededelingDr.C.T. DEWIT, I.B.S.).Alsgevolghiervanzalbijgunstige
weersomstandighedenmetbehulpvandeaanwezige koolhydraten zeersneleenmaximalelichtabsorptie wordenbereikt.Hetverdereonderzoek isernu opgerichtomvia
verschillen in stikstofgift, zowelwat betreft het tijdstip van toedienen als dehoeveelheid,enviaverschillenintijdstip enhoogtevanmaaientetrachten gedurendehetgeheleseizoeneenzohoogmogelijke lichtabsorptie tebereiken.
Het kardinale probleem bij degrasproduktie isdat hier het oogstprodukt identiek
ismet deassimilerende organen van deplant. Hierdoor zalgestreefd moetenworden
naar eencompromis tussen eenzo groot mogelijke oogst eneenzogoedmogelijk in
standgehouden bladoppervlak.
Periodicity ingrassproduction
The midsummer depression in grassland production is very consistent in its
appearanceinmanycountriesindifferentclimaticregions.Itcanbeassumed,therefore,
that either the weather has no influence on this periodicity or a common climatic
factor isthecauseinallregionswhereamidsummer depressionoccurs.
It has been proved that the rather common occurrence of a water shortage during
summerisnotthemaincauseofthedepressionsothat otherfactors mustplayamore
predominant part.
Therecent work of BROUGHAM (5, 6)and DAVIDSONand DONALD (9)on the effect
ofcuttingonlightabsorption bytheswardisdiscussed.
TheresultsofBROWN(7), MITCHELL(16)andtheauthor(3)on the effect of temperature on growth and carbohydrate content isconfirmed bysomerecent experiments
of short duration (figure 1) and a long lasting experiment with repeated cutting
(figure 2). It can be concluded that growth at relatively high temperatures can be:
very vigorous during a short time but always at the expense of the carbohydrate reserves. Thus the yields of subsequent cuts decline gradually (figure 3), at first in
consequence of a reduction in tiller number but eventually also as a result of a
reduction inthedryweightpertiller.
Thecarbohydrate reserves can bereduced more or lessin the samewaybya high
nitrogen concentration in the nutrient medium (figure 4)and this mayalsolead to a
high yield atfirstbut to a progressive reduction after repeated cutting (figure 5).
It isconcluded that a high nitrogen dressingin the spring, when the carbohydrate
reserves are high and growth conditions are near the optimum, givesrise to a rapid
growth. This, in combination with stem elongation during thefloweringstage, may
be detrimental to the aftermath growth when cutting ispostponed too long. For, in
this case,almost no green material isleft and, consequently, thelight absorption by
the sward isstrongly reduced.
It issuggested that thisreduction inlight absorption isthemain cause ofthemidsummer depression.
In grass the material to beharvested isidentical with the assimilating parts of the
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plant and futureresearchongoodmanagementhastofocusattentiononacompromise
betweenahighyieldand acontinuousabsorptionoftheincidentlight.
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DE INVLOED VAN ZWAKKE LICHTINTENSITEITEN OP DE
DAGLENGTEREACTIE VAN DE AARDAPPEL
with summary
K . B. A . BODLAENDER
INLEIDING

Bij het nemen van daglengteproeven in kassen en cellen is het gewenst de lichtsterkte van de aanvullende belichting zo te kiezen dat zij enerzijds groot genoeg is
om een duidelijke fotoperiodische reactie te verkrijgen, doch anderzijds zo laag is
dat andere planten in de desbetreffende ruimte zo weinig mogelijk invloed van deze
belichting ondervinden en er duszo weinigmogelijk afscherming van licht in kas of
celplaatsbehoeft tevinden.
Derhalvewerdnagegaan welkeinvloed deintensiteit vandeaanvullende belichting
had in daglengteproeven met aardappelen. Bij de rassen Alpha en Gineke werd onderzocht welkedezwakstelichtintensiteit waswaarbij nogeenfotoperiodische reactie
zichtbaar werd,door eenperiodevandaglicht teverlengen tot 18 uur met kunstlicht
inverschillende lichtsterkten.
Met behulp van de gegevens uit deze proeven kunnen wij ook het effect van de
zwakke lichtintensiteiten tijdens de schemering beter beoordelen en te weten komen
inhoeverrewijdeschemeringbij dedaglengtemogenrekenen.
Het doel van de hier beschreven proeven was dus vooral de methodiek van daglengteproevenmetaardappelenbetertefunderen, terwijlbovendienmeerinzichtinde
fotoperiodische reactieverkregen konworden.
METHODIEK

De proeven vonden plaats in geconditioneerde kassen en cellen in de zomer van
1957enhetvoorjaar van 1958methetrasAlpha,enindewintervan 1958-59methet
rasGineke.Deopgelijkgewichtuitgezochteaardappelknollen (indemaat 35-45mm)
werden, na gedurende enkele weken te zijn voorgekiemd, gepoot in met humeuze
zandgrondgevuldeeternietbakken (oppervlakte90 x 70cm2;diepte40cm;6knollen
perbak).
Debakkenwarenindemeesteproevenopkarretjes geplaatst.Overdagstondendeze
karretjes in de kas. De planten ontvingen zo gedurende 10uur daglicht, 's Avonds
werdendekarretjes naar eendonkerecelgereden,waar aanvullende belichtingenvan
verschillende intensiteit werden gegeven tot een totale daglengte van 18uur bereikt
was.Indeproefvanvoorjaar 1958stondendebakkenvast opgesteld indekas.Daar
werd denatuurlijke dag(toen korte dag)verlengd met kunstlicht tot 18uur.
De volgende intensiteiten van de aanvullende belichting werden onderzocht:
bij Alpha in 1957:
0, 10,25,50en 100lux;
bij Alpha in 1958:
0, 5, 10,20en 40lux;
bij Gineke in 1958-59: 0, 5, 10,25en 50lux.
Deze lichtsterkten werden gemeten met een Weston-lichtmeter. Bij gebruik van
gloeilampen is 1lux gelijk te stellen aan 6erg cm -2 sec-1. In het algemeen werd de
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daglengte verlengd door middelvan Philips-gloeilampen enwelalsvolgt:bij 5en10
luxeenlampvan5wattresp.op76en51 cmhoogtebovendeplanten,bij20en40lux
een lamp van 15watt op 63en 43cm, bij 100lux een lamp van 40 watt op 63cm.
Tijdens degroeiderplantenwerdendelichtintensiteitengehandhaafd doordelampen
telkensietshogeroptehangen.
Detemperatuurhepindedrieproevenuiteen.Indeproefvan1957wasdetemperatuur overdag20-25°C,'snachts 15°C;indeproef van 1958continu 18°Cofcontinu
12°Cenindeproefvandewinter 1958-59overdag 18°Cen'snachts 12°C.
Debemesting der bakken wasalsvolgt: 60kg N/ha (als kas), 120kg P2Os/ha(als
super) en 160kgK20/ha (alspk).
De vermelde gegevens zijn bij de proef van 1957 verkregen uit gemiddelden van
2 x 6 planten, bij deandere proeven uit gemiddelden van 6planten.
WAARNEMINGENENGEGEVENS

Dewaarnemingen engegevensdiehieronder genoemdworden, hebbeninhetalgemeenbetrekking opdeproef van 1957metAlpha. Deresultaten vandeandereproevenkomenhiermeegoedovereen. Eenenkelekeerzullenookgegevensvandeandere
proeven besproken worden; dit wordt dan echter vermeld.
In de proef van 1957werden de knollen gepoot op 8mei. Op 23mei waren alle
planten boven de grond gekomen. Gedurende de verdere ontwikkeling werden verschillendewaarnemingen gedaan. Deplantenwerdenop 18juligerooid;hetloofwas
toen nog geheel groen. In de proef van 1958bij 12°C, was de ontwikkeling op het
momentvanrooienietsverdervoortgeschreden; eenbeginvanafsterving wasdaarte
zien.
De resultaten zullen hieronder besproken worden.
a.Lengtegroei.Intabel 1 isdelengtederplantenopeenaantal datumsvermeld. Aanvankelijk groeien de planten even snel, doch later blijft het korte-dagobject (0 lux)
achterinlengtegroeitenopzichtevandeobjecten metdagverlenging(fig. 1).Eriseen
duidelijk verschil tussen het object 0lux enerzijds en de objecten met dagverlenging
- 10(of 5)enmeerlux- anderzijds, waarbij het object 10lux(in deandere proeven
het object 5lux) enigszins een overgangspositie inneemt. Bij toenemende intensiteit
vandeaanvullende beüchting is er dus een geleidelijke overgang van korte dag naar
langedag; hoe groter delichtsterkte, deste later wordt delengtegroei afgeremd. Uit
defiguurblijkt tevens dat deverschillen inlengtetussen deobjecten paslater tijdens
de groeitot uiting komen.
b. Loofontwikkeling. De korte-dagplanten (object 0 lux) hebben vrij gladde, lichtgroenebladerenmeteenhorizontale standengrotebladschijven. Bijhet object 10lux
Tabel 1. Gemiddelde lengte perplant incm.Alpha 1957.
Averagelengthperplant incm. Alpha1957.
Lichtsterkte
23mei
29mei
Light
intensity 23rdhiay 29thMay
4,6
Olux1)
10 „
3,6
25 „
3,9
50 „
4,0
100 „
3,5
*) 1lux = 6ergcm -2 sec-1.
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9,9
9,7
10,2
9,8
9,3

5juni
5thJune
18,3
18,8
18,5
18,5
17,6

14juni
20juni
26juni
14thJune 20thJune 26thJune
32,2
38,7
39,1
39,3
39,8

33,7
46,3
48,4
49,5
51,2

34,1
50,2
56,4
55,9
62,2

3juli
3rdJuly

9juli
9thJuly

34,8
52,2
64,0
65,8
72,3

35,9
52,4
66,2
70,9
76,1

....100 lux

stengellengte
stem length
cm

S*

//Y/
^

/

..»50 lux
- • 2 5 lux

- • 1 0 lux

—
0 lux

L

L
23/5

Fig. 1. De lengtegroei bij verschillende intensiteiten van
de aanvullende belichting, uitgedrukt in
cm stengellengte.Alpha 1957.1lux = 6 erg cm -2 sec -1 .
Growthin length at variousintensitiesof the supplemental
illumination, presented as stem
lengthin cm. Alpha 1957.1 lux = 6 ergscm~*sec-1.

(in de andere proeven 5 lux) is het bladoppervlak eveneens enigszins glad, bij de
hogerelichtintensiteiten ishetmeergebobbeld.Hoegroterdelichtsterktevandedagverlenging,destedonkerdergroenisdekleurvandebladerenendestestrakker staan
de bovenste bladeren. De bladschijven zijn bij dezeplanten ook kleiner.
Het aantal bladeren (geteld aan de langste hoofdstengel per plant) neemt toe met
delichtintensiteit der dagverlenging (fig.2).
tnternodiumlengte
length of internode
cm

aantal bladeren
number of leaves

2« h

Y
J

0

10

L

25

_L
50

• 1957
x 1958

J
100 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity day elongation

— 1957
--X1958
I

100 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity day elongation

Fig.2en 3. Het aantal bladeren aan, resp. de gemiddelde internodiumlengte van de langste stengel
per plant bij verschillende intensiteiten van de aanvullende belichting. Alpha 1957, op
9juli;Alpha 1958,18°C,op 17maart.
Numberofleaveson,andaverageinternode length of thelongeststemper plant at various
intensitiesofthesupplementalillumination. Alpha1957, onJuly9th;Alpha1958,18°C, on
March17th.
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Indienwijdestengellengtedelendoorhetaantalbladeren,danzienwijdatnietalleen
het aantal internodiën, maar ook de gemiddelde stengellengte per internodium toeneemt met toenemende lichtsterkte (fig. 3).Helaas ishet aantal bladeren in deproef
van 1958voorhetlaatsttweewekenvoorhetrooien- vrijvroegindeontwikkeling geteld; waarschijnlijk washet beeld tweeweken later duideüjker. Deproef van 1957
heeft indit opzicht eeniets sprekender resultaat.
Eenindrukvandegroottederbladerenkrijgtmendoordetotalelengtederbladeren
en delengte enbreedte der bladschijven temeten. Vergeleken werden de 5bovenste
bladeren van de langste hoofdstengel (in deproef met Gineke het 3e,4een 5eblad
van boven). Blad 1is dus vanaf de top het eerste blad, waarvan een of meer bladschijvenzichhebbenopengevouwen.Blad2ishetbladonderditeersteblad,enz.Aan
dezebeschouwingswijze kleeft het bezwaar dat bij deverschillende objecten bladeren
van verschillende ouderdom vergeleken kunnen worden. Tochkan opdezewijzehet
uiterlijk van deplanten goed gekarakteriseerd worden. Elkeweergegeven afmeting is
het gemiddeldevandeafmetingen van 6bladeren,verspreid over 6planten. Daar bij
de proef van 1957 over de bladgrootte niet zulke uitvoerige metingen gedaan zijn,
zullen we hier de in 1958-'59 met Gineke verkregen resultaten bespreken.
Onder totale lengte van een blad wordt verstaan de lengte van het samengestelde
blad, d.w.z. deafstand tussen het beginvan debladsteel bij destengelendetopvan
heteindblaadje. Infig.4zienwedatdeplantenvanhetobject0lux(kortedag)duidelijk groterebladerenhadden dandievandeandereobjecten. Ervindteen geleidelijke
afname derbladgrootte van0tot 25luxplaats.Opvallend isdatbij degrootstelichtsterkte debladeren weeriets groter waren dan bij eenietskleinere lichtsterkte. Inde
andere proeven deedzichhetzelfde verschijnsel voor.
totale btodlengte
total length of leaf
cm
25

20

blad nr. vanaf de top
leaf no. from thetop
5

25

Fig.4. Totalelengtevanhetsamengestelde blad (bladsteel +
bladschijven) bij verschillende intensiteiten van de
aanvullende belichting.
Nummeringvandebladeren
van top naar basis. Gineke
1958-59, gemeten op 23
februari.
Totallengthofthecompound
leaf(petioles + laminae)at
variousintensitiesof the supplemental illumination. Leaves are numbered from top
downwards.Gineke1958-59,
measuredon February 23rd.

i
50 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity dayelongation

Een overeenkomstigbeeldzienwijbijdeafmetingen der bladschijven. Infiguur5a
enbzijndelengtenenbreedtendereindblaadjes vandesamengesteldebladerenweergegeven. Hiermee kwamen de lengten en de breedten van de twee bladschijven die
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voor heteindblaadje geplaatst
zijn, goed overeen. Deze zijn
welgemeten,maarwordenhier
niet vermeld.
Deverhoudingtussenlengte
en breedte van de bladschijf
verandert niet door daglengte
of intensiteit van de dagverlenging. Als men nl. beide
afmetingen van de verschillende objecten tegen elkaar
uitzet,vindtmenongeveer een
rechtelijn, m.a.w. door debehandelingwordtweldegrootte,
maar niet de vorm van de
bladschijf veranderd.
Indetabellen2en3zijn de
versgewichten, resp. drogestofpercentagesvandeverschillende plantedelen vermeld,
terwijl de versgewichten van
bladeren, stengels en knollen
infiguur6nogeenszijn weergegeven. Het gewicht van het
blad nam iets toe met toenemende lichtsterkte (bij het
drooggewicht was dit duidelijkerdanbij het versgewicht),
maarveelsterkerwerdhetstengelgewicht beïnvloed door de
lichtsterkte. Merkwaardig is
dat het percentage droge stof
vandestengelsindeproefvan
1957toenam met toenemende
lichtsterkte, doch in de proef
van 1958 afnam!
In figuur 7 zijn o.m. de
drooggewichten van bladeren
en stengels en de verhouding
vandezedrooggewichtentegen
de lichtsterkte van de dagverlenging uitgezet. Deze figuur
laatduidelijkziendatbijhogere
lichtintensiteitendeverhouding
zichtengunstevan de stengels
wijzigt.

lengte bladschijf
length of lamina
cm
12 r

bladnr. vanaf detop
leaf no. from the top
5

25

50 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity day elongation

breedte bladschijf
breadth of lamina
cm

bladnr. vanaf de tap
leaf no. from thetop
S
t,
3

25

50 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity day elongation

Fig. 5aen 5b. Gemiddelde lengte, resp.breedtevan de middelste bladschijven van de samengestelde
bladerenbijverschillende intensiteiten van de
aanvullende belichting. Verder alsfig.4.
Averagelength andbreadth respectively of the
middlelaminaeofthecompoundleavesatvarious
intensities of the supplementalillumination.
Fortherestseefig.4.

c. Bloei. Bijdekortedagvindtgeenbloeiplaats,menzietsomseenbeginvanbloemknopvorming. Bij een aanvullende belichting met 5en 10lux ontwikkelen zichwel
duidelijk bloemknoppen. Deze groeien echter slechts zelden tot bloemen uit, maar
aborteren meestal. Hoe hoger de lichtintensiteit van de bijbelichting, des te verder
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Tabel 2. Verdeling van het versgewicht in grammen per plant. Alpha 1957.
Distribution offresh weight in grammes per plant. Alpha 1957.
Lichtsterkte
Light intensity
Olux
10 „
25 „
50 „
100 „

Loof 1 )
Tops1)

Bladeren 2 )
Leaves*)

173,2
252,4
259,8
281,1
307,5

Stengels8) Ondergr. delen1)
Sterns3)
Undergr. parts4)

84,4
106,8
104,1
106,4
115,0

88,8
145,6
155,7
174,8
192,5

18,2
26,7
30,2
30,1
27,3

Stolonen
Stolons

Knollen
Tubers

3,0
6,3
5,1
6,9
7,9

340,0
349,0
344,9
316,5
311,2

x

) Loof = bladeren + stengels. / Tops = leaves + stems.
) Bladeren = bladschijven. / Leaves = laminae.
) Stengels = stengels + bladstelen. / Sterns = stems + petioles.
l
) Ondergr. delen = ondergrondse stengels + wortels (exclusief stolonen).
Undergr.parts = underground stems + roots (without stolons).

2

3

Tabel 3. Percentages droge stof. Alpha 1957.
Dry matter content inpercentages. Alpha
1

2

1957.

Lichtsterkte
Light intensity

Bladeren )
Leaves1)

Stengels )
Sterns2)

Ondergr. delen 3 )
Undergr. parts3)

Stolonen
Stolons

Knollen
Tubers

Olux
10 „
25 „
50 „
100 „

9,8
10,1
11,4
11,4
11,4

5,3
6,9
8,1
8,5
8,5

11,2
12,8
13,4
17,6
14,7

6,7
23,5
17,0
15,4
16,0

19,9
19,2
18,7
18,6
18,1

x

) Bladeren = bladschijven. / Leaves = laminae.
) Stengels = stengels + bladstelen. / Sterns = stems + petioles.
) Ondergr. delen = ondergrondse stengels + wortels (exclusief stolonen).
Undergr. parts = underground sterns + roots (without stolons).

2
z

ontwikkelen zich de bloemen en des te meer volledig geopende bloemen treffen we
aan (fig.8).
d. Ondergrondse delen en stolonen. Degewichten van deondergrondse delen (hiertoe
zijn gerekend ondergrondse stengels + wortels, doch niet stolonen en knollen) en
stolonen vertonen in het algemeen hetzelfde beeld als de gewichten van de bovengrondsedelen:bijkorte dageenlaagvers-endrooggewicht eneentoenamevandeze
gewichten bij toenemende intensiteit van de bijbelichting (zie tabellen 2 en 3). Het
beeld was niet in alle proeven even duidelijk. Door de geringe hoeveelheden zijn de
gewichten, speciaalvan destolonen, nietbijzonder betrouwbaar.
Bij de korte-dagobjecten in de verschillende proeven waren er in het algemeen
minderstolonendanbijdeobjectenmetdagverlenging.Bijdekorte-dagplanten waren
dezestolonenbovendienveelfijnerenkorterdanbijdeandereobjecten. Degemiddeldelengteder stolonenneemttoemet deintensiteit der bijbelichting.
e. Knolvorming. Infiguur6(tabel2en3)isslechtseenmomentopnamevandeknolgroeitezien,namelijk hetknolgewicht bij hetbeëindigenvandeproef op 18juli. Op
dat tijdstip washet loof nog groen. Menziet dan ook dat bij delaagste lichtintensiteiten dehoogste knolgewichten voorkomen (zoalsbekend begint deknolzetting eerderbijdekortedagdanbijdelangedag)endatereendalingtezienisbijtoenemende
lichtsterkte. Bij de drooggewichten en in de andere proeven was deze daling nog

duidelijker te zien en begon al bij 5

of 10 lux. Indien het gewas geheel
afgerijpt zou zijn, zou bij de eindrooiingwaarschijnlijk hetomgekeerdebeeld tezien zijn geweest.
In figuur 7 is de verhouding van
de drooggewichten vanloof en knollen uitgezet tegen delichtsterktevan
de dagverlenging. Hiermee zien wij
ook de geleidelijke overgang van
korte dag naar lange dag geïllustreerd.

versgewicht

ges we'g
i0 r
°

knollen
tubers

stengels
sterns

DISCUSSIE ENCONCLUSIES

De „kritische lichtsterkte" voor
daglengtereacties, d.w.z. de laagste
intensiteit vandeaanvullendebelichting waarbij nog eenzichtbare fotoperiodische reactie optreedt, ligt bij
verschillenderassenophetzelfdepeil.
WijvondenbijGinekehetzelfde beeld
alsbijAlpha;deovergang lag, evenals bij Alpha in de proef van 1958,
bij 5 lux. De resultaten van
W. LINDEMAN (Wageningen) bij
Bintje en H. KRUG (Völkenrode) bij

bladeren
leaves

/ '

25

50

j
100 lux
lichtsterkte dagverlenging
intensity day elongation

Ackersegen (mondelinge mededelingen) wijzen eveneens op waarden
Fig.6. Versgewicht van bladeren (= bladschijven),
stengels ( = stengels + bladstelen) enknollen
van dezelfde orde van grootte.
op18julibijverschillendeintensiteiten vande
De „kritische lichtsterkte" voor
aanvullende belichting. Alpha 1957.
daglengtereacties kan wellicht beïnFresh weight of leaves (= laminae), stems
(= stems + petioles) and tubers on July
vloed worden door verschillende
18that various intensitiesof the supplemental
omstandigheden zoals temperatuur,
illumination. Alpha1957.
lichtsoort, duur en intensiteit van
de hoofdbelichting en de duur van
de bijbelichting.
Wij vonden ongeveer dezelfde reactie (d.w.z. eengeleidelijke overgang van korte
dag naar lange dag, meteenkritische lichtsterkte vandedagverlenging van ongeveer
30ergcm - 2 sec - 1 ( = 5luxgloeilamp = ± 7luxTL-lamp)) bij:
—verschillende temperatuur: de proef metAlpha in 1958omvatte drie series lichtintensiteiten, waaronder éénbij 18°Cen éénbij 12°C;
—verschillende lichtsoorten: indeproef met Alpha in 1958 bij 12°C werd eenserie
lichtsterkten metTL-lampen alslichtbron vergeleken meteenserie met gloeilampen,
alslichtbron; de„kritische lichtsterkte" lagbij deTL-lampen echter ietslager danbij
de gloeilampen, terwijl bij deTL-verlichtingdelengtegroei ook ietsminder sterk was;
—verschillende intensiteit van de hoofdbelichting: de proef in de zomer van1957
had eensterke, deproef in de winter 1958—'59 eenzwakke hoofdbelichting. Er zijn
hier echter twee verschillende rassen inhetspel, Alpha en Gineke.
Voor een goede methodiek van daglengteproeven met aardappelen geven deze
proevenvoldoendeaanwijzingen. Hiervoor ishetvoldoende tewetendat een lichtinval
van meer dan3luxdegroei kanbeïnvloeden. Bovengenoemde factoren zoals intensi89
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Fig. 7. De drooggewichten van bladeren (o) en stengels (x) in grammen, de verhouding van de
drooggewichten van bladeren en stengels (D) en de verhouding van de drooggewichten van
loof en knollen ( 6) op 18 juli bij verschillende intensiteiten van de aanvullende belichting.
Alpha 1957.
The dry weights of leaves ( o) and stems ( X) in grammes, the ratio of the dry weights of leaves
and stems (D) and the ratio of the dry weights of tops and tubers (to) on July 18th at various
intensities of the supplemental illumination. Alpha 1957.

teit der hoofdbelichting, duur der bijbelichting, enz. kunnen op de kritische lichtsterkte voor de daglengtereactie wellicht enige invloed uitoefenen, maar uit onze
proeven is wel duidelijk geworden dat de verschillen als gevolg van deze invloed, in
absolute zin, betrekkelijk gering zullen zijn. Verhoudingsgewijs is echter een verschuiving van de kritische lichtsterkte van b.v. 5 naar 3 lux vrij groot. Bij onze proefopstelling is het moeilijk belichtingen te verkrijgen die slechts een paar lux verschillen;
bovendien worden bij het opgroeien verschillende delen van een plant meer of minder
belicht. Waarschijnlijk kan men de invloed van bovengenoemde factoren beter bestuderen door te letten op de minimale intensiteit die een optimale fotoperiodische
reactie veroorzaakt. Zo lijkt b.v. in de proef van 1957 deze minimumwaarde hoger te
liggen dan in de andere proeven. Misschien is dit aan de sterkere hoofdbelichting
in 1957 te wijten.
DEZEEUW (4) vond bij de korte-dagplant Perilla dat hoe zwakker de intensiteit van
de belichting was (in zijn proeven vond uitsluitend hoofdbelichting plaats), des te
eerder de fotoperiodische reactie optrad. Een zwakke belichting gedurende een lange
dag veroorzaakte dezelfde reactie als een sterke belichting gedurende een korte dag.
WIERSEMA (2) vond bij rogge, haver en gerst dezelfde minimumwaarden van de lichtintensiteit voor een optimale daglengtereactie bij objecten met verschillende assimi-
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Fig. 8. De invloed van de aanvullende belichting op de daglengtereactie bij Alpha. 10 uur daglicht,
gevolgd door 8 uur bijbelichting. Bak 90: 0 lux (korte dag); bak 91: 10 lux; bak 94: 100 lux.
Foto genomen injuli 1957.
Influence of supplemental illumination on the photoperiodical reaction of Alpha. 10 hours
daylight,followed by 8 hours artificial light. Bin 90: 0 lux (short day); bin 91: 10 lux; bin 94:
100 lux. Photograph taken July 1957.

latiekansen (b.v. 9 uur daglicht + 8 uur bijbelichting of 12 uur daglicht + 5 uur
bijbelichting). Hierbij spelen echter behalve de intensiteit ook de duur van de hoofdbelichting en de duur van de bijbelichting een rol.
Er blijkt dus een geleidelijke overgang te zijn van de korte-daghabitus naar de langedaghabitus bij toenemende intensiteit van de aanvullende belichting. Dit was te zien
o.m. bij de lengtegroei en de loofontwikkeling, de bloei en de knolvorming. Reeds bij
zeer lage lichtwaarden van 30 tot 60 erg cm-2 sec-1 ( = voor gloeilampen 5-10 lux)
treedt er een duidelijke fotoperiodische reactie op; bij die intensiteiten van de aanvullende belichting zijn de planten intermediair tussen het korte-dagtype en het langedagtype. In het algemeen is bij een lichtsterkte van 240-300 erg cm-2 sec-1 ( = voor
gloeilampen 40-50 lux) de daglengtereactie volledig; alleen in de proef met Alpha
in 1957 was bij 100 lux nog een versterking van de reactie te zien, in andere proeven
daarentegen leek de hoogste intensiteit eerder te hoog dan te laag. Waarschijnlijk kan
men aan deze afwijkingen niet veel betekenis hechten. Hierbij moet er nog op gewezen worden <lat het verschil in lengtegroei, bladgrootte, enz. het eerst tussen de
objecten 0 en 5 lux (of 0 en 10 lux) te zien was en dat pas later de verschillen tussen de
objecten met hogere lichtintensiteit zichtbaar werden.
De aardappel blijkt dus reeds bij zeer geringe lichtsterkten gevoelig te zijn voor
daglengte-invloeden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een groot deel van de
schemering bij de ,,dag" gerekend mag worden. Bij een meting van de lichtsterkte op
een heldere, onbewolkte dag (26 februari 1959) bleek 20 minuten na zonsondergang
de lichtsterkte 90 erg cm- 2 sec-1 te zijn; een kwartier later was deze gedaald tot 5 a 10
erg cm-2 sec-1 • Daar er ongeveer 30-60 erg cm- 2 sec-1 nodig is voor een daglengtereactie, mo gen we ongeveer een half uur van de schemering bij de daglengte tellen (in
de zomer ± 40 minuten). Op een donkere, bewolkte dag zal <lit natuurlijk ongunstiger
uitvallen.
Door WIERSEMA (2 en 3) zijn soortgelijke onderzoekingen bij andere gewassen verricht. Zij geeft als minimale lichtintensiteiten voor een optimale fotoperiodische
reactie op: voor tarwe 600-1100, rogge 600-700, haver 400-550 en erwten 120-300
erg cm-2 sec-1 • Hoewel haar proefmethodiek aanzienlijk verschilde van de onze, lijkt
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het toch wel of de aardappel met 240-300 (wellicht zelfs 150)erg cm - 2 sec -1 als minimale lichtintensiteit voor een optimale fotoperiodische reactie aan de lage kant zit.
De geleidelijke overgang van het korte-dagtype naar het lange-dagtype, veroorzaakt door een reeks van opklimmende intensiteiten van de aanvullende belichting,
vertoont eengrotegelijkenismetdegeleidelijke overgangdooreenreeksvandaglengten
teweeggebracht, zoals werd gevonden in voorgaande proeven (1); speciaal de figuren
waarin de lengtegroei is weergegeven, vertonen een grote overeenkomst. Wellicht
is de daglengtereactie in zekere zin een produkt van duur maal intensiteit van de belichting (ofvan de bijbehchting). De lengtevan de assimilatieperiode heeft hierop echter betrekkelijk weinig invloed zoals in een proef met Alpha bleek (1). In deze proef
vertoondendeobjecten „8uur daglicht + 10uur zwak kunstlicht" en „12 uur daglicht
+ 6uur zwak kunstlicht" grote overeenkomst.
The influenceof lowlight intensities on thephotoperiodical reaction of the potato
1. In three experiments plants of a late potato variety, Alpha or Gineke, were grown
in glass houses and dark rooms under the following conditions: A period of 10
hours of daylight was followed by a dark period or elongated with weak artificial
light of various intensities, ranging from 5to 100lux ( = 30to 600ergs cm - 2 sec -1 )
until a total illumination of 18hours was reached. Artificial light was mostly given
by electric bulbs.
2. A gradual transition from the short-day type into the long-day type was observed
with increasing intensity of the supplemental illumination. 5-10 lux are the
minimum intensities at which a photoperiodical reaction is clearly visible.At these
intensities intermediate types arise between short-day plants and long-day plants.
At an intensity of 40-50 lux (240-300 ergs cm - 2 sec -1 ) in general a complete
daylength reaction takes place.
3. This implies that with increasing intensity of the day elongation stem length, fresh
anddryweightofstems, number of leaves per stem, length of internodes, fresh and
dry weight of underground parts ( = underground stems + roots, but without
stolons and tubers) and stolons,length of stolons and development of flowers, and
in a less degree fresh and dry weight of leaves increase gradually; and that size
of leaves and laminae and fresh and dry weight of tubers at an early lifting (about
the time of maximal leaf development) decrease in the same manner.
4. With increasing intensity of the supplemental illumination the ratio leaves/stems
ischanged in favour of the stems and the ratio tops/tubers in favour of the tops
(about the time of maximal leaf development).
5. The factors variety, temperature and source of light have a rather small or no
influence on the sensitivity for daylength reactions.
6. The data obtained give evidence that the twilight during half an hour before
sunrise or after sunset must be considered as „day" for potato plants.
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ENIGE WAARNEMINGEN OVER DE STIKSTOFHUISHOUDING
VAN TARWE EN MAANZAAD
with summary
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INLEIDING

De normale, vroege stikstofbemestingen, welke de praktijk gelijktijdig met het
zaaien toepast, hebben tot gevolg dat de plant wordt vergroot, waarmee de opbrengst
wordt verhoogd. Zelfs bemestingen die later op jonge planten worden toegediend,
zijn in staat de plantgrootte gunstig te beïnvloeden, zoals de praktijkervaring met de
overbemesting van wintergranen in het vroege voorjaar bewijst.
Hoe krapper de vroege bemesting op stikstofarme grond wordt bemeten, des te
eerder ontstaat een tekort en des te kleiner blijven de planten.
Wanneer hetstikstofgebrek tijdenshetschietenwordtopgeheven,blijkt maanzaad in
staat om het bladoppervlak nog belangrijk tevergroten. Zelfs bladeren welke de groei
reedshadden gestaakt, hervatten deze(ongepubliceerde gegevens).Granen zijn hiertoe
niet in staat. Toch hebben resultaten van vele veldproeven aangetoond dat na overbemestingen tijdens het schieten bij granen ook belangrijke opbrengstverhogingen
kunnen worden bereikt, speciaal van het zaad (2 en 3). Volgens THORNE en WATSON
(6) moet de verklaring hiervan worden gezocht in een verlenging van de levensduur
van het blad.
Omdat delate stikstofoverbemestingen bepaalde perspectieven bieden enbij winterroggereedsopenige schaalindepraktijk worden gebracht, lijkt eenbeter inzicht in de
stikstofhuishouding der gewassen wel urgent.
Om dit inzicht te verdiepen iseenaantal potproeven genomen met granen en maanzaad, waarbij objecten bij welke late stikstofoverbemestingen zijn toegepast met controles werden vergeleken.
De volgende proef met zomertarwe (ras Peko) werd 8juli 1957ingezaaid en in de
kas opgekweekt bij eentemperatuur van 20°C. Eriseenperiodieke bemonstering toegepast waarbij voor de eerste bemonsteringen het dunsel is gebruikt (24 plantjes per
monster). Hierna werd het plantgetal gesteld op 10per pot. Per bemonsteringsdatum
werden 3 potten geoogst. De kweekpotten waren gevuld met 5 kg humeuze, zeer
stikstofarme zandgrond en ontvingen alle een eerste bemesting van 700mg N per pot
indevormvanammoniumnitraat. Alsoverbemesting werd 36dagenna hetzaaieneenzelfde hoeveelheid N gegeven op het moment waarop het laatste blad zichtbaar werd.
Er werd zorg gedragen voor een optimale vochtvoorziening. De proef istot de rijping
voortgezet. In de loop van september traden onregelmatigheden in de groei op, waarschijnlijk te wijten aan het afnemende licht. In verband hiermee zijn slechts waarnemingen tot 7 dagen na de bloei gebruikt.
Bij een gelijktijdige proef met maanzaad (ras Nobel) werd bij het zaaien op 18juli
263 mg N per pot gegeven en werd gedund tot op 3planten per pot. Ook hier is het
dunsel voor de eerste analysen gebruikt, eerst 100,later 50plantjes, verdeeld over de
potten. Van de 5e bemonstering af werden 3 potten per bemonstering geoogst. De
overbemesting van 263 mg N werd hier gegeven 51 dagen na het zaaien. Tegen het
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eindevan deproef begon destengelzichiets te strekken, maar erwasmethetongewapend oog nog niets van bloemaanleg tezien.
Vandeplanten vandezeproevenzijn periodiek versgewicht, drooggewicht enstikstofgehalte bepaald.
ZOMERTARWE

Desamenhang tussen deopneming van stikstofen het versgewicht
Infig.2aisdesamenhangweergegeventussenhettotaleplantgewicht(bovengronds,
directnaafsnijden gewogen)endedaarinaanwezigestikstof.Hetblijktdataanvankelijk beide waarden in evenredigheid toenemen, met het gevolg dat het gehalte aan
stikstof in het totale gewicht (droge stof plus water) constant is;het bedraagt plm.
0,74%.
Tussende29een32edaggaat dit gehalteplotseling dalen.Dit gebeurt gelijkmatig
enaanvankelijk zodanig,dattochperopgenomenmgNeenconstantetoenemingvan
het plantgewicht plaatsvindt, alisdezegroter dan vóór de29edag. Dit blijkt uit het

versgewicht
fresh weight

>woter

}

droge stof
dry matter

met late overbemesting
with additionalnitrogen

60
dagen na zaaien
days after sowing

Fig. 1. Zomertarwe. Toeneming van versgewicht, drooggewicht en watergewicht gedurende de ontwikkeling.De late overbemesting werd gegeven op de 36e dag.
Springwheat.Increase offresh weight, dry matterandwaterweightduring development. The
additionalN-application wasgivenonthe36thday.
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rechtlijnig verloopvandesamenhangvande32etot de45edag.Daarnawordtinhet
geheelgeenstikstofmeeropgenomen;degewichtstoenemingvandeplantgaatechter
door, waarbij uiteraard het gehalte aan stikstof daalt.
Dezewaarnemingen kunnen alsvolgt worden verklaard. Tot kort na de29edagis
in de grond een overmaat aan stikstof beschikbaar. Dan neemt de plant stikstof op
evenredigaandegroei;hetresulterend, constant, gehaltevan0,74%is waarschijnlijk
specifiek envolgensaanvullendeproeven (ongepubliceerd) onderoptimalevochtvoorziening weinig afhankelijk van de temperatuur.
Kort na de29edag isdeconcentratie van de opneembare stikstof in degrondgedaald tot beneden deoptimalewaardeenhetisbegrijpelijk datvanaf ditmomentper
nieuw gevormd plantgewicht minder stikstof wordt opgenomen. Opmerkelijk is dat
ondanks verdere dalingvan het stikstofaanbod eentijd lang (van de32etot45edag)
de verhouding tussen de opgenomen stikstof en de toeneming van het plantgewicht
toch constant blijft.
Dit bewijst dat met de daling van de stikstofopneming een relatief minder snelle,
maar evenredige daling van het groeitempo gepaard gaat, hetgeen overeenstemt met
de ervaring dat een graanplant kleiner blijft naarmate er vroeger in de ontwikkeling
stikstofgebrek optreedt. Het is logisch te veronderstellen dat dit het resultaat isvan
eengroeiremmingdieonstaatzodradeconcentratievandestikstof indegrond onder
een voor de plant optimale waarde zakt. Deze remming is blijkbaar relatief minder
groot dan de vertraging in de stikstofopneming, maar neemt met deze wel in evenredigheid toe. In fig. 1 is deze vertraging van de groei bij decontroleplanten te zien
omstreeks de 40edag.
Indezeperiodevieljuisthetschieten,waarbij deplantzeersneldedefinitieve lengte
bereikt. Een optimaal gevoede plant zal dan de groei versnellen. Bij onze controleplanten wordthet tempovan groeina de45edagnogverderverlaagd, terwijl deopnemingvan stikstof eindigt.
Toevalligvalt het eindevan deperiode van schietenjuist samenmet de definitieve
uitputtingvandegrond.Demogelijkheid dathethiernietomeentoevalligecoïncidentie gaat, maar dat na het in aar komen de capaciteit van de plant om stikstof op te
nemenverlorengaat,kunnenwijweluitsluiten.
Het blijkt immers dat wanneer op de 36e dag (bij het zichtbaar worden van het
laatste blad, halverwege het schieten) nieuwe stikstof wordt aangeboden, de opnemingvolledigwordt hervat.
De gevolgen vanhet opheffen vanhetstikstofgebrektijdens hetschieten ophet versgewicht
Bijhernieuwd aanbod van stikstof wordt zeer snelhet oorspronkelijke gehalte aan
stikstof inhet versemateriaal (0,74%)hersteld enbij deverdere groei geldtweerdezelfdeevenredigheidtussengewichtstoenemingen stikstofopneming.
Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, wordt de plant ten gevolge van een Ngift tijdens het schieten niet groter dan decontroleplanten, hoeweldeplant ten tijde
van degift noglangniet volgroeid is.Dit leidt tot deconclusie dat tijdens het begin
van het schieten de uiteindelijke afmetingen van de plant zeer snel worden gedetermineerd en wel op lager niveau naarmate er eerder een remming van degroei door
stikstofgebrek optreedt. Bijveldproeven over detijd van aanwending isgebleken dat
zelfs extra giften tijdens het zichtbaar worden van het voorlaatste blad delengtevan
halm en stengelbladen niet meer kunnen vergroten. In fig. 1is te zien dat, ondanks
gelijkezichtbareafmetingen, deoverbemesteplantenwatbetreft het versgewicht snel
bovendecontroleplanten uitstijgen, voornamelijk doortoenemingvandehoeveelheid
water, maar ook van het drooggewicht. De overbemeste planten zijn dus rijker aan
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vocht en assimileren ook beter, dit laatste dank zij de langere levensduur van hun
bladeren.
Desamenhang tussen deopneming van stikstof ende droge-siofproduktie
Uitfig.2bblijkt dat in hetjeugdstadium, ongeveer tot de29edag, ook de samenopgenomenstikstof
uptake of nitrogen
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Fig. 2. Zomertarwe.Dezelfde gegevensalsfig. 1.
Springwheat. Samedataasfig.1.
a. Samenhang tussen opneming van stikstof en toeneming van het versgewicht.
Relation between theuptakeofnitrogen andtheincrease infreshweight.
b. Samenhang tussen opneming van stikstof en toeneming van het droge-stofgewicht.
Relation betweentheuptakeofnitrogen andtheproduction ofdry matter.
c. Samenhang tussen vers-en drooggewicht.
Relationbetweenfresh anddry weight.
•
controle.
controls.
veronderstelde overgang na opheffing van hetlstikstofgebrek door overbemesting op de
36e dag.
supposedtransitionafterliftingofthenitrogen shortagebytopdressingonthe36thday.
x
« verhouding na dezeovergang.
relation afterthetransition.
verwachtesamenhang zonder enig stikstofgebrek.
expectedrelation without anynitrogen shortage.
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hang tussen opgenomen stikstof en geproduceerde droge stof kan worden weergegeven door een rechte lijn welke de oorsprong van het assenstelsel kruist, m.a.w.
de plant heeft behalve een constant stikstofgehalte in het verse materiaal ook een
constant stikstofgehalte in de droge stof. Dit laatste bedraagt 6,1 %. Omstreeks de
29e dag echter vertoont de samenhang tussen stikstof en droge stof een knik in dien
zin, dat plotselingdehoeveelheid droge stof gevormd per opgenomen mgN stijgt. Als
gevolg daarvan gaat het gehalte aan stikstof langzaam dalen. Uit fig. 2cblijkt dat gelijktijdig ook de verhouding versgewicht/drooggewicht, welke eveneensvoordien constant was,verandert; de aanmaak van droge stof wordt relatief versneld.
VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1)heeft precies hetzelfde geconstateerd in zijn proeven
en aan hem danken wij de ontdekking dat deze omslag in de verhoudingen nauwkeurig samenvalt met de vorming van het aarprimordium, dus de overgang van de
vegetatievejeugdfase in de generatieve fase. Dit wordt in ons materiaal bevestigd.
Ter verklaring van deze verschijnselen zou men kunnen veronderstellen dat bij
intrede van de generatieve fase stoffen worden gevormd met een lager N-gehalte. Wij
hebbenechtergeziendathetgehalteaanstikstofinhettotaleversemateriaalbij de overgang van de plant naar de generatieve fase niet verandert, zodat het ook mogelijk is
dat de dalingvan het stikstofgehalte in de droge stof geen essentiële verandering in de
eiwithuishouding betekent, maar slechts moet worden gezien als indirect gevolg van
de verandering in de verhouding versgewicht/drooggewicht.
Het verse materiaal heeft immers een constant stikstofgehalte. Bij drogen van de
plant wordt deze stikstof berekend op het drooggewicht. Des te groter het aandeel
droge stofinhetversgewicht, destelagerzalhet N-gehalte van dedroge stof uitvallen.
Hiernaast bestaat de mogelijkheid dat in de generatieve fase behalve de voor de groei
van jonge delen noodzakelijke stikstofrijke stoffen ook stikstofarme stoffen worden
gevormd in een constante verhouding.
In fig. 22van VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1) en ook bij enige eigen proeven vormt
de lijn die de samenhang tussen opgenomen stikstof en droge stof weergeeft, bij vorming van het aarprimordium een scherpe knik. Dat na deze knik (of overgang) bij
optimaal aanbod van stikstof de desbetreffende lijn opnieuw een recht verloop heeft,
is aluit veleproeven gebleken. In onsmateriaal treedt echter, zoalswij hebben gezien,
tussen de 29e en 32e dag een verminderend aanbod van stikstof op. Dit werd geconcludeerd uit een dalend gehalte in het verse materiaal. Bij de droge stof is echter tot
de 36e dag niets te zien van een wijziging in de hoeveelheid droge stof die per mg opgenomen N wordt aangemaakt.
Bij het versgewicht zagen wij na de 29e dag een daling van het groeitempo als gevolgvan een (relatief nog snellere) dalingvan de stikstofopneming, resulterend in een
rechte hjn met andere helling. Bij de droge stof echter zien wij de helling die de desbetreffende lijn op de 29e tot 32e dag vertoont, voorlopig gehandhaafd. Dit betekent
dat met de vermindering in de stikstofopneming die na de 29e dag optreedt, een relatief gelijke vermindering van de droge-stofproduktie samengaat, m.a.w. het stikstofgebrek heeft geen invloed op de chemische samenstelling van de gevormde droge stof.
Dit moeten wij waarschijnlijk aldus zien dat de chemische samenstelling van jonge,
snelgroeiende planten geen verandering gedoogt zonder het gehele groeimechanisme
in de war te sturen. Dejonge plant moet dus op stikstofgebrek wel reageren met een
naar evenredigheid verminderde produktie van droge stof.
Na de 36edagzienwijechter desamenhangtussen opgenomen stikstof en gevormde
drogestoflangzaam ombuigen, hetgeen betekent dat nu in toenemende mate stikstofarme droge stof wordt gevormd. Het schieten en daarmee de snelle strekkingsgroei
nadert het einde en wij mogen veronderstellen dat nu de verdikking van celwanden
en dergelijke processen de vorming van droge stof met lager stikstofgehalte mogelijk
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maken. Noglaterbegintdevormingvanreserves, waarvan het eiwit(stikstof)gehalte
hoogoflaagkanuitvallen,naarmatestikstofbeschikbaaris.Hetaanbodvanstikstof
wordt dus steedsminder bepalend voor detoenemingvandedroge stof entenslotte
zien wij gewichtstoeneming zonder enige stikstoftoeneming, iets watin hetjeugdstadiumwaarschijnlijk onmogelijk metnormaleontwikkelingteverenigenzouzijn.
Degevolgen van hetopheffen van het stikstofgebrek tijdens hetschieten op de drogestofproduktie
Wij zagen reeds datbijnieuw aanbod vanstikstof hetN-gehalte inhetverse materiaalsnelophetoudepeilkomt,inieder gevalbinnen 5dagen (tussen de36eende
41edagliggen geenwaarnemingen).Indie5dagen stijgt natuurlijk ookhetstikstofgehaltevandedrogestof sterk,terwijl echter dedroge-stofproduktie nog slechtszeer
weinigbovendievandecontroleplanten uitgaat.Ditgebeurteerstlangzamerhanden
tevens gaatdeproduktievandrogestof eenrelatieaanmet deopnemingvan stikstof
dievrijwelgelijkisaandievanvoorhetoptredenvanhetstikstofgebrek. Dezerelatie
is wellicht typerend voor dehele generatieve fase, mits hetstikstofaanbod optimaal
is; eenenander resulteertineenregelmatige dalingvanhetN-gehalte.Alswijdena
opheffing vanhetN-gebrek ontstaneverhoudingenvergelijkenmetdiewelkeverwacht
kunnenwordenzonderonderbrekingvandestikstofopneming (destip-streep-lijn),dan
blijkt datinheteerstegevaldeverdere droge-stofproduktie zichgaat afspelen bijeen
veelhogerN-gehalte.
Door onderbreking vandestikstofopneming waseenachterstand ontstaan zowel
wat betreft destikstof alsdedroge stof; deeersteisechter gemakkelijker intehalen
en daarom ishetplausibel datna opheffing vanhet stikstofgebrek de stikstofopneming eenrelatieve voorsprong heeft opdedroge-stofproduktie. Dathetgehaltevan
het verse materiaal hiervan geen weerslag ondervindt, is, zoals wij zullen zien, te
danken aan het betrekkelijk hoge vochtgehalte dat de overbemeste objecten kenmerkt.
Hetwaterindeplant
Infig.2cisdesamenhangtussendrogestof enversgewichtweergegeven gedurende
de ontwikkeling. Vande oorsprong vanhet assenstelsel uit gezien betekent iedere
zwenking vandelijn naar links een stijging vanhet vochtgehalte, iedere zwenking
naar rechtsgeeft eendalingweer.
In hetjeugdstadium ishetvochtgehalte vandeplant constant (plm. 87%) totdat
het aarprimordium wordt aangelegd. Wij zagen reeds dat daarna het vochtgehalte
daalt.Ophetzelfde momentwaarophetstikstofgebrek zich aankondigt - resulterend
ineen vertraagde groei- zienwijhetvochtgehalte stijgen. Ditisduszoteverklaren,
dat dedroge-stofproduktie danmeer wordt geremd dandetoeneming vanhetversgewicht.
Dankzijdezestijgingvandevochtvoorraad kanhetschieten,datjuistbegonnenis,
doorgaan ondanks degeringe aanmaak vandroge stof. Hethierbij gevormde grote
volumewordtvoorlopiggevuldmetwater.Deeiwittendiedeassimilerendedelenmoeten vormen en wier samenstelling waarschijnlijk onveranderlijk is,kunnen nu over
een zo groot mogelijk oppervlak worden verdeeld; het nuttig effect vande wateropnemingisduswel duidelijk.
Bijonzecontroleplantenkomttegenheteindevanhetschietendevergrotingvande
watervoorraad sneltoteeneindeenhetvochtgehalte gaat weer dalen. Delijn die de
samenhang tussen droge stof enversgewicht weergeeft, buigt geleidelijk naar rechts.
De vorming van eiwitarme celwanden en reserves is begonnen en deze nemen de
ruimteindieeerstinhoofdzaak metwaterwasgevuld.
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Wordt op de 36e dag het stikstofgebrek opgeheven, dan neemt de plant naast
stikstof ook nogextrawater op.Wellicht maakt het eenhet andermogelijk. Wij zagen
dat bij N-gebrek tijdens het schieten de watervoorraad hoog is opgevoerd, wellicht zo
hoog als de osmotische druk toelaat. Opneming van nitraat maakt wellicht een nog
iets hogere watervoorraad mogelijk. Na opheffing van het N-gebrek wordt de toeneming van het versgewicht en de produktie van droge stof voortgezet in de oorspronkelijke verhouding die gold tussen deintrede in de generatieve fase en de intrede
van het stikstofgebrek.
Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, speelt het geheel zich nu echter af op
eenniveau van eenhoger vocht- en stikstofgehalte dan wanneer ergeen stikstofgebrek
zou zijn geweest.
MAANZAAD

De samenhang tussen de opneming vanstikstof enhet versgewicht
De samenhang tussen stikstof en versgewicht is weergegeven in lig. 4a. De jonge
plantjes beginnen met een N-gehalte van plm. 0,58 %in het verse materiaal. Na plm.
30dagen zakt het stikstofaanbod kennelijk reeds.De plantjes zijn dan door de uiterst
tragejeugdontwikkeling van dit gewas nog maar heel klein. De groei gaat vertraagd
door, terwijl een nieuwe constante verhouding tussen opgenomen stikstof en toeneming van het versgewicht tot stand komt, evenals in het vergelijkbare geval bij de
tarwe. Als alle stikstof op is, stagneert de groei totaal (fig. 3). In tegenstelling tot de
tarwe is het maanzaad in onze proef bij het opraken van de stikstof nog geheel vege-
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Fig. 3. Maanzaad. Toeneming van versgewicht, drooggewicht en watergewicht gedurende de ontwikkeling. De late overbemesting werd gegeven op de 51e dag.
Poppies. Increase of fresh weight,dry matter and water weight during development. The.
additionalN-application wasgivenonthe51stday.
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tatief. Dan isgroeislechtsmogelijk door vormingvan eiwitrijke weefsels en dit vereist- althansbijmaanzaad - opnemingvanstikstof.
Degevolgen van hetopheffen van hetstikstofgebrek tijdenshetjeugdstadium
Na het beschikbaar komen van nieuwe stikstof stijgt het N-gehalte van het verse
materiaal weer tot het oude niveau van 0,58%, zonder dat aanvankelijk veel groei
plaatsvindt. Dit blijkt uit debemonstering 7dagenna delategift. Daarna hervat de
plant de groei in snel tempo en weet daarbij van de late stikstofgift heel wat meer
optenemendanvandevroege.Nadatongeveerdehelftisopgenomen,gaathetgehalte
weerdalen. Het aanbod van stikstof ligt dan waarschijnlijk weeronder het optimaal
niveau(65edag).DeplantgroeitechterdoorenvormtperopgenomenmgNevenveel
versmateriaal alsbij deeerstevermindering van het stikstofaanbod.
Deproef isafgebroken ongeveer ophet ogenblik waaropvoor de2emaaleen uitputting van stikstof werd bereikt.
Desamenhangtussendeopneming vanstikstofendedroge-stofproduktie
De stikstof wasuitgeput voordat het generatieve stadium werdbereikt. Dit maakt
de zaak eenvoudiger dan bij zomertarwe. Het blijkt dat bij voldoende aanbod het
stikstofgehalte in dedrogestof 5,6%bedraagt. Dit gehalte blijft gehandhaafd tot en
metde3ebemonstering,duslangerdanhetgehaltevan0,58%inhetversemateriaal.
Dit is hieraan toe te schrijven dat jonge weefsels een bepaalde samenstelling in de
droge stof eisen. Bij uitputting van de stikstof komt de produktie van droge stof in
tegenstellingtotdetoenemingvanhetversgewichtnietgeheeltotstilstand. Erworden
kennelijk wat koolhydraten gevormd; de plant is nu eenmaal groen en assimileert,
ondanks deonmogelijkheid omnieuw (eiwitrijk) weefsel tevormen.
Degevolgen van hetopheffen van hetstikstofgebrek opde droge-stofproduktie
Na een nieuwe stikstofgift hervat de plant direct de aanmaak van droge stof in
ongeveer de oorspronkelijke verhouding tot de stikstofopneming (fig. 4b). Het geheel speelt zich af op een hoger droge-stofniveau dan zonder de onderbreking het
gevalgeweestzouzijn. Ditwijst eropdatdekoolhydraten dietijdens destagnatiegevormd zijn, niet na de opneming van nieuwe stikstof worden omgezet tot eiwitten.
Zeleverenduseenblijvende verschuiving opin derelatie stikstof/droge stof.
Zoals wij zagen is het aanbod van stikstof op de 65e dag al weer verlaagd, maar
evenalsdevorigemaalwordt deverhoudingtussen opgenomen stikstof en gevormde
droge stof nog enigetijd bestendigd. Opde72edagiswaarschijnlijk weer uitputting
bereikt.
Hetwaterindeplant
Dejonge plantbegintmeteenvochtgehalte van92% enzalditbij optimalevochten stikstofvoorziening waarschijnlijk handhaven gedurende de gehelejeugdfase. Bij
stikstofgebrek daalt dit gehalte echter omdat, zoalswij hebben gezien, bij uitputting
van de stikstof deproduktie van droge stof nog doorgaat integenstelling tot detoenemingvan het versgewicht.
Na opheffing vanhetstikstofgebrek (51edag)komtdetoenemingvanhetdrooggewicht sneller op gangdan dievanhetversgewicht. Na de 58edagwordt ongeveerde
oorspronkeüjke verhouding tussen de verhoging van droog- en versgewicht hervat.
Het oude vochtgehalte van 92%wordt niet geheelbereikt, omdat ook hier het gedurende destagnatie gevormde surplus aan droge stof eenblijvende verschuivingteweegbrengt.
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BESPREKING

Deinhetvoorgaandevermelderesultatenduidenaandatdegroeiendestikstofhuishouding van de desbetreffende objecten aan betrekkelijk eenvoudige regels gehoorzamen, welkevoor zo uiteenlopendeplanten als tarwe en maanzaad een grote mate
opgenomenstikstof
uptake of nitrogen
80-i-mg N

—-*

20 g
versgewicht
fresh weight

-20
g
versgewicht
fresh weight

Fig. 4. Maanzaad. Dezelfde gegevens alsfig.3.
Poppies.Samedataasfig.3.
a. Samenhang tussen opneming van stikstof en toeneming van het versgewicht.
Relationbetween theuptake ofnitrogen andtheincrease infresh weight.
b. Samenhang tussen opneming van stikstof en toeneming van het droge-stofgewicht.
Relationbetweentheuptakeofnitrogen andtheproduction ofdrymatter.
c. Samenhang tussen vers- en drooggewicht.
Relationbetweenfresh anddryweight.
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x
x verhouding na dezeovergang.
relationafterthetransition.
verwachte samenhang zonder enig stikstofgebrek.
expectedrelation withoutanynitrogenshortage.
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van overeenkomst vertonen. Overdebiochemische grondslag hiervan kan thans nog
niets worden gezegd.
Wanneerhetconstantestikstofgehalte vanhetversemateriaalbijoptimale stikstofenvochtvoorzieningeenalgemeneregelblijkttezijn,zouhetdalenvanditgehalteeen
gemakkelijke diagnose voor eenintredend tekort mogelijk maken.
Er is eniginzicht verkregen in deverhouding tussen de stikstofvoeding en de uiteindelijke lengte van deplant. Het schijnt dat bij daling van het stikstofaanbod benedenhetoptimaleniveautijdenshetbeginvanhetschieten,bijtarweinenkeledagen
debeslissingkanvallenoverdeafmetingen diedeplantnavoltooiingvanhetschieten
zalhebben.
Opheffing vanhet stikstoftekort, algeschiedt hetvervoordat deplantisvolgroeid,
heeft hiernageeninvloedmeeropdelengtevandebovengrondsedelen.Welkomthet
stikstof- envochtgehalte opeenveelhogerniveau danbijdecontroleplanten en blijft
het blad langer groen. Aan dit laatste mogen wij het waarschijnlijk toeschrijven dat
zowel het vers-als het drooggewicht naderhand boven dat van de controleplanten
stijgt.
DE BENUTTING VAN VROEG EN LAAT TOEGEDIENDE STIKSTOF DOOR ZOMERTARWE EN
MAANZAAD

Intabel 1 zijn gegevensopgenomen dieopdezelfde proef betrekkinghebbenalsde
vorige hoofdstukken.
Devroegestikstofgiften zijn berekend uit detoegediende gift minusde stikstof die
bijhetdunnenvandeplantjes isverwijderd, terwijl voorhetzaadvandezomertarwe
16mgNper pot is gerekend.
Van dezevroege gift isafgetrokken dehoeveelheid stikstof dieindeplanten isopgenomen op het moment dat de opneming eindigt. Het verschil van deze waarden
omvathetaandeelvandevroegegift datdanindegrondisachtergebleveninnietopneembare vorm.
Wij mogen aannemen dat deze stikstof organisch is vastgelegd en bij deling van
deze hoeveelheid door het aantal dagen tussen toediening en uitputting van de stikstof wordthetgemiddeldtempogevondenwaarin de5 kghumeuzezandgrond, waarmeedepotisgevuld,per dagstikstof bindt.
Ten aanzien van de late gift is een dergelijke berekening toegepast. Hierbij moet
worden opgemerkt dat deproefresultaten slechts zijn gebruikt tot de 66e(tarwe) en
72e dag (maanzaad), omdat hierna onregelmatigheden optraden die wij in verband
kunnen brengen met de veronderstelling dat het licht in de loop van september te
zwak werd om bij een temperatuur van 20°Ceen normale ontwikkeling mogelijk te
maken.
Deopnemingvanlatestikstof kwamopdegenoemdedatumsookongeveertoteen
einde, hoogstwaarschijnlijk wegens uitputting. Deze conclusie wordt gesteund door
de goede overeenkomst van de cijfers betreffende de dagelijkse vastleggingvan stikstofindegrond bijvroegeenlatetoediening.
Dewaarnemingen zijn goed teverklaren door àantenemendat na toedieningvan
stikstof het gewas bij de opneming hiervan moet concurreren tegen bodemorganismen, diedestikstof opnemen, debeschikbare organische stof aantasten enzichsterk
vermeerderen. Daarbij wordt deze stikstof voorlopig onbereikbaar voor de plant.
Wat er later gebeurt zal afhangen van de hoeveelheid en de aard van de organische
stof.
Uit tabel 1 bhjkt dat zowelkleinealsgrote hoeveelheden stikstof indegrond wordenvastgelegd met eenzelfde daggemiddelde. Dit wijst erop dat dezevastleggingmet
eenconstanttempogeschiedt,althansbijconstantetemperatuur.Hieruitvolgtdat op
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Nitrogen applied

VroegeN-gift
EarlyN-application
Maanzaad
Poppies
Zomertarwe
Springwheat
Late N-gift
LateN-application
Maanzaad
Poppies
Zomertarwe
Springwheat

Opgenomen in
de bovengrondse
delen
Taken up in tops

Opgenomen in
dehele plant
(schatting)
Taken upin whole
plant {estimate)

per pot

>.9|

|i

per plant

per pot

per plant

70

210

10

30

11

33

177

39

4,5

64,6

646

35

350

40

400

246

45

5,4

88

263

50

150

55

165

98

20

5,0

70

700

40

400

46

460

240

51

4,8

per pot

per plant

•p's'l
su
is.«

Fixedin thesoil
per day

Toegediende
stikstof

Perdagin de
grond vastgelegd

Tabel 1. Hoeveelheden stikstof inmgwelke door deplanten uitbepaalde giften zijn opgenomenen
dehoeveelheden diedoor vastlegging (in5kggrond) onbereikbaar werden.
Quantities of nitrogen inmgtaken upbythecrop andthequantities becoming unavailable by
fixation {in5kgsoil).

de desbetreffende potgrond een plant deste meer stikstof van een bepaalde gift kan
opnemen naarmate zij sneller groeit. Immers hoe sneller de plant stikstof opneemt,
des teminder kanerindegrond zijn vastgelegd ophetmoment dat plant en bodemorganismen samen devrije stikstof geheelin beslag hebben genomen. Dit moment is
in detabel weergegeven. Hetblijkt datzomertarwe uitdevroege endelate gift ongeveer evenveel weet op te nemen. Maanzaad neemt uit de late gift een aandeel op
(63%) datwelongeveer metdatvantarwe istevergelijken. Uitdevroege gift neemt
maanzaad echter maar 16% op en dit kan men ongedwongen daaraan toeschrijven
dat dejeugdgroei zo uiterst langzaam is.Alsde groei eindelijk op gang komt, isde
meeste stikstof al organisch inde grond vastgelegd.
Het ligt voor de hand, om verband te leggen tussen deze ervaring en de resultaten
van VAN ROON (4en 5)metgedeelde bemestingen opmaanzaad. Hetisuit proefveldresultaten gebleken datreeds eeneenvoudige delingvandegift eenhogere opbrengst
kan geven. Dit kan dus worden verklaard door eenveel vlottere opneming vaneen
late gift, omdat deplanten dan ontwikkeld enbeworteld zijn.
Bij granen leidt delingvandegift nooit toteenhogere totale opbrengst (korrel plus
stro).Uiteen oogpunt van vastlegging van stikstof in de grond kan een late gift bij
granen alleenzinhebben alsergrotehoeveelheden gemakkelijk aantastbare organische
stof in de grond voorkomen, b.v.na het onderploegen van stro. Dan is het welücht
voordelig om met de stikstofbemesting te wachten tot de plantjes enigszins kunnen
concurreren metdebodemorganismen, diebijzorijke voeding perdagwelmeer stikstof zullen binden dan ongeveer 1mgper kg grond, zoals ditinonze proef het geval
was.
Some observations on the nitrogen uptake of spring wheat andpoppies in relation to
growth
A pot experiment with spring wheat (var. Peko) was carried out in a glasshouse
(temp.20°C)from July8thtill September 7th 1957.Tenplants were grown inca. 5kg
sandy soil, manured with 64.6mg nitrogen per plant and harvested periodically. A
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similar experiment was carried out with poppies (var. Nobel) from July 18th till
September 28th. Here 3plants were grownper pot,receiving70mgN per plant.
Some time after exhaustion of the original nitrogen supply part of thepots received
new nitrogen (wheat 70 mg, poppies 88 mg per plant). The results of the wheat
experiment were used till one week after flowering, whereafter growth became
irregular presumably due to light shortage. The poppy experiment ended already at
the beginning of stem elongation. The results are summarized in fig. 1-4and table L
The following conclusions were drawn:
With optimal nitrogen supply the nitrogen content in the total fresh top weight
was constant (wheat: 0.74 %, poppies 0.58 %) independent of the phase of development.
Under the same condition the nitrogen content in the dry matter was constant
(wheat 6.1 %, poppies 5.6 %) during the vegetative youth stage.
For wheat this stage ends after ear initiation. Then, in accordance with results of
VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1), the relation between production of dry matter on
the one side and nitrogen uptake and increase of fresh weight on the other side
changed butthereafter again remained constant. Theresult isadecrease ofthe content
of water in the fresh weight and ofnitrogen in the dry matter, This may coincide with
the formation of dry matter less rich in protein after entering the generative stage.
Under continuous optimal nitrogen supply these relations (infig.2and 4 represented
by a line
) remain constant (according to unpublished results) until the ripening
stage. In our experiments, however, a shortage of nitrogen appeared during the
shooting of the wheat and during the youth stage of the poppies.
The first symptom is a decrease of the N-content in the fresh weight. Both crops,
however, maintain the original relation between uptake of nitrogen and production
of dry matter, the poppies even till complete exhaustion. This may be explained by
thenecessityto maintain a highprotein contentin theyouth stagewhen the formation
of rapid growing tissues prevails. After exhaustion of the nitrogen the poppies
stopped growth (increase of fresh weight) completely, whereas a certain increase in
dry matter continued. This indicates that the assimilation continued to produce some
carbohydrates while N was lacking to transfer these into proteins.
For wheat the shortage of N coincided with the shooting stage. Here too the
production of dry matter was slowed down. By a rapid increase in the water content
the plants succeeded to achieve a large volume so that the process of shooting could
continue.
When the total exhaustion drew nearer the relation between the uptake of nitrogen
and theproduction of dry matter changed gradually. Near the end of shooting tissues
and reserves poor in nitrogen could be formed and they replaced the water gradually.
When new nitrogen was supplied in the period of shortage the original content of
nitrogen in the fresh weight was restored in a very short time. The relation between
uptake of nitrogen and production of dry matter existing before the exhaustion was
alsorestored. In a short time after a very rapid growth the poppies showed a new
shortage and about the end of the experiment exhaustion followed again. For wheat
no clear signs of exhaustion were observed on the 66th day though according to later
observations exhaustion was near. The leaves of the top-dressed poppies were much
larger than those of the controls and the final yield about four times higher (fig. 3).
The effect of the topdressing therefore was far superior in comparison with wheat
(fig. 1).One of the reasons for this difference isthat thepoppies at the time were still
in the youth stage, when the faculties of adaptation are much greater. The stems and
leaves of the top-dressed wheat plants acquired the same length as those of the
controls. Apparently an interval of 6 days in the optimal N-supply during the be104

ginningofshootingis sufficient tofixtheultimateproportionsoftheplantsirreversibly
at a lower level. The dry matter production exceeded the controls only gradually.
Thiscanbeexplainedbythefact thattheleavesafter newN-supplyfunction alonger
timewhereasthecontrolsmustwithdrawfrom thelowerleavestheminimum amount
ofnitrogennecessary forflowerand kernelgrowth (THORNE and WATSON(6)).
Thefiguresfrom table 1indicatethatthesoilusedinthisexperimentfixednitrogen
witharateofabout4-5mgN(per 5kgsoil)aday.Asaresulttheveryslowgrowing
poppyseedlingscouldtakeup only16%fromthefirstappliednitrogen(fromthesecond
63%). This explains why on some soils a delay in nitrogen application to poppies
givesmuchbetteryields (VAN ROON (4 en5)).
For wheat this is probably only applicable after special conditions such as the
plowinginofstraw.
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DE GEVOELIGHEID VAN ZOMERGRANEN TEN AANZIEN VAN
HITTEPERIODEN VOOR, TIJDENS EN NA DE BLOEI
with summary
T H . A. HARTMAN
INLEIDING

Hoewel in Nederland een hittegolf, waarbij de temperatuur tot een extreme hoogte
kan oplopen, niet tot de regelmatig wederkerende gebeurtenissen behoort, komen
oogstdervingen ten gevolge van een periode van hoge temperatuur tijdens de bloei
van granen, meestal gepaard gaande met grote droogte, toch voor.
Bij een droge hitte uit de beschadiging zich het eerst in een reductie van het aantal
korrels in de aar, waarna bij een langer aanhouden van de hitteperiode ook in het
1000-korrelgewicht een achteruitgang optreedt. De 2e fase, ni. de vermindering van
het 1000-korrelgewicht, wordt door VAN DE SANDE BAKHUYZENtoegeschrevenaan een
snel afsterven van de oudere bladeren, waardoor een vermindering van het fotosynthetisch oppervlak en een verlies aan assimilaten voor de groeiende korrels ontstaat
(1). BOONSTRA, die het aandeel van de verschillende assimilerende delen van de plant
op de uiteindelijke opbrengst onderzocht, vond dat verkleining van het assimilerend
oppervlak door het verduisteren of afsnijden der bladeren kort na de bloei voornamelijk invloed had op dekorrelgrootte, dus op het 1000-korrelgewicht (2).
Is de hitteperiode slechts van korte duur, dan wordt wel het aantal korrels in de
aar gereduceerd, maar daar dezelfde hoeveelheid assimilaten aan een kleiner aantal
korrels ten goede komt, wordt het lagere korrelaantal gecompenseerd door een hoger
1000-korrelgewicht.
De achteruitgang van het aantal korrels is het gevolg van het verdrogen van de
bloempjes, daar dit afsterven kan worden tegengegaan in een bevochtigde atmosfeer.
FEEKES vond nl. bij zijn proeven, waarbij de planten in een kas werden geplaatst,
waarvan in de ene helft de relatieve luchtvochtigheid op 80-100 %werd gehouden en
in de andere helft dezevarieerde tussen 35-65 %,dat na een korte behandeling bij een
temperatuur van 33°C tijdens de bloei de grootste reductie werd gevonden in de
droge kas. In de vochtige afdeling trad bij deze korte hitteperiode geen schade op,
maar een voortduren hiervan tot na de water- en melkrijpheid leidde tot een groot
oogstverlies (6).
Bij de hitteschadeproeven op het I.B.S.kregen de planten, opgekweekt in mitscherlichpotten bij 20°C, bij het begin van de bloei 8uur per dag een hittebehandeling in
een kas bij ca. 43°C gedurende respectievelijk 2, 5, 8en 11dagen, waarna ze werden
teruggebracht in 20°C (5).
Deze methode heeft ons weliswaar inzicht gegeven in de mate en aard van hittebeschadiging bij de verschillende graansoorten, en ook van de verschillende rassen
binnen een soort, maar één van de nadelen van deze werkwijze is dat de lange behandelingstijden het niet mogelijk maken het effect na te gaan van een hitteperiode
tijdens een bepaald stadium van de bloei, m.a.w. wanneer de bloempjes een bepaalde
graad van ontwikkeling hebben bereikt. De waarnemingen van FEEKESdathittevóór
de bloei schade toebrengt aan de opbrengst en dat hitteschade bij droogte in deperio107

devanbloeitotmelkrijpheid steedsmindergevaarlijk schijnt teworden(6),wijzen op
een correlatie met de ontwikkelingsgraad van de bloempjes. We mogen veronderstellen dat naarmate de bloemen nog niet of niet volledig zijn gedifferentieerd, ze
meer water behoeven dan die welke hun groei reeds hebben beëindigd. Ze zijn dan
meer kwetsbaar voor droogte en reeds een betrekkelijk geringevermindering van de
wateropname iswellicht voldoende omverdrogingsverschijnselen teweegte brengen.
Daar bij degranen deeerstebloei ongeveer in het middenvandéaar wordtWaargenomen envandaar voortgaat naar detop endebasis,kunnen webij hitte gedurende
dieeerstebloeiverwachten dat debloempjes (bloempakjes) aantopenbasisheteerst
enhetmeestvandehittezullenlijden. Indemiddenmoot zijn degradueleverschillen
in ontwikkeling veel kleiner en naar gelang de duur van de hitteperiode zullen de
jongerebloemen slechtsmin ofmeerbeschadigd ofgedood worden.Afhankelijk van
debouwvanhetbloempakje kaninhetbeginvandehitteperiodedoor hetwegvallen
vandejongerebloempjesaantopenbasisduseenminofmeerscherpedalingvanhet
uiteindelijk korrelaantal verwacht worden, waarna bij voortduren van de hoge
temperatuur devermindering meer geleidelijk zalverlopen.
Dit verband tussen degraad van ontwikkeling van debloempjes en hun gevoeligheid voor hitte is ook waargenomen bij het verloop van de beschadiging tijdens de
bloeibij dehiervoor genoemde hitteschadeproeven ophet I.B.S.Bij deoogstanalyse
van de roggeobjecten bleek reeds bij een hitteperiode van 2dagen een groot aantal
pakjes aan detopendebasisvan deaar loostezijn. Naarmate eenlangerebehandelingwastoegepast,nam naar hetmidden het aantal lozepakjes toe,zodat bijhetobjectdateenhitteperiodevan 11 dagenhad ondergaan, dekorrelsvoornamelijk inhet
midden van deaar werdengevonden.
Alsdusdeontwikkelingsgraadvaneenbloemingrotematedemeerdereofmindere
gevoeligheid ten opzichtevanhitte bepaalt, ishetvoorhetvaststellenvandeperiode
waarineenhittegolfdegrootsteoogstdervingtengevolgeheeft,wenselijkeenzodanige
behandelingsmethode tekiezendateenscherpomlijnd stadiumkanworden getroffen.
De hittebehandelingsmethode van F. A. COFFMANleek hiertoe geschikt. Dezebepaalde de relatieve hitteresistentie van verschillende haverrassen door planten met
ca.5bladeren(ongeveer5wekennauitzaaiindekasbij 15-20°C)gedurende45minuten bloot te stellen aan een hitte van 48-51|°C, waarbij de potten in 3 cm water
stqnden(3).
Bijoriënterendeproevenmetbloeienderoggeplantendieineencelwerdengeplaatst
bij een droge hitte van ca. 50°C, bleek een behandeling van 5minuten reeds letaal
voor de bloemen. Ook een temperatuur van 45°Cwerd slechts korte tijd verdragen
endeopbrengst liep na eenhittebehandeling gedurende 1 uur tot vrijwel nihil terug.
Dezoveelkrachtigeruitwerkingvandezemethodevergelekenmetdieindekas,waar
deplanten in staat waren een hitteperiode van 11dagen bij eentemperatuur van ca.
43°C gedurende 8uur per dag te weerstaan, kan misschien aldus verklaard worden
datdoordekrachtigeluchtbewegingindecelhetdrogendeffect vandehogetemperaturenaanzienlijk wordtversterkt.Naverschillendeexperimentenwerduiteindelijkeen
eentemperatuur gekozenvan40°Cbij eenbehandelingsduur vanrespectievelijk \, 1,
2,4en8uur,voorenkeleobjecten ook 3en6uur. Deproevenwerden genomenmet
dezomergranen rogge(Petkuser),tarwe (Peko),haver (AbedMinor)engerst (Herta)
indestadiums: ca. 1 weekvóórhetbeginvandebloei,bijhetbeginvandebloeien1
weeknàhetbeginvandebloei.Hoewelaandemethodenogenigeverbeteringendienen
tewordenaangebracht,gevenderesultatenweleengoedeindruk in welk stadium van
de bloei een hitteperiode de grootste schade veroorzaakt.
Inrichting van decel.In een cel van 5bij 6meter werden langs de muren op regelmatigeafstanden 8elementen van 500W geplaatst. Ventilators achter de elementen
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zorgdenvoorluchtcirculatieeneenkwikcontact-thermoregelaar hielddetemperatuur
in decelconstant.
HlTTESCHADEBIJ ZOMERROGGE (PETKUSER)

Bij Petkuser zomerroggebevat eenbloempakje in deregel2vrijwel gelijkwaardige
bloemen(4).Daardeontwikkelingongeveerinhetmiddenvandeaarbegint,worden
daar de meest gedifferentieerde bloempjes gevonden, afnemend naar de top en de
basis.Het isteverwachten dat bij eenhitteperiode allereerst dejongerebloemen aan
topenbasiswordengeëlimineerd,waarnabijvoortdurenvandehittenaarhetmidden
toe deanderebloemen inrangordevan ontwikkelingworden aangetast.
Valt deperiode van hoge temperaturen na debloei, dan zijn ook de bloemen aan
topenbasisreedszoverontwikkeld datzijbestand blijken tegendehitte.Infiguurla
vertonen de korte behandelingstijden geenreductie van het korrelaantal, terwijl ook
de langere enzelfs eenbehandelingvan 8uur slechtseengeringedaling ten opzichte
van de controle te zien geven. Deze achteruitgang van het aantal korrels wordt ook
niet gecompenseerd door toename van het 1000-korrelgewicht, zodat er dus,hoewel
gering, een opbrengstdaling optreedt.
Bij een hitteperiode bij het begin van debloei enmeer nog bij het object „1week
voor de bloei" zullen niet alleen de bloemen aan top en basis,maar ook velein het
midden van deaar nogniet deontwikkeling hebben bereikt waarbij zeresistent zijn
tegendehogetemperatuur.Dejongsteenjongerebloemenaantopenbasisverdrogen
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Zomerrogge (Petkuser). De invloed van hittebehandelingen op het korrelaantal (fig. a)
en het 1000-korrelgewicht (fig. b) bij 3verschillende ontwikkelingsstadiums.
Spring rye. Influence of heat treatments on the number of kernels (fig. a) and 1000
kernel weight(fig.b)at3stagesofdevelopment.
• ± 1week voor het begin van de bloei/ aboutoneweekbefore flowering.
% bij het beginvan debloei/ at thebeginningof flowering.
o 1week na het begin van de bloei/ 1weekafter thebeginning of flowering.
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reedsbij een korte hitteperiode, terwijl de daarop inrangorde volgende weliswaar niet
gedood worden, maar wel schade van de hitte ondervinden. Bij voortzetting van de
hittebehandeling zullen ook dezeworden geëlimineerd. Wezien dan ook reeds bij een
korte hitteperiode een sterke daling van het korrelaantal door het wegvallen van de
top- en basisbloemen en bij voortduren van de hitte een geleidelijke reductie tot het
peil is bereikt waarop slechts bloemen over zijn die voldoende ontwikkeld zijn om de
hittebehandeling te overleven. Het is echter wel aan te nemen dat hiervan de vruchtbeginsels toch nog zoveel schade van de hoge temperaturen hebben ondervonden dat
ze niet meer in staat zijn een normale korrel voort te brengen. Hierdoor en door de
verminderingvan het assimilerend oppervlak door het wegvallenvanbladeren worden
delagerekorrelaantallen nietdoorhogere 1000-korrelgewichtengoedgemaakt (fig. lb).
HlTTESCHADE BIJ ZOMERGERST (HERTA)

Een bloempakje van de gerst bevat slechts 1 bloem, maar komt verder overeen met
dat van rogge (4). Evenals bij rogge vinden wevanuit het midden van de aar naar top
en basis bloempakjes met steeds jongere bloemen en het is te verwachten dat de beschadiging ongeveer hetzelfde verloop zalhebben. Dejongste enjongere bloemen aan
top en basis zullen het eerst worden geëlimineerd, vervolgens die naar het midden van
de aar in volgorde van ontwikkeling. Daar ieder pakje slechts 1bloempje bevat, zal
bij gerst de mate van beschadiging direct kenbaar zijn aan het aantal loze pakjes.
Een week na het begin van de bloei hebben zelfs de jongere bloemen aan top en
basis reeds een zodanige graad van ontwikkeling bereikt dat zij voldoende resistent
zijn tegen de hoge temperaturen. Alleen dejongste bloempjes verdrogen en naarmate
de hitteperiode langer duurt, worden de daarop volgende bloemen naar rangorde
van ontwikkeling beschadigd en ten slotte gedood. Het korrelaantal gaat dus geleidelijk en slechts in geringe mate achteruit, waarbij een kleine opbrengstdaling optreedt,
daar het 1000-korrelgewicht nagenoeg constant blijft (fig. 2).
Volgens de verwachting daalt het korrelaantal na een hittebehandeling vóór de
bloei (het object „bij begin bloei" viel door een misverstand uit) reeds bij een korte
behandeling sterk door het wegvallen van de top- en basisbloemen. De overgebleven
bloemen in het midden van de aar hebben dan echter nog geen beschadiging ondervonden en zijn in staat volwaardige korrels te leveren, die kunnen profiteren van de
ter beschikking komende grotere hoeveelheid assimilaten, wat tot uiting komt in de
hoge 1000-korrelgewichten.Bijvoortduren van de hitte verloopt debeschadiging naar
het midden van de aar geleidelijker, daar de graduele verschillen in ontwikkeling van
deze bloemen onderling veel geringer zijn dan ten opzichte van de top- en basisbloemen. De hitteperioden van 6en 8uur brengen echter ook dezebloemen zoveel schade
toe dat ze later niet meer in staat zijn normale korrels voort te brengen, wat, mèt de
verminderingvanhetbladoppervlak, leidttot eendalingvan de 1000-korrelgewichten.
HlTTESCHADE BIJ ZOMERTARWE (PEKO)

De bouw van een bloempakje bij tarwe verschilt geheel met die bij rogge en gerst.
Hier komen, links en rechts ingeplant op een kort asje, tot 7 à 10bloemen van verschillende rangorde voor, waarvan meestal slechts 3of 4tot korrelzetting komen. De
differentiëring begint bij het onderste bloempje, waarna achtereenvolgens de andere
volgen (4). Ook hier zijn de bloempakjes in hét midden van de aar het verst in ontwikkeling met een geleidelijke afname naar top en basis. Van deze laatste kan echter
het onderste bloempje even ver of meer gedifferentieerd zijn dan de 3e of 4e bloem in
een bloempakje in het midden van de aar. Een korte hitteperiode hoeft dus niet, zoals
bij rogge en gerst, te leiden tot loze pakjes aan top en basis van de aar.
Valt deze hitteperiode een week na het begin van de bloei, dan blijken zelfs de
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Zomergerst (Herta). De invloed van hittebehandelingen op het korrelaantal (fig. a) en
het 1000-korrelgewicht (fig. b) bij 2verschillende ontwikkelingsstadiums.
Spring barley. Influenceof heat treatments on the numberof kernels(fig. a) and1000
kernel weight(fig.b)at 2stagesofdevelopment.
± 1week voor het begin van de bloei/ aboutoneweekbefore flowering.
° 1week na het begin van de bloei/ 1 weekafter thebeginning of flowering.

bloempjesvandelaagsterangordeaantopenbasisvandeaarreedszoverontwikkeld
datzedehogetemperaturen zonder schadekunnen doorstaan entot normale korrelzetting komen. Noch in het uiteindelijk korrelaantal noch in het 1000-korrelgewicht
valtenigeachteruitgang optemerken.Bijvoortdurenvandehitteechterwordendeze
bloempjes en ook andere van dedaaropvolgende rangorden weliswaarniet gedood,
maar wel dermate beschadigd dat slechts minderwaardige korrels worden geproduceerd, wattot deachteruitgang vanhet 1000-korrelgewicht bijdraagt (fig.3).
Bijhet beginvan debloeihebben demeestebloempjes aan topenbasis,envan de
meerontwikkeldepakjes ookdebloemenvanlagererangorden,nognietdeontwikkelingbereiktwaarbij zebestandzijn tegendehogetemperatuur. Reedseenkortehitteperiodeheeft totgevolgdatzewordengedood.Duurt dehittevoort,danwordenook
de daarop in rangorde volgende geëlimineerd, tot slechts die bloemen overblijven
welkevoldoendevolgroeidzijnomdehogetemperaturenteweerstaan,hoewelze,naar
gelangdegraadvanontwikkeling,minofmeererdoorwordenbeschadigd. Het korrelaantalblijft danweliswaarverderconstant,maarveelvandegevormdekorrelszijn
van een minderwaardige kwaliteit, wat tot uiting komt in de 1000-korrelgewichten.
Hetisteverwachtendathetverloopvandebeschadigingbijeenhitteperiodevóórde
bloeihetzelfde beeldinversterkte matetezienzalgeven.Hetpercentage aan niet-en
onvoldoende gedifferentieerde bloemen is groter, maar ook die bloempjes van de
hogere rangorden dieinhet vorige object voldoende volgroeid waren om resistent te
zijn tegen dehitte,verkeren dan nogineengraadvan ontwikkelingwaarin zekwetsbaar zijn voor hogetemperaturen. Dehittebehandelingen gedurende6en 8uur heb111
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Zomertarwe (Peko). De invloed van hittebehandelingen op het korrelaantal (fig. a) en
het 1000-korrelgewicht (fig. b) bij 3 verschillende ontwikkelingsstadiums.
Spring wheat. Influence of heat treatments on the number of kernels (fig. a) and 1000 kernel weight (fig. b) at 3 stages of development.
. _j- i week voor het begin van de bloei / about one week before flowering.
x bij het begin van de bloei / at the beginning of flowering.
» 1 week na het begin van de bloei / 1 week after the beginning of flowering.

benook dezebloemen dermatebeschadigd datslechtsgebrekkige korrelswordengevormd, waardoor de achteruitgang van het 1000-korrelgewicht, ten gevolge van het
afsterven vanbladeren, nogversterkt wordt.
HlTTESCHADE BIJ HAVER (ABED MINOR)

Het bloempakje vanhaverheeft dezelfde bouwalsdatvan tarwe.Ookhierzijn op
eenkorteaslinksenrechtsbloemenvanopeenvolgenderangordeingeplant,waarvan
deondersteheteerstwordt gedifferentieerd (4).Bijzo'n grote overeenkomstinbouw
van de aar zal een overeenkomstig verloop van een hittebeschadiging waarschijnlijk
zijn, dus allereerst een wegvallen van dejongere bloemen in de minder ontwikkelde
pakjes, daarna deoudereendedaarmeeinontwikkelinggelijktestellenbloemenvan
lagererangordeindemeernaarhetmiddenvandepluimgelegenpakjes.
Bij een korte hitteperiode na de bloei komt geen verandering in het korrelaantal,
noch in het 1000-korrelgewicht. Ook de bloemen van de laagste rangorde hebben
dus reeds een graad van ontwikkeling bereikt waarbij een korte periode van hoge
temperaturen zonder schade kan worden weerstaan. Tegen een langere hitteperiode
zijnzeechternietbestandennaarmatedehitte voortduurtzullenookdebloemenvan
hogere rangorden worden aangetast. Bij de hittebehandelingen van meer dan 4 uur
zien wedan ook een geleidelijke dalingvanhet korrelaantal. Dit gaat niet gepaard
met eenevenredige verhoging van het 1000-korrelgewicht, waaruit isafteleidendat
velebloemen die tot korrelzetting zijn gekomen, toch zodanig van de hitte hebben
112

geledendat zeslechtsingeringematehebben kunnen profiteren vande grotere hoeveelheid assimilaten (fig.4).
Bijhet begin van debloeiveroorzaakt reeds eenkorte hittebehandeling een snelle
achteruitgangvanhetkorrelaantal doorhetafsterven vandebloempjes vandelagere
rangorden, dieindezeperiode dan nognietvoldoendevolgroeid zijn. Bij aanhouden
van dehitte worden successievelijk ook debloemen van hogere rangorden aangetast
en ten slotte gedood. De snelle reductie van het aantal korrels na een korte hitteperiode wordt nog enigermate gecompenseerd door een hoger 1000-korrelgewicht,
maar delangerebehandelingstijden resulteren ineengeleidelijke dalingvanhet1000korrelgewicht door het verminderen van het assimilerend oppervlak en doordat het
merendeel der overblijvende bloemen zoveel schade heeft ondervonden dat slechts
minderwaardige korrels worden voortgebracht.
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Haver (Abed Minor). De invloed van hittebehandelingen op het korrelaantal (flg. a) en
het 1000-korrelgewicht (fig. b) bij 3 verschillende ontwikkelingsstadiums.
Oats. Influenceof heat treatments on the number of kernels (fig. a) and 1000 kernel
weight (fig. b) at 3 stagesofdevelopment.
• ± 1week voor het begin van de bloei/ aboutoneweekbefore flowering.
*bij het begin van de bloei/at thebeginningofflowering.
t,1week na het begin van de bloei/ 1 weekafter thebeginning of flowering.

Dat deschadenoggroter zal zijn wanneer dehittebehandeling in deperiode vóór
debloeiwordt gegeven,isna het voorgaande welteverwachten. Reedsna een korte
behandeling treedt een nog aanzienlijker daling in het korrelaantal in en bij voortduren van dehitte blijven ten slotte slechtsenkelebloemen van dehoogste rangorde
in demeestontwikkeldepakjes over.
DISCUSSIE

Het isbekend dat het optreden van eenhittegolf bij bloeiende enrijpendegranen
funeste gevolgen heeft voor de opbrengst, waarbij de aangerichte schade tot uiting
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komt in de reductie van het korrelaantal en/of de vermindering van het 1000-korrelgewicht.
De grootte vandeschade wordt echter nietalleen bepaald door de duur ende intensiteit van de hitte, maar is ook afhankelijk van de tijd van optreden.
Bij onze experimenten blijkt in alle gevallen dat de hitteschade het grootst zal zijn,
wanneer ongeveer een week voor de bloei een periode van hoge temperaturen voorkomt. Bijhet beginvan debloeiisdeuitwerkingvan dehittebehandeling reeds kleiner
en een week na het begin van de bloei wordt slechts een geringe beschadiging waargenomen.
Deze waarnemingen worden verklaard, wanneer we aannemen dat de mate van
volgroeid zijn der bloempjes de meerdere of mindere resistentie tegen hitte bepaalt.
In deperiodevoor debloeizalreedseenbetrekkelijk korte hittebehandeling een scherpe terugval in het korrelaantal veroorzaken, daar de meeste bloempjes in de aar dan
nog onvolgroeid zijn en door de hitte worden gedood. De korte hitteperiode heeft dan
nog geen schade aangebracht aan de assimilerende organen, waardoor de overgeblevenbloemen die tot korrelzetting zijn gekomen, kunnen profiteren van een grotere
hoeveelheid assimilaten en het kleiner korrelaantal meer of minder wordt gecompenseerd door eenhoger 1000-korrelgewicht.Langere behandelingstijden doenhet korrelaantalnogslechtszeerweinigofnietdalen,waaruit volgtdat deovergebleven bloemen
reeds een zodanige graad van ontwikkeling hebben bereikt dat ze resistent zijn tegen
dehitte,hoewel zeerwelschade van ondervinden. FEEKESmerkte bij zijn hitteschadeproeven op dat de aar het gevoeligste deel van de plant bleek te zijn, daar bij vele
planten ten gevolge van de hittebehandeling de aar verdorde, de rest echter normaal
groen bleef (6). De achteruitgang in het 1000-korrelgewicht zal dan ook niet alleen
het gevolg zijn van de vermindering van het assimilerend oppervlak, maar ook van
het feit dat door deze beschadigde bloemen slechts gebrekkige, verschrompelde korrels worden voortgebracht.
Bij hittebehandelingen van het object „1 week na het begin van de bloei" blijken de
meeste bloemen reeds zover gedifferentieerd dat ze vrij ongevoelig zijn voor hoge
temperaturen.
Deze periode van betrekkelijke ongevoeligheid duurt tot de korrel zich gaat ontwikkelen, waarna ook hier in de successievelijke ontwikkelingsstadiums verschillen
voorkomen in de mate van hitteresistentie en het stadium van melkrijpheid zeer
kwetsbaar schijnt te zijn.
Een hittebeschadiging in de korrelvormende periode komt echter vrijwel niet in het
korrelaantal tot uiting, daar de korrels reeds gezet zijn, maar in een daling van het
1000-korrelgewicht, dus in een kwaliteitsvermindering van het graan (6).
Dit iswaarschijnlijk niet zozeer toe te schrijven aan een directe invloed van de hitte
opde groeiende korrel,maar inhoofdzaak aan het, ten gevolge van de hoge temperatuur, optreden van interne veranderingen in de plant, waardoor de oudere bladeren
snelafsterven, zodat door deverminderingvanhetassimilerend oppervlakeenkleinere
hoeveelheid assimilaten aan de groeiende korrel ter beschikking komt (1).
Anders dan bij de hittebeschadiging in de bloeiperiode, waar de directe inwerking
van de hitte de bloem zodanig beschadigt dat zelater, ook onder gunstige omstandigheden, slechts een verschrompelde korrel kan voortbrengen, komt de achteruitgang
van het 1000-korrelgewicht in de korrelvormende periode tot uiting door gave, maar
kleine korrels.
Susceptibility of spring cereals to heat at 3 stages of development
Heat damage in cereals, resulting in a decrease in the number of kernels and/or of
the 1000kernel weight, not only depends on the intensity and length of the period of
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high temperature, but also on the stage of development, in which the heat-wave
occurs.
In these experiments cereals grown in pots are exposed to dry heat at 40°C in a
cellfor \, 1,2,4and 8 hoursrespectively, at 3 different stages,namely
1. about oneweek before the beginning of flowering,
2. at the beginning of flowering,
3. oneweekafter thebeginning of flowering.
In allcasesthefirststageismost liableto damage (fig. 1-4).
One week after the beginning of flowering most of the flowers (spikelets) are
sufficiently developed to resist a short treatment without any consequence to the
yield. A prolonged heat period will affect in the first place the youngerflowerson
top and base of the ear and gradually also the more mature ones in the middle.
Dependingonthedegreeofdevelopmenttheywillbekilledormoreorlessdamaged.
Themost matureflowers,however, remain unaffected. The kernels produced by the
damaged flowers are mostly shrivelled and have a low 1000kernel weight.
Thenextphaseofsusceptibility toheat damageistheperiod ofdevelopment ofthe
kernel,in which the stage of „milky ripeness" seemsthemost vulnerable (6).In this
period heat damage willbeapparent mainly as a decrease of the 1000kernelweight,
dueto the fact that, in consequence ofinternal changesin theplant, the older leaves
die off (1). This involves a loss of assimilates for the growing kernels, resulting in
sound, but smallkernels.
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DE POTENTIËLE OPBRENGST VAN GRASLAND
with summary
G. F. MAKKINK

INLEIDING

1953 staat bekend als een jaar met een zeer hoge grasproduktie. De hoogste opbrengst verkregen van de reeks proefvelden Cl 203 bedroeg 14,6 ton droge stof per
ha op een zandgrond te Wouw. Het bedrijf van P. B. DE BOER te Stiens gaf een opbrengst van 13,2ton droge stof per ha en Dr. Ir. T H . J. FERRARI (Inst. voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen) vond in de Gelderse Vallei een opbrengst van 18,7 ton
per ha.1)
Gewoonlijk zijn in een gunstigjaar niet gedurende de hele groeiperiode alle groeivoorwaarden optimaal, zodat men kan vragen of de produktie misschien nog hoger
zou zijn geweest wanneer de omstandigheden steeds optimaal zouden zijn geweest.
Hierbij heeft men enkele factoren in de hand:de bemesting, de watervoorziening, de
luchtvoorziening (ontwatering) en de continuïteit van de groei (niet zó laat maaien
dat de stoppel geel achterblijft, zodat veel tijd verstrijkt voordat de groei weer op
gang is; niet te kort afmaaien). Vorstbeschadiging kan men slechts ten dele voorkomen,deduurvandegroeiperiode is niet te beïnvloeden. Zou men erin slagen de omstandigheden optimaal te maken en te houden, dan mag men verwachten dat het
vegetatieve groeiproces alleen nog door het licht wordt beperkt en dus tot op zekere
hoogte daarmee evenredigmoet zijn. In dit artikel zal de samenhang tussen produktie
en licht nader bezien worden.
LICHT ALS BEPALENDE FACTOR

De fotosynthese van een blad is bij benadering evenredig met de lichtintensiteit tot
een bepaalde lichtsterkte is bereikt. Bij nog sterker licht stijgt onder de gegeven omstandigheden de netto-assimilatie niet meer. De lichtsterkte waarbij dit het geval is,
is gebleken voor bladen van alle onderzochte landbouwgewassen ongeveer dezelfde
waarde te hebben (2). Hiervan uitgaande maakte DE WIT (16) een schatting van de
effectieve, dat is de tot assimilatie leidende stralingvoor een gesloten gewas,voor hele
dagen, op verschillende tijdstippen in het jaar, op verschillende breedtegraden.
Voor perioden van 4weken en enige van 5, tussen eind maart en eind oktober van
1952 tot en met 1956, heb ik dag voor dag aan de hand van het nomogram van DE
WIT deeffectieve straling (Re) berekend uit de gemeten straling (Rm). Deze gegevens
werden berekend in verband met de grasgroei op delysimeters te Wageningen. Ze zijn
in figuur 1weergegeven.
Voor perioden korter dan 4 weken wordt de spreiding groter. De kromme kan nu
gebruikt worden om in het algemeen uit de gemeten straling de effectieve straling af te
leiden, ongeacht de datum. Naarmate de totale straling per dag toeneemt, leidt een
groter deel ervan niet tot fotosynthese. In de zomer is ten hoogste 58% effectief, in
*) Dezegegevens dank ik aan deheer W.D. JAGTENBERG, Proefstation voor deAkker-en Weidebouw te Wageningen.
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Fig. 1. Gemiddeldeeffectieve straling (Re) per dag, dag voor dag bepaald volgens DE WIT (16)voor
4-weekseperiodenin 1952totenmet21956,uitgezettegendegemiddeldegemetenstralingper
dag (.Rm). Alles in calorieën per cm .
Average effectiveradiation(Re) per day,determineddaybydayaccording to DE WIT(16)for
periodsof4 weeksin1952 to1956inch,
plottedagainst theaveragemeasuredradiationperday
(Rm)- Allrecordsincaloriesper cm2.

oktober en in de winter 67 %. De bruto-assimilatie (assimilatie zonder aftrek van
dissimilatie) moet met de effectieve straling evenredig zijn.
PROEVEN

Wanneer men bij veldproeven van elke snede de hoogste grasopbrengst uitzet tegen
de effectieve straling, blijkt welke objecten en sneden voor de ontvangen energie
maximaal produceerden, welke niet. Dit is gedaan voor een aantal proeven.
Bemestingsproeven
MULDER (11) nam in 1941 en 1942op een vochtig veenperceel en op een kleigrond
bij Groningen een bemestingsproef met stikstofgiften tot 420 kg zuivere N per snede
per ha.InelkereeksN-giften kan per snededevereffende hoogste droge-stofopbrengst
worden afgelezen uit de kromme van de opbrengst tegen de N-gift. Ophet veenperceel
was nooit tekort aan water, op het kleiperceel slechts bij enkele sneden. Deze vereffende hoogste opbrengsten zijn in figuur 2 uitgezet tegen de gemiddelde effectieve
straling per dag, gemeten te Wageningen. Een eventueel verschil in straling als gevolg
van het verschil in plaats werd verwaarloosd.
De spreiding der punten is groot. De opbrengsten van de eerste snede der proef
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Fig. 2. De hoogste met N verkregen droge-stofopbrengsten per dag uitgezet tegen de gemiddelde
effectieve straling (Re) per dagin deproeven van MULDER (11). 1= eerste sneden van onderzoek, d = droge periode, dd = zeer droge periode, v = voorsprong na oogstdepressie.
Highest yields,of dry matter per day due to N-application plotted against averageeffective
radiation (Re) perday in experimentsof MULDER (11). 1 = first experimentalcuts,d = dry
period, dd = verydryperiod, v = advantageafterdepressedcut.

(omlijnd in de figuur) liggen hoog. Deze snede begon op 20 april resp. 1mei te
groeien envolgdeopeensnedewaarvanhetgrasvermoedelijk vrijkort was. Destoppelzalwaarschijnlijk groenzijn achtergebleven, zodat deproduktie direct kon voortgaan. Misschien heeft de ontwikkeling ook geprofiteerd van winterreserves. Drie
hooggelegen punten zijn met v gemerkt. Ze volgen op een snede die van droogte te
lijden had (d matig, dd zeer droog) en dus kort zal zijn geweest. De stoppel van dit
gras zal niet geëtioleerd zijn geweest en na het maaien vermoedelijk meteen met de
produktie hebben kunnen voortgaan, zodat de opbrengst hoog werd. Denkt mende
punten 1, v,dendd weg, danblijft eenzwermoverwaardoormeneenrechtelijnnaar
de oorsprong kan trekken. De helling ervan geeft aan dat 0,40 kg droge stof per ha
gevormd werdper effectieve calorieper cm2,of 4,0 x 10~8gdroge stof per effectieve
calorie.Hetiseengemiddeldevoorhetheleseizoen.Voorhethoogstepuntvindtmen
uit defiguureen waarde van 6,7 x 10-6 gdroge stof per effectieve calorie. Dit produktieniveau werd echter slechts bij enkele sneden bereikt of benaderd. Neemt men
niet de vereffende maximumopbrengsten, maar de onvereffende, dan is de hoogste
produktie 7,5 x 10~6 gper effectieve calorie.
WIND(15)gafopeenproefveld oplichterivierkleiopklimmendeN-giften tot 120 kg
zuivere N per snede. Bij de 5esnede (21augustus tot 9oktober 1953)bleek 0,77 kg
drogestofperhapereffectieve caloriepercm2tezijngeproduceerd, deanderesneden
blevenbeneden dit bedrag.Vermoedelijk waswater indieperiode nietbeperkend en
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evenmindestikstof,gezienhetverloopvandelijnvoordeopbrengst tegende N-gift.
FRANKENA(7)gafnietmeerdan 80kgNperhaper snede(3jaren, 4 proefvelden).
Zijn hoogste opbrengst bedroeg 0,64 kg droge stof per ha per effectieve calorie per
cm2enzou bij hogere N-giften vermoedelijk hoger zijn geweest. Dezemaximale opbrengstgroeidevan 30apriltot 27 mei.
Dezemaxima van drie auteursverschillen nietveelengeven dusvermoedelijk vrij
juistweerhoegrootdepotentiëleproduktie vangraslandpereffectieve calorieis.
Beregeningsproeven
Door hetvoormalige C.I.L.O.werdenvan 1941tot enmet 1949(met uitzondering
van 1945 en de tweede helft van 1944) beregeningsproeven genomen op lichte en
zwarerivierklei(9en 10).DehoogsteN-giften bedroegen 60kgNpersnedevan3tot
6weken(1941 en 1942)en40tot60kgNper4tot6weken(overigejaren).
Dehoogsteopbrengstenvanallesnedenuitdiejarenzijninfiguur3vermeld.Slechts
éénsnede(6oktobertot3november 1942,60kgN)hadeenopvallendhogeopbrengst
per calorie, nl. 0,65kgdroge stof per ha per effectieve calorie per cm2. Een2esnede
(12meitot 9juni 1949,40kg N)volgt met 0,60 kgper ha per effectieve calorie. De
figuur toont duidelijk dat zelfs bij beregening in bijna alle gevallen depotentiële opbrengstpercalorienietbereiktwerd.BijdezeproevenwarendeN-giften vermoedelijk
telaag.
BAARS(1)nam van 1953tot 1955beregeningsproeven op Brabantse zandgronden.
Opgrasland,overwegendkunstweide,werdmeestal40kgNperhapersnedegegeven,
soms 60 kg of 80 kg. Een klein aantal sneden had een hoge opbrengst per calorie

2

R

'

cal/cm' per dag
cal/cm2per day

Fig. 3. Beregeningsproeven van het voormalige C.I.L.O. Hoogste opbrengsten van alle sneden, uitgezet tegen degemiddelde effectieve straling (Re) per dag.
Sprinklingexperimentsoftheformer C.I.L.O.Highestyieldsinkg drymatterper haper dayof
allcuts,plotted againsttheaverageeffectiveradiation(Re) per day.
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(figuur 4). Hetmaximumbetrofeensnedevan26 meitot2julienlagbij 0,55kgdroge
stof perhapereffectieve caloriepercm2.Dezeennogtweeandere hoge opbrengsten
per calorie stammenvaneenkleinveldje van 1m2,datgelegenwasopeenoudekuil.
Hier kan het gras wegens het kleine oppervlak randstraling ontvangen hebben, die
deopbrengst verhoogde,zodat deopbrengst per calorie geflatteerd is.

•

fe

cal/cm z per dog
cat/cm2 per day

Fig. 4. Beregeningsproeven in Noord-Brabant volgens BAARS (1). Hoogste droge-stofopbrengsten
van alle sneden uitgezet tegen de gemiddelde effectieve straling (Re) per dag.
Sprinkling experiments in North-Brabantafter BAARS (1). Highest yields (dry matter) of all
cutsplotted against theaverage effectiveradiation(Re) per day.

Proeven metdifferentiële opbrengsten
Inproevenwaarveldjeswordengemaaidnaverschillendlangegroeiduursederteenzelfdebegintijdstip, kanmendeaanwasvergelijken metdestralinginde desbetreffende periode. Men heeft dan te maken met gras waarbij geelheid of holheid van de
stoppelgeenoorzaak kunnen zijn geweestvoorverminderde produktie. Hetbezwaar
bij een aanwasoogst is dat hij betrekking heeft op twee veldjes, die verschillen in
vruchtbaarheid enhoedanigheid vandegrasmat,waardoor degroottevandeaanwas
onnauwkeurigis. Doorde gegevensmetbehulpvanparallellenofeenreeksN-objecten
tevereffenen, kan men defout in deaanwas tot eenminimum beperken.
FRANKENA (5) deed in 1933op een zeer zware kleigrond eenproef met 4 N-giften
(de hoogste was 90kg N per ha), waarbij met tussenpozen van 7tot 9 dagen werd
geoogst. De hoogste opbrengst per effectieve calorie werd in deperiode van 29mei
tot 6juni bereikt enbedroeg0,83kgdroge stof perhaper effectieve calorie percm2.
Bij eenhogere N-gift zou dit ongetwijfeld hoger zijn geweest, omdat bij 90kg N de
hoogstmogelijke opbrengst nognietwasbereikt.
Eensoortgelijke proef van FRANKENA(6)leverdealshoogstewaarde0,82kgdroge
stof per ha per effectieve calorie per cm2op (25mei tot 5juni). Ook hier wasbij de
hoogstegift (75kgN)dehoogste opbrengst nognietbereikt.
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VAN BURG, die de hoogste aanwasopbrengsten uit zijn talrijke proeven op grasland
op de hier aangegeven manier uitzette, vond een hoogste waarde van 0,83 kg droge
stof per ha per effectieve calorie per cm2.Zijn hoogste N-gift was 300kg per ha.1)
BOSCH, HARMSEN en KEUNING (4) namen een aanwasproef vroeger in het jaar. Ze
gaven ten hoogste 60 kg N per ha. In de drie laatste aanwasperioden was die N-gift
nog niet groot genoeg om de hoogst mogelijke opbrengst te verkrijgen. De hoogste
droge-stofproduktie per effectieve calorie neemt in de 4aanwasperioden toe en was in
de periode van 11tot 18mei 0,55 kg per ha.
De eerdergenoemde proef van MULDER levert in 2jaren op 2 percelen 8 aanwasgegevens op. De twee hoogste opbrengsten per effectieve calorie per cm2 waren (in
kg per ha) 0,95 (1,08) voor de periode van 26 mei tot 4juni 1941 op veen, en 0,83
(0,86)voor de periode van 30meitot 8juni 1942op klei.Het eerste der twee bedragen
is het vereffende maximum, het tussen haakjes geplaatste het niet vereffende.
In 1955 werd bij 32 lysimeters te Wageningen telkens na 1week van een 8-tal het
gras geknipt, zodat van de eerste snede over 3 weken ook aanwasgegevens beschikbaar zijn. De grootste aanwas bedraagt slechts 0,40 kg droge stof per ha per
effectieve calorie per cm2in de periode van 26april tot 3mei.

Gras op de lysimeters
Van 1952 tot en met 1956 werd 6 of 7 keer perjaar het gras van alle 32 lysimeters
te Wageningen geoogst. Per snede isdehoogste van de 32opbrengsten in figuur 5ver-

Fig. 5. Hoogste droge-stofopbrengsten van alle sneden van 32 lysimeters te Wageningen in de jaren
1952-1956, uitgezet tegen de gemiddelde effectieve straling (Re) per dag.
Highest yields of dry matter of all cutsfrom 32 lysimeters near Wageningen in the years 19521956, plotted against the average effective radiation (Re) per day.
x
) Voor het beschikbaar stellen van dit gegeven ben ik Ir. P. F. J. VANBURG (Landbouwk. Bur. van
de Ned. Stikstofmeststoffen Industrie, 's-Gravenhage) zeer verplicht.
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meld. In 1955,toen wekelijks eengroepvan 8lysimeters met tussenpozen van4 weken
werd geoogst, istelkensvan elk8-taldegrootste oogst indegrafiek opgenomen. Voor
de eerste sneden isde straling sedert het begin van dezichtbare groei genomen.
Men ziet dat slechts 2sneden belangrijk boven deandere sneden uitkomen. Ze hebben een droge-stofproduktie van 0,58 kgper ha per effectieve calorie per cm2en groeiden van 3 mei tot 8juni en van 14juni tot 12juli. Deze uitkomsten zijn geflatteerd
omdat bij hoog gras een niet te verwaarlozen hoeveelheid straling extra kon worden
gebruikt door de onderbreking van 16 cm wijdte in het grasdek als gevolg van de
lysimeterflens en deputrand. De meerderheid van de inde grafiek vermelde lysimeters
produceerde dus per calorie zeer matig; de produktie van de niet vermelde lysimeters
was nog minder. De oorzaak hiervan was de geringe hoeveelheid N, die in de meeste
jaren 24kgN per ha per4weken bedroeg, ruim dubbel zoveelalsinproef Cl 203. De
gemiddelde jaarproduktie per grondsoort (klei, veen en zand) varieerde van 7,3 tot
13,1 ton droge stof per ha.
Waterculturen buiten
In 1956 werd in een lysimeterput (oppervlak 1,32 m2, diepte 1,25 m) een 12-10-18Asefoplossing van 1gper liter gedaan. Hierop werd Engels raaigras gekweekt, dicht
geplant in gaten van een deksel van hardboard. Hiervan werden de volgende drogestofoogsten verkregen, uitgedrukt in kg per ha per dag en in kg per ha per effectieve
calorie per cm2.
Droge stof

12juni-26juni
26juni-24juli
24juli-21aug
21aug.-18sept
18sept.-16okt

kg/ha per dag

kg/ha per eff. cal/cm2

130
87
51
39
27

0,56
0,43
0,25
0,24
0,20

Deproduktiviteit liepachteruit, ookpereffectieve calorie.Inaugustuskreeghet gras
gelepunten. Het water bleek sterk verontreinigd door grote hoeveelheden afgestorven
en rottende wortels. Het gras heeft, afhankelijk van zijn lengte, extra straling ontvangen, doordat geen omringend gras aanwezig was. De produktie per calorie was
dus lager dan hier is opgegeven.
In 1958 werden 4 goed gesloten grasmatten buiten op bakken met een hoaglandoplossing gehouden, omringd door gras van dezelfde hoogte. Het gras werd op ca.
5 cmhoogte afgeknipt, zodat steeds een groene zode achterbleef. De bakken worden
dagelijks omgeroerd;ze hadden een zo groot volume ( 9 x 7 bij 4 dm3) dat de oplossingniet uitgeput kon worden. Ook in dezeproef werd slechts bij één bak bij de eerste
snede de hoogste opbrengst bereikt, nl. 187 kg droge stof per ha per dag, overeenkomend met 0,73 kgper ha per effectieve calorie per cm2(2tot 7juni). Er zijn redenen
om aan te nemen dat de ijzervoorziening achteruitging.
Samenvatting
De hoogste produkties uit de verschillende proeven zijn vermeld in tabel 1.Dit zijn
dus waarden die slechts enkele keren bij vele objecten en sneden werden bereikt. Gewoonlijk zijn er omstandigheden die verhinderen dat deze maxima bereikt worden.
De laagste waarde stamt van de lysimeters, waar de watervoorziening goed was,
maar de N-gift klein. Ditzelfde geldt voor de waarde van BAARS. Bij BOSCH, HARMSEN
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en KEUNING kan behalve de N-gift ookde temperatuur te laag zijn geweest. Inde
watercultuur van 1956 hebben zich abnormale omstandigheden voorgedaan.
Bij deaanwas opdelysimeters werden veel lagere waarden bereikt danbijde normale oogsten, mogelijk alsgevolg van hetvroege tijdstip, nog vroeger dan bij BOSCH
c.s.
De beregeningsproeven vanhetC.I.L.O. haalden hetvereiste N-niveau niet, evenmin als deproeven van FRANKENA in 1939(7).
Welwerd dit bereikt door MULDER en waarschijnlijk ook door WIND. Hun waarde
(ca. 0,75) geeft daarom wel ongeveer het maximum weer voor gehele sneden. De
waarde van de watercultuur 1958ligt iets lager, niettegenstaande deze in verband
met de hoogte van afknippen als aanwasproef mag worden beschouwd. Hier isde
oorzaak te zoeken in de samenstelling van de oplossing. Van drie aanwasproeven
liggen allewaarden opgelijk niveau (0,83).Het N-maximum werd hier waarschijnlijk
nietgeheelbereikt.Waar ditwelbereiktwerd (MULDER) laghet niveau dan ook hoger.
Daarom moet ditwelalsde hoogst mogelijke waarde vande potentiële opbrengst
te velde worden beschouwd (1,08 kgperhaper effectieve calorie percm2).

Tabel 1. Overzicht van de maximale produkties van gras per effectieve calorie uit verschillende
proeven.
Surveyof the maximalyieldsof grassper effectivecalorie invarious experiments.
Soort proef
Kind of experiment

N-bemesting
N-dressing

Auteur
Author

MULDER (11)
FRANKENA (7)
W I N D (15)

Beregening
Sprinkling

BAARS (1)

Differentiële produktie
Accretional production

FRANKENA (5)
FRANKENA (6)

MAKKINK (9,10)

VAN BURG (meded.)
BOSCH, HARMSEN en
KEUNTNG (4)
MULDER (11)

Lysimeters
Lysimeters

Waterculturen
Watercultures

Snede
Cut

Produktie droge stof
Production dry matter
kg/ha pereff. cal/cm 2
0,75

29/7-19/8en
26/5-14/6
30/4-27/5
21/8-9/10

0,64
0,77

6/10-3/11
26/5-2/7

0,67
0,55

29/5-6/6
26/5-4/6
1/4-25/5
11/5-18/5

0,83
0,82
0,83
0,55

26/5-4/6

MAKKINK (niet gepubl.)
(unpublished)
MAKKINK (niet gepubl.)

26/4-3/5

MAKKINK (niet gepubl.)
MAKKINK (niet gepubl.)

12/6-26/6
2/6-7/6

3/5-8/6en
8/6-12/7

0,95-1,08
0,40
0,58
0,56
0,73

ANDERE GEWASSEN
WATSON (14) geeft krommen van4 gewassen betreffende hetverloop vande „net
assimilation rate" envande„leaf area index" methetseizoen. Door vermenigvuldigingverkrijgt men hieruit hetverloop van devereffende groei perdagperhaoverhet
seizoen. Wanneer men aanneemt datdegemiddelde straling teRothamsted ongeveer
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overeenkomt met die te Wageningen, kan men de maximale produktiesnelheid per
effectieve calorie berekenen. Deze is bij:
suikerbieten 0,80 kg droge stof per ha per effectieve cal/cm2,
aardappels 0,51 „ „
„ „ „ „
tarwe
u,m ,, ,,
,, ,, ,, ,,
,,
,, ,
gerst
u,IJ „ ,,
,, ,, ,, ,,
,,
,,
In een veldproef van BOONSTRA (3) bedroeg de hoogste opbrengst per effectieve
calorie bij het zeer produktieve bieteras Kuhn Pin kgdroge stof per ha:
van 27juli tot 3 aug. 1937 . 1,30,
van 17 tot 24 aug. 1937
1,36,
van 7 tot 21 sept. 1937
1,30.
(De effectieve straling werd dag voor dag met het nomogram van DE WIT herleid.)
Evenals bij de vorige gegevens werd niet gecorrigeerd voor verademde verhezen.
In deze proef op zware rivierklei werd veel stalmest gegeven en 225 kg kalkammonsalpeter per ha. Deze gegevens hebben op aanwas betrekking van een geheel gesloten
gewasbij goede mineralenvoorziening, terwijl er van watertekort geen sprake was.
De produktie per effectieve calorie bij BOONSTRA'S bieten was zeer hoog en ligt
boven het hoogste bedrag dat voor gras werd gevonden. De gegevens van WATSON,
eveneens aanwascijfers, komen met die van gras overeen.
FYSIOLOGISCHE PROEVEN
BÖHNING en BURNSIDE (2) bepaalden in proeven van enkele minuten bij kunstlicht
de fotosynthesesnelheid bij bladen van een aantal planten. Bij alle gebruikte land- en
tuinbouwgewassen (wonderboon, soja, tabak, zonnebloem, tomaat, boon en katoen)
was de kromme voor het verband tussen fotosynthesesnelheid en de lichtintensiteit
vrijwel dezelfde. GAASTRA (8) deed soortgelijke bepalingen aan suikerbietebladen.
Zijn de krommen van beide auteurs identiek?
De gemiddelde produktie per calorie in het door licht beperkte deel der kromme
bedraagt:

bij BÖHNING en BURNSIDE 10,4 x 10~6g droge stof per calorie,
bij GAASTRA
11,3 X ÏO -6 g droge stof per calorie.
Het niveau der lichtverzadiging ligt
bij BÖHNING en BURNSIDE bij 2,27 x 10 -6 g droge stof per cm2per minuut,
bij GAASTRA
bij 2,64 x 10 -6 g droge stof per cm2 per minuut.
Men mag dezewaarden als gelijk beschouwen wanneer men bedenkt dat bij de omrekening enkele schattingen werden gemaakt. Bij de omrekening op calorieën zonlicht in de proeven van BÖHNING en BURNSIDE werd aangenomen dat 1000 „foot
candles" overeenkomen met 0,15 cal per cm2 per minuut, terwijl over de meter waarmee deze auteurs hun licht maten en over het spectrum van de gebruikte lamp geen
gegevens beschikbaar waren. Verder werd het aantal ergs van dedoor GAASTRA voor
degolflengten 400-700mfj. opgegeven energie met 2,5 vermenigvuldigd om de energie
van het volledige zonnespectrum te vinden (deze factor wordt ook door GAASTRA gebruikt). Met THOMAS (12) is aangenomen dat in droge stof 44 % koolstof voorkomt.
De proeven van GAASTRA zijn met meer voorzorgen genomen dan die van BÖHNING
en BURNSIDE, zodat zijn waarde vermoedelijk de meest juiste is. De verschillen zijn
intussen niet zo groot dat het nomogram van DE WIT, gebaseerd op de gegevens van
beide Amerikanen, tot onjuiste resultaten zal hebben geleid.
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Gevonden isvoor deproduktie pereffectieve calorie:
hoogste waarde voor gras
9,5 X ICHtot 10,8 X 10hoogste waarde suikerbieten (WATSON)
8,0 x 10~6gdroge stof,
hoogste waarde suikerbieten (BOONSTRA) 13,6 x 10-6gdroge stof,
suikerbieten, korte lab. proef (GAASTRA)
11,3 x 10-«gdroge stof,
idem gecorrigeerd voor transmissie
12,4 x 10-6gdroge stof.

6

gdroge stof,

Bedenkt mendat de 3eerste waarden etmaalgemiddelden zijn inclusief de nachtelijke dissimilatie, endatdewaarde van WATSON bovendien eenvereffende waarde is,
danmoetmen besluiten datde overeenkomst goed is,allijkt dewaardevan BOONSTRA
wat hoog.
D E POTENTIËLE GRASOPBRENGST IN NEDERLAND

Naarmate men erin slaagt beperkende factoren voor de grasgroei op te heffen,
moet deopbrengst naderen totdeproduktie diegebaseerd isopdehierboven gevonden potentiële produktie per effectieve calorie. Heft men water- en mineralentekort
op, danmagverwacht worden dat gemiddeld 0,40kgdroge stof perhaper effectieve
calorie percm2geproduceerd wordt zoalsindeproef van MULDER (11). Zoumen alle
denkbare groeibelemmeringen kunnen opheffen, danzoudeproduktie percalorietot
1,08kgdroge stof per hastijgen. Voor dejaren 1931totenmet 1957wasdegemiddelde gemeten resp. effectieve straling in calorieën per cm2perdag:

Re

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

294
194

379
236

392
240

371
232

321
208

233
157

Hiermee corresponderen de potentiële produkties in tonnen droge stof perhaper
maand voor de gemakkelijk bereikbare factor 0,40:
april

mei

juni

. juli

aug.

sept.

apr. t/msept,
totaal

2,33

2,94

2,88

2,87

2,58

1,88

15,5

Het jaarbedrag van 15,5ton wordt in de praktijk inderdaad herhaaldelijk bereikt.
In eensomberjaar (b.v. 1952)zoudeproduktie 8%lager zijn, ineenzonnigjaar(b.v.
1947) 8% hoger. Het uiterste maximum kan nu voor een gemiddeld jaar berekend
worden op 1,08/0,40 x 15,5tonperha,datis42,2ton/ha!
In het goede grasjaar 1953kan met de factor 0,40de produktie uit de ontvangen
straling berekend worden op 16,8tondroge stof perha.Ditbedrag werd, zoalswein
de inleiding zagen, in de Gelderse Vallei overtroffen, op het bedrijf te Stiens echter
niet bereikt.
CONCLUSIE

Het gebruikvan deeffectieve calorie volgens DE WIT (16)alsvergelijkingsbasis voor
opbrengsten biedt de mogelijkheid produktietekorten aan te tonen. Voor veldopbrengsten maakt het vergelijking van veel gegevens uit verschillende bron mogelijk
(vergelijk WASSINK (13)). Hetbeschouwen vanhetlicht alsdeuiteindelijke factor die
het plafond derproduktie bepaalt, opent demogelijkheid hetniet bereiken ervanaan
een nader onderzoek te onderwerpen.
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Het onderzoek wees uit dat de hoogste grasopbrengsten per effectieve calorie die
in veldproeven soms werden bereikt, ca. 80%bedroegen van de produktie van bieten
tijdens kortstondige fysiologische bepalingen. De speling van ca. 20% kan op rekening van ademhaling worden gesteld.
Dat dezemaxima niet vaak optraden kan worden toegeschreven aan de omstandigheid dat zelden alle factoren tegelijkertijd optimaal zijn, zodat zelden het licht de beperkende factor is.
Bij de hoogste jaarlijkse praktijkopbrengsten in Nederland haalt de gemiddelde
produktie per effectieve calorie ongeveer 40 %van de maximale bij veldproeven.
Thepotential yield ofgrassland
A survey is made of grass yields in experiments on nitrogen-fertilization, on
sprinkling, on lysimeters and on accretional production in the field and from water
cultures.Theaveragedailygrowth ofdrymatter per effective calorie(vide DEWIT (16))
differs much according to limiting factors of water, minerals and probably the degree
of density and colour of the turf. The maximal yields per effective calorie (table 1)
were highest when water, minerals and condition of the turf were not limiting (0.951.08 kg dry matter per ha per day per effective calorie per cm2).Figures of other crops
(WATSON) are of the same order of magnitude, figures of BOONSTRA on sugarbeet
amount to 1.30-1.36kg/ha per day per effective cal/cm2.
Figures from physiological experiments during a few minutes (BÖHNING and
BURNSIDE (2), GAASTRA (8)) have nearly the same value, representing the potential
production per calorie. The figure for grass (1.08kg/ha per day per effective cal/cm2)
would leadtoaproduction of42.2tons ofdrymatter per ha from 1Apriltill 1 October
ina mean radiation year. Afigurefor normal mowing, high N-leveland optimal water
conditions (0.40 kg/ha per day per effective cal/cm2) would give 15.5 tons of dry
matter per ha. The maximum yield obtained in the Netherlands in the favourable
year 1953was somewhat above this level of production per calorie.
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Mededeling 83van het I.B.S.

OVER STANDRUIMTE VAN BIETEN
with summary
C. T. DE WIT
INLEIDING
DE WIT en ENNIK (7) vonden een formule welke de concurrentie tussen gerst en

haverinmengcultuurbeschrijft, enmerkten opdatstandruimteproeven opgevatkunnen worden als proeven over concurrentie tussen de planten van een gewas en het
omringende onbeplante oppervlak. Voor zover rijenafstandsproeven met granen betreft, werd debruikbaarheid van dezeopvatting aangetoond.
Op dezelfde wijze alsuit deformules diedeconcurrentie tussen gerstenhaverbeschrijven, eenformulevoorhetverband tussen opbrengstenrijenafstand afgeleid kan
worden, iseen formule te vinden welkehet verband tussen opbrengst per hectare en
standruimte per biet beschrijft. Dezeformule isdevolgende:

o*= oy±±Z

(i)

Hierin zijn Ox en Oy de opbrengsten per hectare bij een standruimte van respectievelijk x eny cm2per biet. De constante A welke uiteraard afhangt van de groeiomstandigheden isuitgedruktindezelfde eenheidalsx en y.
Bijy gelijk aan nulgaat devergelijking overin:

°*=°°ATX

<2>

waarin O0de door extrapolatie verkregen opbrengst bij een oneindig dichte stand
voorstelt. Deze opbrengst kan natuurlijk nooit bereikt worden; immers,devergelijking kan alléén gelden voor dat gedeelte van het standruimtetraject waar werkelijk
legeruimte voorkomt, welke door de omringende planten meer of minder in beslag
genomen kanworden. Eriseenstandruimte waar beneden dit niet meerhet gevalis,
duswaarbenedendeopbrengstperhectarenietmeertoeneemtmetafnemende standruimteper biet. Bovenstaande formule heeft geenbetrekking opdit traject.
EEN GRAFISCHE VOORSTELLING

Uit vergelijking (2) volgt dat er een rechtlijnig verband moet bestaan tussen de
standruimte per biet (x)enhet omgekeerde van de opbrengst (OaT1).
Omdit teillustrerenzijn deresultatenvaneenproefmetsuikerbieten van WOLLNY
(zie PFEIFFER en SIMMERMACHER (6)) met zeer uiteenlopende standruimten weergegeveninfiguur1.
Hier staat langs de verticale as het omgekeerde van de verse-biet- plus bladopbrengst (OJT1) en langs dehorizontale as de standruimte per biet (x). De opbrengst
(Ox) en het aantal bieten per are (N) zijn eveneens aangegeven. Voor waarden van
x groterdan 1600cm2ishetverband tussendestandruimteenhetomgekeerdevande
opbrengst goedvoortestellendooreenrechtelijn. Bijhetsnijpunt vandezehjnende
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Fig. 1. Het verband tussen-1het omgekeerdevandeopbrengst aanversemassavanbieten2enloof van
suikerbieten(O* )endestandruimte per plant (x);Ox in 1000kgper are,x incm per plant
enNinaantalplantenperare.O0 = 1400 kgper are,A = 3.103cm2perplant. Gegevens ontleend aan PFEIFFER en SIMMERMACHER (6).

Therelation betweenthe reverse of the yield offresh matter of beetsandtopsof sugar beets
(Ox'1) andthespaceavailablefor eachplant(x); Ox in 1000kg
per are,x incm*perplantand
N innumberofplantsper are. O0= 1400kgper are, A = 3.103 cm2perplant.

verticale asisaf te lezendat O0gelijk isaan 1400kgper are enbij het snijpunt van deze
lijn en de horizontale as, dat A gelijk is aan 3000 cm2. Bij een standruimte per biet
van 3000 cm2 is de opbrengst dus de helft en bij een standruimte van 6000 cm2 per
biet dus een derde van 1400kgper are.
Voor waarden van x kleiner dan 1600cm2 neemt de opbrengst per hectare af met
afnemende standruimte per biet; de grootste opbrengst, 910kg per are, werd dus bereikt bij een aantal van 625 bieten per are. We wijzen er nogmaals op dat de in dit
artikel gegevenvergelijkingen alleenbetrekkinghebben ophet gedeeltevan het standruimtetraject waar de opbrengst per hectare afneemt met toenemende standruimte
per biet.
Naarmate het opbrengstniveau vaneenveldmetbieten hoger is, ishette verwachten
dat de bieten beter in staat zijn beslag te leggen op het onbeplante oppervlajk. In dat
geval is de waarde van A positief gecorreleerd met het opbrengstniveau van het veld.
VOEDERBIETEN
VAN DILLEWIJN en SMEENK (2) bespraken een groot aantal proeven in het landbouwconsulentschap West-Brabant met Groeningia-voederbieten. De resultaten van
deze proeven zijn in figuur 2 samengevat. De 21 proeven in 1939 zijn ingedeeld in
drie groepen van zeven met een relatief laag, gemiddeld en hoog opbrengstniveau.
De droge-stofopbrengsten van debieten voor alledrie niveausbij de vijf onderzochte
standruimten zijn weergegeven door stippen. De resultaten van de 10proeven in 1940
zijn ingedeeld intweegroepen vanvijf enweergegeven door cirkels.Van de7 proeven
in 1941zijn alleen de gemiddelden weergegeven door kruisjes.
In het gehele traject, voor elk vruchtbaarheidsniveau en in alle drie jaren, zijn de
waarnemingenuitstekendtevereffenen metdeliniaal.Hiermedeisdebruikbaarheid van
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detheoriebetreffende het verband
tussen standruimte en opbrengst
bevestigd voor voederbieten.
De lijnen voor de proeven bij
een laag opbrengstniveau blijken
zoveel steiler te lopen dan de
lijnen bij een hoog opbrengstniveau dat de waarde van A
inderdaad positief gecorreleerd is
met het opbrengstniveau van het
veld.Delijnvoor 1941loopt vlakker dan die voor 1939en 1940 bij
ongeveer gelijk opbrengstniveau,
hetgeeneropwijstdat het verband
tussen het opbrengstniveau en de
waarde van A waarschijnlijk afhangt van de weersomstandigheden. Niettemin geven de resultaten van 1939 een goede indruk
vanhet verband tussen opbrengst
en standruimte. In figuur 3 zijn
de drie verbanden voor dit jaar
dan ook uitgezet op de gebruikelijke wijze met langs de verticale
as de droge-stofopbrengst in kg
per are en langs de horizontale as
het aantal bieten per are. In deze
grafiek is weer duidelijk te zien
datde opbrengststijgingverkregen
door vergrotingvanhet plantaantal relatief het belangrijkst is op
onvruchtbare gronden. We merken opdat dezeconclusie natuurlijk ook al door VAN DILLEWIJN
en SMEENK (2) getrokken is.

Zelfs bij 800-900 planten per
are is het optimum in geen van
de gevallen bereikt, hetgeen de
bruikbaarheid van de hier gegeven beschouwing bij het advieswerk ten goede komt.
SUIKERBIETEN
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dedrogeFig.2. Het verband tussenhetomgekeerdevan
stofopbrengstvanvoederbieten(O*-1)endestandruimteperplant(x);Oxin100kgperare,x incm2
per plant en N in aantal planten per are (VAN
DILLEWIJN en SMEENK (2)).

Therelationbetween the-1reverse of thedry matter
yield offodder beets (Ox ) andthe spaceavailable
for eachplant(x);Ox in100kgper are,x in
cm%perplantandN innumberofplantsperare.

In de Mededelingen van het
Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom (5) zijn de resultaten van een zestiental standruimteproeven met suikerbieten, ras Kuhn P, gepubliceerd. Deze resultaten zijn grafisch
voorgesteld in figuur 4, waar langs de verticale as de suikerproduktie in kg per are
is uitgezet en langs de horizontale as het aantal planten per are. De volgetrokken
lijnen hebben betrekking op proeven van het Instituut in het zuidenen westenvan het
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land en de gestippelde lijnen
opproevenvan de Commissie
1939
tot BevorderingvandeSuikerbietenteeltin Groningen.
1939
Indefiguurzijntweegroepen
krommen te onderscheiden.
100
Groep I betreft proeven waar
1939
de opbrengst aanvankelijk
sterk stijgt met een stijgend
aantal plantenperare.Uiteen
bewerkingvan deze gedeelten
50
van deze krommen blijkt dat
hiervoor kwalitatief eenzelfde
verbandgeldtalsvoor voederbieten. Boven een aantal van
_1_
ruwweg 900 planten per are
200
400
600
800
1000w
büjft deopbrengstechtergelijk
Fig.3.Hetverband tussendedroge-stofopbrengstvanvoederof neemt aanmerkelijk af met
bieten (px) en het aantal planten (AT);Ox in kgper are
een toenemend plantaantal.
enN inaantalplantenperare.Lijnenontleendaanfiguur2.
Voor dit aantal of hoger geldt
Therelation betweenthe dry matteryield offodder beets
(Ox) andthenumberofplants(N); Ox in kg per areand
dusnietmeerhetinjvergelijking
N innumberofplantsperare.Linesobtainedfromfigure2.
(2) gegeven verband tussen
opbrengstperhectareenstandruimteperbiet.
Datjuist bij suikerbieten een optimum optreedt iswellicht toe te schrijven aan de
bladontwikkeling die aanmerkelijk groter isdan bij voederbieten. Een aanwijzing in
dezerichtingzijn deresultatenvan PFEIFFERen SIMMERMACHER(6)die 1,3 en5bieten
verbouwden in cultuurpotten met een diameter van ongeveer 30cm, ingegraven op
een onderlinge afstand van75cm.Devoor dewortelsbeschikbare „ruimte"wasdus
700,235en 140cm2ende„ruimte"beschikbaarvoorhetloof5625,1875en1125cm2.
Infiguur 5liggendepuntenwelkehetverband tussenstandruimte enhet omgekeerde
van de opbrengst aangeven, op een rechte lijn; gezien het kleine oppervlak van de
potten enhet grote gewicht van debieten maakt een dergelijk resultaat het onwaarschijnlijk dat het optreden van een optimum al of niet samenhangt met de voor de
wortelsbeschikbare ruimte.
Bijdeproevenvan groepII ishet opbrengstniveau aanmerkelijk lager.In analogie
met deresultaten voorvoederbieten zouhetteverwachtenzijn dat hier deopbrengst
inhogemateafhangtvanhetaantalplantenperare;hetblijktechterdatdeopbrengst
nauwelijks afhangt vanhetaantalplantenperare.
Geziendeloofgewichten kanhier geensprakezijnvan eenteweelderigebladgroei.
Wemoeten dus aannemen dat in dezegevallen deopbrengsten beperkt werden door
een tekort aan bestanddelen welke uit de grond worden opgenomen. Deze bestanddelen zouden dan, evenals dit met de macro-elementen het gevalis(verg.BRUINSMA
en STUMPEL(1), GEBHARD(3)),ingelijke mateaandegrond onttrokkenworden door
circa400en800plantenperare.Erzijngeengegevensbeschikbaar ommetenigemate
van zekerheid de in het minimum zijnde bestanddelen te identificeren.
Overdemogelijkheid datopdeveldenvangroepIIdebietenaangetastwarendoor
eenziektewaarvandeschadeperplanttoeneemtpertoenemendplantaantalkanniets
gezegd worden.
In Nederland wordt veelal geadviseerd bij deverbouw van suikerbieten naar circa
700bietenperaretestreven.Opvruchtbaregrondenisditeenacceptabelaantal.Men
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Fig. 4. Hetverband tussendesuikeropbrengst van suikerbieten (Ox) en het aantal planten (N); Ox
inkgsuikerper are en N in aantal planten per are. Gegevens ontleend aan Med. Inst. Rat.
Suikerprod. (5).
Therelationbetweenthesugaryieldofsugarbeets(Ox) andthenumberofplants(N);Ox inkg
sugarper areandN innumberofplantsperare.

is echter ook de mening toegedaan (JORRITSMA (4)) dat op onvruchtbare gronden het
aantal bieten per are zo hoog mogelijk opgevoerd moet worden. Deze mening wordt
voor zover suikerbieten betreft niet door de resultaten van de hier besproken proefvelden bevestigd. Hierop is reeds door BRUINSMA en STUMPEL (1) gewezen.
On spacing of beets
Experiments on the effect of plant density on yield can betreated as experiments on
competition between space with.and without plants (DE W I T and ENNIK (7)).It was
found that the relation between the yield (Ox) and the space available for each
plant (x) is as follows:

°*= °°ÄTx

(2)

in which A is a constant depending on growing conditions, expressed in the same
units as x.
Thereis,however,adensitybeyondwhichtheyielddoesnotincreasewith increasing
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plant density because all available
space isoccupied. Equation (2)ora
straight line relationship between
Ox"1andx holds therefore only in
the region where theyield increases
with increasing plant density (figure

o,* -
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Fig. 5. Het verband tussen het omgekeerde van
de droge-stofproduktie van bieten (O* - 1 )
en de oppervlakte beschikbaar voor de
wortels(xw) enhetloof (x/) vanelke plant;
Ox inkgdroge stof per pot enx incm 2per
plant. Gegevens ontleend aan PFEIFFER en

Thecorrectness oftheaboveviewpoint is proved by means of experiments onspacing withfodder beets
(figure 2). It appears that for this
cropanoptimum plant density does
not occur within theregion covered
by the experiments and that the
value of A is positively correlated
with theyield level.
As for sugar beets, on high producing fields there was an optimum
around 900 plants per are, which
mayhavebeen due tothelarge leafmass onthese high producingfields
(figure 4, groupI). Onfieldswithalow
yield the effect ofplant numberper
are was much lower (figure 4,group
II). Theyield was probably limited
there bya limited supply ofoneor
moreelementstakenupfrom thesoil.

SlMMERMACHER(6).

The relation between the reverse of the dry
matter yield of beets (Ox-1) and the space
available for theroots (xw) andthe tops(xi)
of each plant; Ox in kg dry matter per
container andx in cm*per plant.
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CORRELATIE TUSSEN PLANT- EN AARGROOTTE TEN TIJDE VAN DE
AARAANLEG BIJ TARWE
with summary
H . G. WlTTENROOD

INLEIDING

Hoewelhetvoordehand ligt dat een grotere plant ook een grotere aar, d.w.z. een
aar met een groter aantal pakjes aanlegt, is het bekend dat het onder bepaalde omstandigheden ook andersom kan zijn. Als nl. een zeer koudebehoeftige wintertarwe
zeer laat in het voorjaar wordt gezaaid, ontwikkelt zo'n plant zich vrijwel uitsluitend
vegetatief, d.w.z. met een groot aantal grote bladeren, terwijl er geen aar ontstaat, of
hoogstens een klein, loos aartje zeer laat in het seizoen. Bekend is dan ook dat de
plant in de voorafgaande vegetatieve periode een voldoende lange tijd van lage
temperatuur moet doormaken om zich normaal generatief te kunnen ontwikkelen.
Maar dewinter duurt gewoonlijk langer dan strikt nodigisom volledig aan de koudebehoefte van een ras te voldoen en in deze tussentijd van nog vrij lage temperaturen
en geringe daglengte blijft de plant nog vegetatief, gaat dus nog steeds door met
bladeren aanleggen, maar kan op het intreden van warmte en lange dag in de kortst
mogelijke tijd reageren met aaraanleg. Is nog niet volledig aan de koudebehoefte voldaan, dan duurt het langer tot het verschijnen van de aaraanleg en wel des te langer
naarmate er minder aan de koudebehoefte is voldaan, of m.a.w., naarmate de „jarowisatie"-graad geringer is. Bij onvolledige jarowisatie kan korte dag de latere ontwikkeling in warmte en lange dag toch versnellen, zodat de korte-dag,,vernalisatie"
kan worden aangetoond met behulp van de minimumduur van de ontwikkeling tot
bloeirijpheid bijeenbepaalde combinatie van koude enkorte dag,zoals VANDE SANDE
BAKHUYZEN ZO elegant demonstreerde (1, 2); daarom definieerde hij „jarowisatie"
als het inwerken van de koude alleen en „vernalisatie" als de invloed van koude en
korte dagbeide.Volgensfysiologische inzichten, diehij nader preciseerde, zoude koude de vorming van het enzym „vernalase" bewerken en de korte dag de vorming
van „vernaline" bevorderen, welke door de vernalase zou worden gekatalyseerd.
Deze vernaline zou dan één van de „câlines" zijn, d.w.z. een van de stoffen die elk in
samenwerking met auxine een afzonderlijk orgaanstelsel in de ontwikkeling en groei
moeten „regelen" (2). Door al deze câlines uit eenzelfde „protocaline" te laten ontstaan zou vanzelf in de ene fase het overwicht op de bladproduktie, in de andere fase
op de aarontwikkeling enz. terechtkomen. Is de plant b.v. reeds met de aaraanleg begonnen, dan zou korte dag volgens dit schema niet een hernieuwde bladgroei betekenen, maar slechts een vertraging in de pakjesontwikkeling, waardoor deze langer
duurt. Ondertussen kunnen zich veel meer pakjes vormen voordat de aarafsluiting
optreedt, welke laatste tot stand komt doordat de groeitop zichin een pakje differentieert.Werkelijk beeldt VANDE SANDE BAKHUYZENzo'n aarontwikkeling af (1) waarbij
aan de aar een groot aantal halve ringen (de latere bracteeën) voorkomt, zonder dat
de interbracteale ruimten tot pakjesprimordia zijn opgezwollen, terwijl toch de halve
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ringen reeds bractee-karakter bezitten, omdat zezich niet omdestengel sluitenen
dus niet tot bladprimordia uitgroeien.1)
Van het gehele proces van deovergang totde aaraanleg en verder totnade aarafsluitingisuitwendig nietstezien;paslaterisdeeerste knoop van dezich ontwikkelende halm voelbaar, overeenkomend met stadium 6volgens FEEKES (6). Degroei van
dezehalm vangt aan op eenbepaald ogenblik inde ontwikkeling der pakjesprimordia.
Deze zouden dan auxine afscheiden en zo dus de halmgroei bepalen; later zoudende
bloemen deze functie overnemen, zodat de uiteindelijke planthoogte een functie
van het pakjesgetal endus van deaargrootte zou zijn. Op haar beurt zou deze aargrootte worden bepaald door de lengte van de periode gedurende welke de reeds volledig gevernaliseerde plant door de nog telage temperaturen entekorte dag aan het
eind van de winter genoodzaakt isvegetatief teblijven en dus ook nogvoortgaat haar
bladgetal tevergroten. Zo zou dus later een grotere aar door een groter assimilerend
oppervlak kunnen worden gevoed, maar dit samengaan van blad- en pakjesgetal zou
niets daneen parallellisme zijn. Een bezwaar van deze redenering isdatonvolledig
gevernaliseerde planten dangeen aar zouden kunnen vormen. Omdit bezwaar te
ondervangen dient devoorstelling vande stabiele bladprimordia endelabieleprimordia,waarvandelaatste naar omstandigheden inblad- ofwel bractée- metpakjesprimordia zouden kunnen overgaan. Hiermee wordt de opvatting van PURVIS en
GREGORY over de aard van de „double ridge" (aarstadium 2 volgens VAN DE SANDE
BAKHUYZEN 2 );zie7,tabel62, p. 164) weer ingevoerd. Volgens hen zou het bovendeel
van de double ridge nog kunnen uitgroeien toteen pakje ofanders het onderste deel
tot een blad. Overigens worden door deopvatting als zou eralleen een parallellisme
tussen plant- en aargrootte bestaan, de zo uiteenlopende verschijnselen alsinde aanhef even aangeduid, totéén geheel verenigd.
In ditverband past ooknog dezomerkwaardige ervaring dathet's wintersbeweiden van degraanvelden door vee slechts een geringe opbrengstverlaging behoeft
te veroorzaken, zoals ook VAN DOBBEN voor het grazen van wilde ganzen opgraanvelden inde winter aantoonde (4, 5); eenafbeelding hiervan (4)zouwerkelijkeen
totale misoogst doen verwachten inplaats vaneen slechts geringe oogstdepressie!
Het kan er dus werkelijk oplijken datheterniet toe zou doen, hoe groot deplant
is tentijde van deaaraanleg. Men zou welhaast kunnen menen dat deplant slechts
aanwezig behoeft tezijn omdemilieu-invloeden te ondergaan tothetbereikenvan
eenbepaalde aargrootte. Overigens moet worden opgemerkt dat er tussen de toestand
vlak voor deaaraanleg endeeindoogst nog velerlei mogelijk is, waardoor het ontwikkelingsbeeld nog sterk kan worden beïnvloed.
Bij hetdoornemen vandegegevens vaneen proef met 6tarwerassen dieopverschillende tijdstippen ineen kas waren gebracht en waarbij de plantlengte, het aantal
bladeren, het aantal pakjes en het tijdstip van de aarafsluiting waren vastgelegd, leek
er een duidelijke samenhang tebestaan tussen plantlengte enpakjesgetal. Hieromis
dit materiaal nog eens ophetbestaan van een correlatie hiertussen onderzocht.
MATERIAAL ENMETHODE

Het materiaal ishetzelfde alsvan de reeds eerder beschreven proef over het verloop
van de jarowisatie van zes wintertarwes (7). Deze werden op7november inop het
*) Een zo verkregen aar van Bersée met wel 40 pakjes werd als demonstratiemateriaal bewaard,
maar na deevacuatie 1944-'45 vernield teruggevonden.
2
) Ter onderscheiding van de door FEEKES(6)ingevoerde ontwikkelingsstadiums worden de door
VAN DE SANDE BAKHUYZEN gebruikte ontwikkelingsstadiums, die met uitzondering van stadium 1

uitsluitend betrekking hebben opde aarontwikkeling, hier aarstadium genoemd. Met aarstadium 1
wordt devegetatieve ontwikkeling aangeduid zodat ditgeen aarstadium in deeigenlijke zin des
woords is.
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veld staande potten uitgezaaid, waarna van elk ras op vier tijdstippen twee potten
(somsook één)gebracht werdenineenkasmet eenconstantetemperatuur van 18°C
(tussen de planten gemeten) onder een lichtbak met TL-buizen op 30cm boven de
potrand. Onder deze omstandigheden werd dejarowisatie voorkomen. Iedere pot
bevatte 15planten waarvan op onregelmatige tijden gewoonlijk 3planten per keer
werden bemonsterd. De tijdstippen van inzetten in de kas zijn in tabel 1voor elk
ras weergegeven en per ras en inzet ook het aantal planten met een afgesloten aar.
Tussen haakjes is het totaal aantal onderzochte planten vermeld en in Romeinse
cijfers het inzetnummer. Van de 144 onderzochte planten waren er dus slechts 54
waarvan het aantal pakjes reeds definitief was. In de eerder genoemde publikatie
werd het verloop van de aarontwikkeling besproken; bovendien werd de ontwikkelingssnelheid vastgesteld en het vroegste begin van het generatieve stadium opgespoord.
Tabel 1. Aantal planten met volledig pakjesgetal per ras en datum van inzetten in de kas; tussen
»
haakjes hettotaalaantal onderzochteplanteneninRomeinsecijfers het inzetnummer.
Numberofplants withultimatespikeletnumbersper varietyandthedateof transport to the
greenhouse; inbrackets thetotalnumberofanalyzedplantsandinRomannumerals theserial
transport number.
Ras
Variety

Juliana
Carsten'sV. . . .
SkandiaU I . . . .
Dagenophetveld .
Daysonthe field
TotaallTotal

Datumvanindekasbrengen(ingezaaid op7nov.1951ophetveld)
Dateoftransporttothegreenhouse(sownonNov.7,1951onthe field)
17/12/'51

2/l/'52

14/1

24/1

1(5)1
1(4)1
0(4)1
2(7)1
0(10)1

0( DU
K DU
9(11)11
6(13)11
1(10)11
6(16)1

6(11)111
1( 9) i n
5( 9)111
3( 3)11
3( 3)11

0(3)IV
0(3)111
0(3)IV
3(3)IV
0(3)IV
0(3) m

3 (6)IV

56

68

78

91

40

8/2

3(3)IV

Totaal/Total
7(20)
5(11)
10(27)
16(32)
4(26)
12(28)

54(144)

De resultaten betreffende de ontwikkelingssnelheid zijn samengevat in tabel 2
(waar mogelijk) in dagen per stadium enper inzet. Dezesrassenvormen vanBersée
tot Skandia III een reeks met toenemende koudebehoefte per ras. Het is opvallend
dat de ontwikkelingssnelheid afneemt met toenemende koudebehoefte en toeneemt
methetnummer vandeinzet,dusmetvoortschrijdendejarowisatie.Hetisechterniet
waarschijnlijk dat op den duur allerassen dezelfde eindsnelheid zouden bereiken in
verband met verschillen in korte-dagtolerantie.
De duur van devegetatieve periode in dekas per ras eninzet isin tabel 3optwee
mamerenweergegeven, nl.ten eerstealshet aantal dagendat deplantin dekasvegetatiefisententweedealshet definitief aantal aangelegdebladeren. Beidegrootheden
zijn, afgezien van de bladaanleg gedurende de veldperiode, nauw gecorreleerd (7).
Gedurende dezeveldperiode ishetbladgetaltoegenomenmet 1 à2bladeren gedurende zowat 51 dagen, dus met één blad in 34 dagen; voor de kasperiode wordt dat
ongeveer éénblad per 9dagen. In de kasisde groei dusviermaalzo snelals op het
veld;hierlagdetemperatuur dan ook ongeveer 15°Clager.
Van alle planten werd in het vegetatieve stadium behalve het bladgetal ook het
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Tabel 2. Snelheid van de generatieve ontwikkeling in dagen per aarstadium (zie 7, tab. 62,p. 164)
per rasen datum vaninzettenin dekasbij eenconstante temperatuur van 18°Cen continu
licht; voor de planten van inzet nr. III tevens de duur van deze ontwikkeling tot aan de
aarafsluiting en van hier tot aarstadium 10.
Rate ofgenerative development indaysper earstage(see 7,table62,p. 164) per variety and
dateof transport to thegreenhouse witha temperature of 18°Candunder continuous illumination;for theplantsof transport no. Ill alsothe duration of development until theultimate
numberof spikeletsisreachedandafter that untilearstage10.
Note: earstage1isnotreallyanearstage,butindicates thevegetative development.
Ontwikkelingssnelheid ia dagen

Inzet or. I l l / Transport no. Ill

Rate of development in daysper earstage

Duur vande aarontwikkeling
Duration of ear development in days

Nr. inzetdatum in kas
Ras
Variety

Aarstädium bij
aarafsluiting

No. of transportto greenhouse

Ear stage whentop
spikeleiappears
II

I

Bersée . . .
Renfort . .
Prima . . .
Juliana . .
Carsten's V .
Skandiam.

ill

2,75
2,13

IV

2,19
1,50
2,35
2,72
(3,70)
(4,07)

2,81
2,85
3,84
4,40

tot aarafsluiting
untilappearance
of topspikelet

37.
3V.
37,

fromappearance
of topspikelet
until ear stage 10

7,3
5,0
7,8
8,2
9,9
10,9

3
27s
27a

3,90

vanaf aarafsluiting tot aarstadium 10

14
10
16
19
27
30

Dewaardentussen hakenzijngeschat./ Thevaluesinbracketshavebeenestimated.
Tabel 3. Gemiddeld aantal dagen dat deplanten in dekas vegetatief zijnper ras en inzet, enhetgemiddelde totaal aantal aangelegde bladeren per plant.
Mean numberof days theplants are vegetative in the greenhouse after thefieldperiodper
variety andtransport, andtheaverage totalleafnumberperplant.
Gemiddeld aantal dagen
vegetatief in de kas
Mean number of days
vegetative in greenhouse

Ras
Variety

Bersee
Renfort
Prima
Carsten'sV
Skandialll
Dagen op veld . . . .
Days on field

17
19
20
30
41

40

7
9,5
13,5
19,5
23,5
32

56

6,5

Gemiddeld totaal bladgetal
Mean number of total leaves

10
13,5
19
20

6
8,5
8
13
15
16

10

68

78

91

8

8,75
9,75
10,75
11,0
12,67

40

9
8
9,0
10,30
11,38
11,43

56

8,73
9,75
10,44
10,0
10,0

9,0
9,33
10,0
10,0
10,0
10,67

10,17

68

78

91

aantal halve ringen geteld. Deze halve ringen gaan in het generatieve stadium dus
overindebracteeën + depakjesprimordia. Intabel4isdefrequentie vanprimordiumaantal ( = aantal halve ringen of pakjesprimordia) bij de verschillende aarstadiums
weergegeven (zie 7, tabel 62, voor een meer gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke ontwikkelingsstadiums). Het gemiddelde aantal primordia per plant isin
figuur 1tegen het aarstadium uitgezet. Het blijkt dat in het vegetatieve stadium het
aantal halve ringen gewoonlijk 2 à 3 is. Aan de top van de vegetatiekegel wordt
steedseenhalveringgevormd, terwijl delaagstgelegen halveringin een bladprimordium overgaat. Deze tweeverschijnselen houden geüjke tred, zodat er in dekas één
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9,33

ring per 9dagen bijkomt. Daarna wordt deplant generatief (stadium (2));hetbladgetalneemt dusniet meertoe,maar dehellingvan delijn in figuur 1 geeft een toename
van 3,23 pakjes per stadium weer. Aangezien volgens tabel 2een aarstadium gemiddeld ongeveer 3dagen duurt, betekenen 3pakjes per stadium dus ongeveer 1 pakje
per dag, wat ongeveer 9à 10maal zo snelisals de toename van het aantal bladeren
in het vegetatieve stadium bij dezelfde temperatuur.

II C

vi 1 «

JL°
I
.3 •? .*.. ? p
-

Number
ringsor

là»*!*Aantal
ringenof

A a n t a l planten per aarstadium
Number ofplants per earstage

- half
i) per

halve
ia) per

Tabel 4. De frequentie vanprimordiumaantal bij develschillende aarstadiums;het gemiddelde aantal primordia per plant en het percentage bladeren per aarstadium, gemiddeld over rassen
en inzetten.
Frequencyofprimordianumberaccordingtodifferentearstages;themeannumberofprimordia
perplant andthepercentage of leavesper earstageaveragedovervarietiesandtransports.

25
20-24
19
17-18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tot.aant.planten
Tot.numberofpi.
Gem.aant. primordia
perplant
Meannumberofprimordiaperplant
Bladgetalin%van
gem.overallestadiums
Numberofleavesin%
ofthemeanofear
stages

A a n t a l pakjesprimordia
Number ofsptkelet primordia

Halve
ringen

Half

toenemend
increasing

rings

1

(2)

2

afgesloten
ultimate

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1

3

4
2

2

3

6

1
1
1

1
1
1
3
9
8
1
22

2,77

10
4
5
2

23

2
1
5
7
12
5
4

37

5,33 8,60

102

105

l
l
1 7
3
2 4
2 3
1
2

27

2
1
4
3

1
1
2

1
3

2
1

11

5

4

4

12,48 12,91 15,20 12,25 14,25 13,50 13,00 12,67

98

97

95

95

99

96

100

98
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mordia per plant
primordia perplant

_1

I

I

L_

1 (2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aarstadium
earstage

Fig. 1. Gemiddeld aantal primordia per aarstadium.
Mean numbers of primordiaper ear stage.

In stadium 3hadden bij de 3 late rassen 15van de
16 planten reeds een afgesloten aar; de uitzondering
waseenplantvanhetrasJuliana.Bijde3vroegerassen
hadden slechts4vande 11planten eenafgesloten aar.
Wanneer we op grond van deze waarnemingen het
moment van aarafsluiting bij de drie vroege rassen
Bersée, Renfort en Prima bepalen op stadium 3,3, bij
Juliana op 3,0 en bij Carsten's V en Skandia III op
2,7, dan kan een schatting worden gemaakt van de
duurvandeperiodevanaf het begin van de aaraanleg
tot aandeaarafsluiting, envan de aarafsluiting tot en
met stadium 10.Deze geschatte waarden zijnaangegevenin het rechterdeel van tabel2.
Als gewone routinebepaling werd altijd van elke
plant delengte gemeten vanvoettothoogstebladspits,
omdatbijdemeesteplantenvan een stengel of nietsof
nogmaareeneerstebegin aanwezigwas,zodaterinelk
gevalnoggeeneersteknoopuitwendigvoelbaarwas.
CORRELATIES

Terwijl bij de lage temperaturenophetvelddeplanten nauwelijks groeiden, ontstond er in de kas een
groot lengteverschil en dat niet zozeer tussen de verschillende rassen, dan weltussen deverschillende inzetten perras; devroegste inzetten gaven door hun langere vegetatieve groeiduur de langste planten te zien (zie
tabel 3). Ondanks de rasverschillen werden alle 54planten meteenvolledig pakjesgetal als één geheel van varianten beschouwd, want het aantal per ras is te klein
om er veel mee uit te kunnen richten (tabel1).
Aangezienhethierplantenbetreft dienietalleinhetzelfde stadium waren, maar in
aarstadiumvarieerdenvan3tot 10(tabel4),zouheteigenlijkverwonderlijk zijnalser
een correlatie tussen lengte en pakjesgetal zou kunnen worden gevonden, te meer
omdat dit traject, zoals uit de laatste kolom van tabel 2blijkt, zich over een nogal
lang tijdsverloop kan uitstrekken. Bij de berekening van genoemde correlatie moet
duseentijdsfactor worden ingevoerd enomdat deplanten welhaastuitsluitend in de
kas groeiden, kan het aantal dagen in de kas tot aan de bemonstering als maat genomen worden. In deze tijd is de plant echter eerst vegetatief en daarna generatief,
zodat hierin onderscheid gemaakt dient te worden; alsmaat voor devegetatieve tijd
zaldaarom het aantal aangelegde bladeren worden genomen. Dit loopt immersgrotendeelsparallel met het aantal dagen in dekas dat deplanten nog vegetatief waren
(tabel 3),hoewelhettoenemenvanhetbladgetal ophetveldweleenstorendeinvloed
kan hebben. Het bladgetal heeft ook nog het voordeel dat het voor VAN DESANDE
BAKHUYZENzo belangrijke parallellisme tussen blad- en pakjesgetal kan worden nagegaan.Zoverkrijgt men dusdevolgende 4variabelen:
X^. aantal dagenin dekas;
X2:lengtevan deplant;
X3: totaal aantal bladeren;
Xt: definitief aantal pakjes.
De correlatiecoëfficiënten tussen de 4 variabelen zijn gegeven in tabel 5. Het berekenenvanpartiëlecoëfficiënten heeft geenzinomdatdetwee correlatiecoëfBciënten
ris enrM, dieveelvannul afwijken, niet opdezelfde variabelen betrekking hebben.
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Tabel 5. Coëfficiënten van correlaties tussen: aantal dagen in kas (Ai), plantlengte (A's), bladgetal
(A3)en definitief pakjesgetal (Xt).
Coefficientsofcorrelationsbetween: numberofdaysingreenhouse(XJ, plantlength(X%),leaf
number(X3) andultimatespikeletnumber (XJ.
ra = + 0,087
rls = + 0,601

r14 = + 0,319
rn = + 0,085

rM = + 0,713
» « « = + 0,154

Betrouwbaarheidsgrens 99% is 0,350. / Significance levelfor 99% is 0.350.
Betrouwbaarheidsgrens 95% is0,270. / Significance levelfor 95% is0.270.

De correlatie tussen plantlengte en pakjesgetal (r24) blijkt hoog te zijn, en zelfs
de 99%-betrouwbaarheidsgrens te overschrijden.
De correlatie tussen tijd in de kas en bladgetal (r13) blijkt eveneens hoog te zijn.
Deze correlatie zou natuurlijk lager geweest zijn wanneer detijden in dekasgemiddeld langer geweest zouden zijn, omdat in de kas de overgang naar het generatieve
stadium plaatsvindt.
Merkwaardig isdat decorrelatie tussen tijd in dekas en plantlengte (r12)kleinis,
wat samengaat met eenkleinecorrelatie tussentijd indekasendefinitief aantal pakjes(r14)entussenplantlengte entotaal aantalbladeren (r^). Eenenanderzoueengevolg kunnen zijn van eenstorende invloed van rasverschillen envan eenstagnatie in
de lengtegroei na de aaraanleg. De geringe correlatie tussen totaal aantal bladeren
endefinitiefaantalpakjes(^34) kan,evenalsdegeringecorrelatietussenplantlengteen
aantal bladeren (r23),een gevolgzijn van de dubbelzinnigheid van het bladaantal als
een maat voor de vegetatieve tijd. Immers, met een lange veld- en korte kasperiode
worden relatief veelbladeren in het veld gevormd, hetgeen vertroebelend werkt.
De gevonden correlaties gevenaan dat in dit materiaal deduur van devegetatieve
periode overheersend werkt endat planten met eenafgesloten aar voor het zichtbare
schieten weinig in de lengte groeien vergeleken met de voorgaande lengtegroei.
Nuishetbekenddatbijdebloemaanleggewoonlijk eengroeiremmingoptreedt(3).
Dit zou ook kunnen verklaren dat bij onze waarnemingen het bladgetal per ras en
inzet de tendens vertoont lager te zijn bij de hogere aarstadiums, hetgeen in tabel 4
onderaan gemiddeld over de verschillende rassen en inzetten in procenten isweergegeven. Indien de remming bij gelijk behandelde planten van eenzelfde ras nietgelijktijdig optreedt, zullen deplanten diehet langst vegetatief blijven het grootst worden en ook kans op een blad méér hebben, terwijl de sneller generatief geworden
planten eerder in degroeiremming terecht gekomen zijn enkans hebben opeenblad
mindervanwegedekortereduurvan devegetatieveperiode.Dat eenreedsaangelegd
bladnaderhand zou kunnenverdwijnen isuitgesloten. Alsdus,zoalsgewoonlijk, per
keer drieplanten worden bemonsterd vaneenpotmet 15 planten endoor hetuitzoekenvaneenietstegrote„gemiddelde"plantdelangervegetatief blijvendeplantenhet
eerstverdwijnen, blijven desnellere- metminderbladeren- voorlater over.
CORRELATIES PERRASAFZONDERLIJK

Omdatrasverschillen hetresultaat kunnenhebbenvertroebeld,zijn tochdebelangrijkste correlaties, nl. dietussen lengteenpakjesgetal (r24),tussen lengte en bladgetal
(723) en tussen blad- en pakjesgetal (r^ per ras berekend. De verkregen coëfficiënten
zijn met behulp van de z-waardenberekening volgens FISHER gemiddeld.
Wehebben reedsgeziendat dekasperiode op denduur te kort wordt omtegende
veldperiode tekunnen opwegen,zodat eenper opvolgendeinzetafnemende duurvan
de vegetatieve groeiin de kas zal samengaan met eentoenemend bladgetal in plaats
vaneenafnemend. Ditlaatstekaneigenlijkalleenmaarvoorkomenbijdezeerkoude141

behoeftige, late rassen en dan eigenlijk nog alleen bij de vroegste inzetten. Later
immers komen de meer koudebehoeftige rassen in dezelfde situatie als de minder
koudebehoeftige enzou ook hier eenper opvolgende inzetafnemende lengte (enook
eenafnemend pakjesgetal) moeten samengaanmeteentoenemend bladgetal.Daarom
is, waar dat door een voldoende aantal mogelijk was, een scheiding gemaakt tussen
de groep der vroege en die der late inzetten in de kas. Zo zijn de 16gevallen van
Julianagesplitstin8vandeeerstetweeinzettenen8vandelaatstetweeenbijSkandia
IIIisvandeintotaal12plantendegroepvandeeerste9plantenookapartbeschouwd;
tevenswerdbijditrasnagegaanwathetresultaat wasindieneenzeergroteplantmet
25pakjes doch een weinig afwijkend bladgetal buiten beschouwing werd gelaten.
Vandeopdezewijzeverkregen 11 groepenwerdendedriehiernadertebeschouwen
Tabel 6. Correlatiesper ras of groep van planten tussen plantlengte en pakjesgetal foi), plantlengte
enbladgetalen bladgetal (r2s)en blad- en pakjesgetal (r34); degemiddelde correlaties en de
verhoudingvandeduurvandevegetatieveperiodeindekastotdievandeveldperiode.
Correlationsbetweenplantlength andspikeletnumber(r2l), plant length andleafnumber (ri3)
andleafandspikeletnumbers(r3l) pervarietyandpersetofearlytransportsandlatertransports
to the greenhouse; in the last columnthe ratio betweenthe numberof days theplants are
vegetative inthegreenhouse anddaysonthefield;thecorrelation between thisratiosandthe
r23-coefficients= + 0.727 (significance between98 and99%) andbetween this ratiosand
ther^-coefficients = +0.750(exceeding 99% significance level).
Groep
Dr.

Group
no.

l
2
3
4
5

6

Ra«en onderverdeling
Vaiietyandsubdivision

Renfort
Prima
Juliana(totaal/tota/) . .
leen2einzetinkas. . .
1st and 2nd transport to
greenhouse
3een4einzet
3rdand4thtransport

7
8
9
10
11

SkandiaIII(totaal/tofa/)
Totaalzonder4einzet
Totalminus4thtransport
Idemzonder 1 groteplant
Sameminus1largeplant
Totaalzonder 1 groteplant
Totalminus1largeplant

Aantal
gevallen
Number
ofcases
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S dagen op veld
S daysvegetative
ingreenhouse
2 dayson field

+0.8492)
+0.9581)
+0,581

-0,003
- 0,470
+0,445

+0,260
-0,535
-0,205

0,142
0,144
0,236

16
8

+0.8391)
+0,917»)

+0,598a)
+0.9121)

+0,394
+0.8851)

0,283
0,418

8

+0,686

- 0,288

-0,518

0,185

4

+0,746

12
9

1

0

0

0,303

+0.903 )
+0,913!)

+0,269
+0,428

+0,205
+0,364

0,332
0,447

8

+0,410

+0,482

+0,565

0,453

11

+0,6262)

+0,082

+0,181

0,314

+0.8101)

+0,380

+0,356

+0,713

+0,085

+0,154

54

») 99%-betrouwbaarheidsgrens overschrijdend. /Exceeding 99% significance level.
) 95%-betrouwbaarheidsgrens overschrijdend. / Exceeding 95% significance level.

2

X dagen vegetatief
in kas

7
5
10

Gemiddeldecorrelatie .
Meancorrelation
Uittabel5
From table5

Hi
'a
rs3
BladgetalLengte—
Lengtepakjesgetal
pakjesgetal
bladgetal Leafnumber—
Plant length— Plant
lengthspikelet
spikelet
leaf
number
number
number

correlaties berekend. De resultaten zijn in tabel 6weergegeven. Ook is daarin nog het
aantal gevallen per correlatie aangegeven.
De correlatie tussen plantlengte en definitief pakjesgetal ( r ^ blijkt voortdurend
positief te zijn en meestal hoog; de nrs.2,4, 5, 8en 9overschrijden de 99 %-betrouwbaarheidsgrens en de nrs. 1en 11de 95%-betrouwbaarheidsgrens. Deze laatste is dus
reeds in 7 van de 11 gevallen bereikt, waarbij men moet bedenken dat ongunstige
coëfficiënten bij zulke kleine aantallen gemakkelijk voorkomen. De gemiddelde correlatie is + 0,810 en overschrijdt de 99 %-betrouwbaarheidsgrens.
De overige twee correlaties (rw en r34) vertonen, zoals te verwachten viel, meestal
lage tot negatieve coëfficiënten voor de groep van devroege rassen Bersée, Renfort en
Prima en ook voor de laatste twee inzetten van Juliana. Daarentegen vertonen de
eerste twee inzetten van Juliana, waarvan de bladtoename overwegend in de kas
heeft plaatsgevonden, een duidelijke correlatie tussen lengte en bladaantal en tussen
bladgetal en pakjesgetal. Als een algemene maatstaf van vergelijking van de correlatiecoëfficiënten werd voor elke groep een quotiënt gevormd met in de teller het aantal dagen vegetatief in de kas voor alle planten tezamen (zie tabel 3) en in de noemer
de som van het aantal dagen op het veld. De coëfficiënt van de correlatie van de rwcoëfficiënten met deze quotiënten is + 0,727 (betrouwbaarheid tussen 98 en 99 %)
en van de r34-coëfficiënten met deze quotiënten + 0,750 (99 %-betrouwbaarheidsgrens juist overschrijdend). Hieruit blijkt dat waar de toename van het bladgetal samenging met de groei in de warme kas, de plantlengte of het pakjesgetal positief met
het bladgetal is gecorreleerd, maar dat deze correlatie negatief is wanneer het bladgetal toenam zonder dat dit met groei gepaard ging, zoals in de veldperiode.
De plantgrootte, althans de lengte, is dan niet een functie van het aantal aangelegde
bladeren, doch wordt bij de aaraanleg bepaald door het aantal dan uitgegroeide bladeren en dat kan 5à 6minder zijn dan het totale aantal op dat ogenblik.
GROEIREMMING EN BLOEMAANLEG

Als we ons voorlopig voorstellen dat de lengtegroei in het algemeen exponentieel
verloopt, maar voor elke fase een andere constante in de exponent heeft, dan kan de
groeiremming b.v. zo worden verklaard dat de exponent voor de vegetatieve groei
groter is dan de exponent voor generatieve groei, zodat er vlak na het begin van de
aaraanleg een vrijwel vlak stuk moet voorkomen, dat later weer in een steil gedeelte
over kan gaan wat overeen zou moeten komen met het schieten. In de vegetatieve
periode zou dan de groei voorgesteld kunnen worden door
Lt = L0e"t
en in de generatieve periode door
U = L0 eatg eW-tg)
waarin L0 de lengte is op het tijdstip van inzetten en t het tijdsverloop sindsdien;tg
stelt het tijdsverloop op het tijdstip van overgang naar de generatieve fase voor en Lt
de lengte na een tijdsverloop t.
Logaritmisch geschreven worden exponenten tot hellingconstanten en krijgen de
formules de volgende gedaante:
log Lt = log L0 + a't en log Lt = log L0 +a'tg + b'(t-tg),
waarin a' —aloge en b' = blog e.
Log L0, a' enb' kunnen dan uit de gegevens berekend worden. Niet slechts de planten met afgesloten aar, maar alle planten waarvan een vegetatief en generatief traject
bekend is»,kunnen voor de berekening worden gebruikt. Dit komt neer op 124 van
de 144intotaal onderzochte planten. De aantallen per ras,de drie berekende constanten en de multipele correlatiecoëfficiënten zijn in tabel 7 weergegeven.
Het blijkt dat niet in alle zes gevallen a'> b' is. Bij Skandia III is namelijk het
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Tabel 7. De berekende constanten per ras uit de vergelijkinglogLt = log LQ + a'tg + b'(f - tg)
(zietekst) en de multipele correlatiecoëfficiënten.
Computed constantsper variety of the equationlog Lt = log L„+ a'tg + b'(f-tg), and
the multiple correlation coefficients.Lo= length of theplant on themomentof transport to
thegreenhouse, t = timeafter thetransport, tg —time elapsed till the momentof changing
intothegenerativephase,Lt = length aftertime t.
Ras
Variety

Aantalgevallen
Numberofcases

logLo

a'

b'

Multipelecorrel.
coëff.
Multiplecorrel.
coeff.

20
11
27
27
20
19

1,171
1,190
1,158
1,246
1,241
1,195

0,0227
0,0197
0,0200
0,0121
0,0082
0,0075

0,00983
0,00692
0,00223
0,00202
0,00260
0,01048

0,807
0,938
0,821
0,742
0,809
0,710

1,200

0,0150

0,00568

Bersée . . . .
Renfort . . . .
Prima
Juliana . . . .
Carsten'sV . .
Skandialll . .
Gemiddeld . .
Mean

omgekeerde het geval. Nu zijn de multipele correlatiecoëfficiënten niet zo hoog dat
een precieze weergave van het groeiproces doorbovenstaande functies aangenomen
moet worden. Daarom zou het nuttig zijn althans systematische afwijkingen van de
puntenomderegressielijn vanhetgeneratievedeeltekunnen beoordelen.
Daarvoor moet hetbeginpunt naar deovergangvanvegetatief naar generatief (dat
isbij detijd tg) worden verlegd door van elkegegevenlogLt deberekende log L0 en
a'tgaftetrekken endeverkregen getallen tegendebijbehorende (t- tg) uit tezetten.
Ditisvoor allerasseninééngrafiek gedaan.Vervolgenszijn overtijdsintervallen van
circa7dagenmediaangemiddelden berekend.Infig.2azijndezemediaangemiddelden
uitgezet. De op het oog getrokken stippellijn door deze punten geeft het vermoedelijke groeiverloop aan. De lijn welke overeenkomt met de gemiddelde waarde van
b'iseveneensaangegeven.Inhetgedeeltevandetijd vóórtgisdegemiddelde helling
a' getekendenzijn demediaangemiddelden weergegevenvoortwintigplantendieniet
in deberekening zijn opgenomen omdat zeslechtseenvegetatief traject hadden. Om
de plaats van deze punten vast te stellen, is het aantal dagen dat de desbetreffende
planten toen oud waren, afgetrokken van de gemiddelde duur van de vegetatieve
groeivandeovereenkomende inzet (meestaldeeerste).
Ten eindedevoor het verkrijgen van eenjuist beeld wellicht storende invloed van
logi r l o g L0-a'tg
02r

10
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25(t-tg)
dagen
days

Fig. 2a. Log Lt - log£ 0P a'tg uitgezet tegen
het aantal dagen van generatieve groei(f- tg),
gemiddeld over alle rassen. De met a' en b
aangegeven lijnen komen overeen met gemiddelde waarden voora' enb'. Dedoordekruisjesgetrokkenlijnheeftbetrekkingop20planten
met uitsluitend vegetatieve ontwikkeling, de
overigelijnen op 124planten met zowel vegetatieveals generatieve ontwikkeling.
Log Lt - log La- a'tg set againstthe number
of daysofgenerative growth(t - tg), averaged
over allvarieties. Thelinesindicatedwith a'and
b' correspond withtheaverage values ofa'and
b'. Thelinedrawnthroughthecrosses refers to
20plants withvegetative development only,the
remaininglines refer to 124plants withvegetative as wellasgenerative growth.For explanationof symbolsseetable7.

deverschilleninontwikkelingssnelheid tussen derassenteelimineren,isinfig.2bhet
groeiverloop tijdens het onderzochte deel van het generatieve stadium nog eens uitgezet,dochnumethetaarstadium alstijdmaat. Hetbeeldishetzelfde alsinfig.2a.
Zoals uit figuur 2a blijkt verloopt de vermoedelijke
groei vóór het zichtbare schieten volgens twee bogen,
logi f •iogi -°''s
0
elkmetdehollekantnaarbenedengekeerd.Deneiging
0.2
vanelkeboog omnaarheteindtezakkenmoetworden
geïnterpreteerd alshet gevolgvanhetbemonsterenvan
0.1
iets te grote „gemiddelde" planten in het begin,waardoor de laterbemonsterdeplantenietssneller,duskleiner waren. In werkelijkheid moet elke groeikromme,
vegetatief zowel als bij de aarafsluiting, in een vlak
stuk eindigen en dezevlakke stukken zijn dan de ge-0,1
zochte effecten van de groeiremmingen. De remming
aan heteind van de vegetatieve fase verklaart dan de
-02
procentuele afname van het gemiddelde bladgetal per
1 (2) 2 3 L. 5 6
7 8 9 10
inzet en ras; de groeiremmingbij deaarafsluitingveraarstadium
klaart waarom er zoveel tijd na het ogenblik van de
ear stage
aarafsluiting toch nog eencorrelatietussenplantlengte
Fig. 2b. Als flg. 2a, doch met
enpakjesgetal bestaat. Infiguur3is het verloop schehet aarstadium als tijdmaat.
matischweergegevenvolgenshetmodelvandestippelAsfig.2a,butwith the earstage
asmeasureof time.
lijnen infiguur2, maar dan zonder de dalingaan het
eind. Het generatieve deel van de groei moet in het
algemeen wel naar verhouding zijn tot de in het vegetatieve deel bereikte lengte.
Precies zo'n diagram verkreeg ik bij wekelijkse bemonsteringen van de zomertarwe
Peko (ongepubliceerd), zodat dit verloop welzekeris.
ontwikkeling
development
vegetatief
vegetative

generatiief
generate
aaraanleg afgesloten aar
earinitiation]period with ultimate'/ | zichtbaar
schieten
spikelet number
visible
shooting

-lengte op het veld
length outdoors

Fig. 3. Schemavan degroeivan tarwe na overbrenging van in dewinter op het veld gegroeide planten naar eenkasmeteen temperatuur van 18°Cen continu licht; demonstratie van degroeiremmingen aan het eind van devegetatieveperiodeen bij de aarafsluiting.
Schemeof thegrowth of wheatput inagreenhouse with atemperature of 18°Candcontinuous
lightafter havinggrown onthefieldinwinter; demonstration of growthdepressions at theend
ofthevegetativeperiodandwhen theincreaseofthenumberofspikeletsceases.
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In deze proef waren de grootste planten tevens de minst volledig gejarowiseerde.
Om dejarowisatie te voorkomen werd eentemperatuur van 18°C gekozen; bijeen
temperatuur vanenige graden hoger zoudoor dejarowisatie deaarzich vrijwel niet
ontwikkelen.
Op ditlaatste verschijnsel berust ookhetklein blijven vanaaren stengel bij laat
zaaien ondanks de aanwezigheid van vele en grote bladeren. Dikwijls genoeg ook
heb ikinveldjes metonvolledig gevernaliseerde planten zeer lange aren gezien die na
een hitteperiode bijhetschieten halverwege bleven steken.
Niet het volledig aantal aangelegde bladeren, maar de uitgegroeide bladeren bepalen deplantlengte ophetogenblik vandeaaraanleg. Zoishetdus zeker datplantenaargrootte bij tarwe, althans in eenvroeg stadium, met elkaar gecorreleerd zijn;
hierop heeft devernalisatiegraad geeninvloed, hoewel eenvernalisatietekort de oogst
onzeker maakt.
Correlationbetweensize ofplant andear(ultimate number ofspikelets) atear initiation
inwheat
Soon after thebeginning ofear initiation inwheat thetopofthe primordial ear is
differentiated into a top spikelet, so that the increase of the number of spikelets
ceases. These ultimate spikelet numbers proved to be correlated with plant lengths
(measured from stem basis till upper leaf top) atthat moment aswell assome weeks
afterwards. They will also be correlated with plant lengths at themoment when ear
initiation starts. Thedegree ofvernalization proved to beofno importance, though
insufficiently vernalized plants areapttobedamaged byhigh temperatures.
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Mededeling 85 vanhet I.B.S.

HET KOPERBINDEND VERMOGEN VAN STOFFEN DIE IN GRAS VOORKOMEN
with summary
W. B. DEUS en Mej. M. S. M. BOSMAN
INLEIDING

Aan het koper is in de laatste 25jaar in de biochemische literatuur veel aandacht
besteed daar ditelement in tal van oxydatieprocessen een belangrijke plaats inneemt.
Het maakt deel uit van oxyderende enzymen, waaraan in verschillende symposia en
overzichten van recente datum aandacht isbesteed (10, 12).Voorbeelden daarvan zijn
de polyfenoloxydase en de ascorbinezuuroxydase. Ook in niet-enzymatisch verband,
dus als ion, is het koper in staat met behulp van zuurstof de oxydatie van enige verbindingen tot stand te brengen. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de oxydatie
van ascorbinezuur. Deze stof wordt in een kopervrije oplossing niet geoxydeerd door
luchtzuurstof. Bij aanwezigheid van cupri-ionen verloopt de oxydatie met een snelheid die,behalve van depH van het milieu, ook afhankelijk isvan deconcentratie aan
koper. Hierover werden mededelingen gedaan o.a. door BARRON C.S. (1935—'36),
STOTZ C.S. (1937) en STEINMAN en DAWSON (1942) (1, 15,13).
Er zijn ook tal van stoffen bekend die de katalytische werking van het koper bij de
oxydatie van ascorbinezuur afremmen of, wanneer zij in een voldoend hoge concentratie aanwezig zijn, geheel voorkomen. In 1941 (3) vonden wij reeds dat de aminozuren dezeeigenschapin meerdere of mindere mate bezitten. Nadien is hiervan in de
literatuur herhaalde malen melding gemaakt (5,6, 7).Wij moeten hierbij denken aan
het ontstaan van kopercomplexen die niet meer in staat zijn de bovengenoemde oxydatie in stand te houden. Ook zijn er stikstofvrije organische zuren bekend die de
katalytische werking van koperionen opheffen door de vorming van complexe verbindingen (b.v. citroenzuur (13)). Volgens een recente publikatie van FRIEDEN en
ALLES blijken ook purinederivaten en nucleïnezuren koper zeer sterk complex te
kunnen binden, zodat zij door koper gekatalyseerde oxydatieprocessen sterk kunnen
remmen (6).
Daar het koper een rol speelt in tal van biochemische processen als enzymbestanddeel ofalsion, behoeft het geenverwondering tewekken dat ditelement van grote betekenis is voor de gezondheid van plant en dier. Kopergebrek bij rundvee komt in
Nederland veelvuldig voor. Wij verwijzen hierbij naar een publikatie van VAN DER
GRIFT (8). Ondanks veel onderzoek over kopergebrek bij rundvee (2,4)ishet ons nog
niet gelukt de werkelijke oorzaak van dit tekort op te sporen. Het isnl. nog volkomen
onverklaarbaar waarom kopergebrek bij runderen in de weideperiode bij een relatief
hoogkopergehalte van hetgrasgaat optreden, terwijl bij stalvoederingmet rantsoenen
die vaak minder koper bevatten, de koperstatus der dieren beter wordt. Dit bracht
onstot deveronderstelling dat versgras,integenstelling tot hooi en ander wintervoer,
een grotere hoeveelheid koperbindende stoffen bevat, die de beschikbaarheid van het
koper in het voer voor het dier verminderen of misschien zelfs aan het lichaam koper
kunnen onttrekken. Wij werden tijdens ons onderzoek in dezemening gesterkt bij het
lezen van een publikatie van PLOOY C.S. (11), aan wie het gelukte bij een patiënt met
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hepatolenticulaire degeneratie (ziekte van Wilson) een sterk negatieve koperbalans te
verkrijgen door de toediening per os van 600-900 mg per dag van het aminozuur
penicillamine (ß,ß-dimethylcysteüne).
Als eerste stap bij het onderzoek naar de oorzaak van kopergebrek bij runderen bestudeerden wij het koperbindend vermogen van aan aantal aminozuren en van een
drietal andere organische zuren die in gras voorkomen. Op de gebruikte methode en
de resultaten wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan. Tevens gingen wij
het koperbindend vermogen van waterige extracten van vers gras na.
ENIGE KINETISCHE BESCHOUWINGEN OVER DE OXYDATIE VAN ASCORBINEZUUR DOOR
LUCHTZUURSTOF ONDER INVLOED VAN KOPERIONEN

Bij onze proeven werd door een wasfles met een oplossing van ascorbinezuur in
fosfaatbuffer (pH 6,3) een overmaat lucht geleidbij 25°C. Aan deinhoud van dewasfleskonden verschillende hoeveelheden koper (indevorm van kopersulfaat) en koperbindende stof worden toegevoegd. Alle oplossingen werden gemaakt met water dat
uit een pyrexapparaat was gedestilleerd. De bufferoplossing was van tevoren door
uitschudden met een oplossingvan dithizon in tetrachloorkoolstof van koper bevrijd.
Het glaswerk werd gereinigd met salpeterzuur, gevolgd door spoelen met kopervrij
water. Op bepaalde tijdstippen werd ineenaliquoot deelvan deinhoud van de wasfles
het niet geoxydeerde ascorbinezuur bepaald door titratie met 0,01 n jodium volgens
STEVENS (14).
UITVOERING VAN DE PROEVEN

De wasfles wordt gevuld met:
75ml fosfaatbuffer volgens SÖRENSEN,pH 6,3,0,0667 mol/l;
10mlwater of oplossingvankoperbindende stof;
5 ml kopersulfaatoplossing.
Wanneer de inhoud van de wasfles in een thermostaat op temperatuur is gekomen (25°C) voegt
men een oplossing van 100mg ascorbinezuur in 10ml water toe, die zo kort mogelijk voor de toevoeging wordt bereid. Daarna wordt lucht doorgeleid en zo spoedig mogelijk (tijd f = 0) in 10ml
van het mengsel het gehalte aan ascorbinezuur door titratie bepaald. Na bepaalde tijdsintervallen
herhaalt mendezetitratie.

Wanneer voldoende lucht wordt doorgeleid beantwoordt de oxydatie van ascorbinezuur bij aanwezigheid van een bepaalde concentratie aan koperionen aan de
vergelijking voor de monomoleculaire reactie:

(k = snelheidsconstante, t = reactieduur in minuten,
C0 = concentratie ascorbinezuur op tijdstip t = 0,
Ct = concentratie ascorbinezuur op tijdstip t)
Voor k, berekend volgens bovenstaande vergelijking, wordt dan een constante
waarde gevonden (tabel 1).
Wanneer verschillende hoeveelheden koper werden toegevoegd, bleek de snelheidsconstante k evenredig te zijn met de wortel uit de concentratie aan koperionen, dus
k = p \/ |Cu++|, waarin p een constante is, zoals blijkt uit tabel 2. Het kopergehalte
van de chemicaliën zonder toevoeging van extra koper werd bepaald. Dit was 0,24
y Cu per 100 ml reactiemengsel.
Wanneer men de waarde van k gemeten heeft, is het dus mogelijk de concentratie
aan vrije koperionen in een oplossing te berekenen.
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Tabel 1. De monomoleculaire reactie bij de oxydatie van ascorbinezuur. Toegevoegd koper: 6,25Y
Cu/100ml reactiemengsel.
Themonomolecular reactionfor theoxidationof ascorbic acid. Addedcopper: 6.25yCu/100
mlreaction mixture.
5

10

15

25

30

40

45

60

0,0104

0,0110

0,0106

0,0106

0,0097

0,0111

0,0097

0,0105

Reactieduurinmin.
Reactiontimeinmin.
&inmin -1 . . . .

Tabel 2. De evenredigheid van k met de wortel uit de concentratie aan koperionen in het reactiemengsel.
Theproportion of k with the square root of the copper-ion concentration in thereaction
mixture.
Cu++-concentratie
C«++-concentration
Y/100ml

min

k
min -1

P
min"1(ï Cu/100ml)-J

0,24
2,74
6,49
12,74
25,24
37,74
50,24

0-60
0-47
0-60
0-60
0-60
0-60
0-20

20.10-4
70.10-"
105.10-"
152.10-"
218.10-"
258.10-"
300.10-"

41.10-"
42.10-"
41.10-"
43.10-"
43.10-"
42.10-"
42.10-"
Gemiddeld: 42.10"4
Average

HET KOPERBINDEND VERMOGEN VANENIGE AMINOZUREN

Wanneeraanhetreactiemengselindewasfles deeenofanderekoperbindendestof
wordt toegevoegd, blijft de oxydatie van ascorbinezuur monomoleculair verlopen.
De snelheidsconstante k wordt echter kleiner, afhankelijk van het koperbindend
vermogen envan de concentratie der koperbindende stof. Wij hebben dit nagegaan
voorverschillendeaminozurenenenigeandereorganischezurendieinplantenvoorkomen. Fig. 1geeft de resultaten weer die wij verkregen met cystine, cysteine en
penicillamine1).
Ook voor andere dan de drie bovengenoemde aminozuren, alsmedevoor citroenzuur, oxaalzuurenappelzuurwerdopsoortgelijkewijzehetkoperbindendvermogen
bepaald. Daarbij was de koperconcentratie echter 25,24y/100 ml reactiemengsel =
3,97 x 10-6 gramatoom/l. De concentraties aan koperbindend agens waarbij de
waarde van k gedaald is tot de helft van de waarde van k zonder toevoeging van
koperbindende stof (k0), werden grafisch vastgesteld. De resultaten zijn samengevat
in tabel3.
Uit tabel 3kan worden afgelezen dat het koperbindend vermogen van deaminozuren glycine,leucine, arginine,lysine en glutaminezuur vrijwel gelijk is.Het neemt
sterk toe wanneer de aminozuren de groep -S-S-of -S-Hbevatten (cystine,cysteine,
penicillamine, glutathion). Methionine, waarin de groep -S-CH3 voorkomt, bindt
koper duidelijk minder sterk. Opvallendisderelatief sterkewerkingvan hetheterocyclischgebouwdehistidine.Citroenzuurenoxaalzuurbindenkopervrijsterk,appelzuur daarmede vergeleken praktisch niet.
*) Het penicillamine werd voor onze proeven beschikbaar gesteld door de Kon. Ned. Gist- en
Spiritusfabriek N.V. teDelft, waarvoor wij ook op dezeplaatsgaarne dank zeggen.
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Wij gingen na of eenextractvan
versgraskoperbindendestoffenbevat
enhoegroot hetkoperbindend ver• cystine
mogen
is.Daartoewerd80gramvan
A penicillamine
• cysteine
eenineen vleesmolengemalenmonster vers grasgedurendeeenhalfuur
aan een opstijgende koeler gekookt
met 400mlwater. Hetextract werd
daarna gecentrifugeerd enopgrond
van een droge-stofbepaling vanhet
verse gras zodanig verdund dat 10
mlvanhetverdundeextractdeoplosbare bestanddelen van125mgdroge
stof van hetgrasbevatte.Ditextract
werd in plaats van water aan het
mengselvan bufferoplossingenkoperoplossingtoegevoegd (zie Uitvoering
van de proeven). De snelheidsconstante k werdbepaald envergeleken
met k0, verkregen zonder de toe2
4
6
8
10
12
voeging vankoperbindende stof.
concentratie aan aminozuren in 10~ mol/l
a. Indeeerste plaatsvergelekenwij
amino acid concentrations in J0~ moles/t
het koperbindend vermogen van
Fig.1. Het koperbindend vermogen vancystine,cysde extracten vanverschillende grasteine en penicillamine.pH6,3 (fosfaatbuffer),
soorten (tabel4).
temp. 25°C. Koperconcentratie 50,24 y/100
mlreactiemengsel= 7,91 x 10~"gramatoom/l.
Opmerking:Dezeproevenwerden
100mgascorbinezuur in 100mlreactiemenggenomen
voordat wijvoldoendeinsel.ka= snelheidsconstantezonder toevoeging
zicht hadden indeinhetvoorgaanvankoperbindende stoffen.
devermeldekinetiekvande oxydatie
Thecopper-bindingpropertiesof cystine, cysteineandpenicillamine.pH6.3 (phosphatebuffer),
van ascorbinezuur door koperionen
temp. 25°C. Concentrationofcopper50.24^/100
alofnietinaanwezigheidvankopermlreactionmixture= 7.91 X lOr*gramatom/
bindende stoffen. Achteraf bleekhet
I.100mgascorbic acidin100 mlreactionmixture.ka = velocityconstantwithoutaddition of
koperbindend vermogen van vers
copper-binding agents.
graszogroot tezijn datwattesterk
extract wat toegevoegd, zodat de
waardenvankwelzeerlaagwerden.
Beter ware het geweest wat minder extract of verdunder extract toe te voegen.
Toch zijn de resultaten nog wel bruikbaar omeenindruk te verkrijgen over het
koperbindend vermogenvanextract vanversgras.Demonsterswarenafkomstigvan
rassenproefveldjes vanhetI.V.R.O.
Uit tabel 4 blijkt dat het koperbindend vermogen van de grassen tamelijk sterk
varieert metdesoort enmetdeoogstdatum. Opvallend ishetdathetkoperbindend
vermogen vandeextracten relatief laag isbij Engels raaigras en hoog bij kropaar.
Dit verschil vonden wij terugbijdeproeven vermeld intabel*5.
Enige malen werd ookeenextract bereid opdevolgende wijze. Hetineen vleesmolen gemalenversegraswerdineen„mixer"behandeld metwaterbijkamertemperatuur. Aanhetgecentrifugeerde extract werdtrichloorazijnzuur toegevoegd, waarna
de neergeslageneiwittenwerdenafgefiltreerd. Methettotdejuistesterkteverdundeen
metNaOHgeneutraliseerdeextractwerdenvrijweldezelfdewaardenvoorkverkregen.
6

e
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Tabel 3. Het koperbindend vermogen van enige aminozuren, citroenzuur, oxaalzuur en appelzuur.
Thecopper-binding capacities of someaminoacids,citricacid, oxalicacidandmalic acid.
50,24YCu/100ml
kQ = 300 x 10-*min"1

Cone,bijk = i k0inmol/1
Cone.atk = ik0in moles/1

Cystine
Penicillamine
Cysteine

Verhoudingderconcentraties,
indiencone,cystine = 1 gesteld
Ratioofconcentrations,
cone,ofcystinebeing1

2,65 x 10~6
4,30 x 10-"
5,30 x 10-«

1,0
1,6
2,0

1,77 x lu- 6
1,26 x 10"64
1,58 X10"
6,31 X10"4

1,0
7,1
89
357

25,24rCu/100ml
k„ = 218 x 10-*min-1
Cystine
Glutathion
Histidine
Methionine
Glycine
Leucine
Arginine
Lysine
Glutaminezuur

\
4,00 X10-3

ca.2300

2,51 X10"4
3,98 X10"4
2,51 x 10"s

142
225
ca. 14000

)

Citroenzuur
Oxaalzuur
Appelzuur

Tabel 4. Het koperbindend vermogen van extracten van vers gras bij verschillende sneden. pH 6,3
(fosfaatbuffer); 25°C; 50y Cu/100mlreactiemengsel;extractvanversgras overeenkomendemet 125mgdrogestof;k„ = 300 x 10 -4 min -1 .
Thecopper-binding capacityof extractsfromfresh grassindifferentcuts.pH 6.3(phosphate
buffer); 25°C; 50 y Cu/100 ml reactionmixture;
extractfrom fresh grass corresponding
with125 mgofdrymatter;k„ = 300 X 1Q-*min'1.
k in 10 -4min -1
Datum /Date

Eng.raaigras(weidetype) . .
Loliumperenne(pasturetype)
Eng.raaigras(hooitype) . . .
Loliumperenne(haytype)
Timothee
Phleumpratense
Beemdlangbloem
Festucapratensis
Veldbeemdgras
Poapratensis
Fiorien
Agrostisstolonifera
Gewoonstruisgras
Agrostistenuis
Kruipend struisgras . . . .
Agrostiscanina
Beemdvossestaart
Alopecuruspratensis
Roodzwenkgras
• Festucarubra
Kropaar
Dactylisglomerata

21-8-'58

10-9-'58

2-10-'58

57

32

35

75

43

23

43

30

27

24

29

32

27

14

16

25
23
34
23

18

52

23

24

7
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b. Op twee andere proefveldjes met Engels raaigras en kropaar werden op verschillende datums, telkens op een andere plaats, monsters gemaaid, zodat gras van verschillende ouderdom werd verkregen. De eerste monsterneming had plaats 5dagen
na het maaien vanhet geheleveldje. De gevolgdemethode voor debepalingvan het
koperbindend vermogen was dezelfde als onder a genoemd.
Tabel 5. Het koperbindend vermogen van extracten van vers gras van verschillende ouderdom.
Proefomstandigheden als in tabel 4.
The copper-binding capacity of extractsfrom fresh grass of different age. Experimental
circumstancesasintable4.
Datum / Date
(1958)

Eng. raaigras
Loliumperenne

Kropaar
Dactylis glomerata

Ruw eiwit
Crude protein

k
inl0"1min-1

Ruw eiwit
Crude protein

k
inl0-4min_1

27,1
23,4
21,9
20,5
19,4
18,7
20,2

42
56
62
43
46
41
39

32,4
33,2
26,6
20,8
18,3
18,4
20,3

8
12
14
23
20
20
11

2-9
5-9
10-9
22-9
1-10
9-10
17-10

Uittabel 5volgtwederom eengroterkoperbindend vermogen (lagerewaardevoor
k) voor kropaar dan voor Engels raaigras. Deverschillen tussen demaaidatums zijn
betrekkelijk kleinenvrij onregelmatig.
c. Op 10september 1958werd 15kgverse kropaar uitgekookt met water. Het verkregen extract werd ingedampt tot 1\ liter, gefiltreerd door kaasdoek en geconserveerd met een weinig chloroform. Na centrifugeren kon het extract gedurende de
wintermaanden worden geanalyseerd (tabel 6).
Tabel 6. Gehalte aan enige stikstof- en zwavelverbindingen in vers gras (kropaar) en in het waterig
extract daarvan.
Contents of somenitrogen andsulphur compounds infresh grass(Dactylisglomerata) andin
itsaqueous extract.
In vers gras
(in % v. d. droge stof)
Infresh grass
(in % of dry matter)

TotaleN
TotalN
Werkelijk eiwit-N
True protein-N
N03-N
..Amide"-N fberekendï
„Amide"-N( calculated)
-S-S- plus -S-H, bepaald volgens KOLB
TOENNIES(9),berekend alscystine . .
-S-S- plus -S-H, determined according
KOLB and

TOENNIES (9),

calculated

4,224

0,78

3,440

0,017

0,176
0,608

0,16
0,60

en
0,12
to
as

cystine
Bepaald uit de waarde van k (zie fig. 1),
berekend alscvstine
From the k-values (see fig. 1),
calculated as
cystine
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In waterig extract
(in % v. d. droge stof
v.h. gras)
In aqueous extract
(in % of dry matter
of the grass)

0,17

Het gehalte aanoplosbare, koperbindende stoffen is duidelijk hoger wanneer het
wordt bepaald volgens deremmende werking die hetextract uitoefent opdeoxydatie
van ascorbinezuur door zuurstof onder invloed van koperionen, dan op basis van
de concentratie aandegroepen -S-S-en-S-H.Ditbehoeft geenverwondering te wekken, daar bij de bepaling volgens de eerstgenoemde methode ook andere stoffen,
die geen Sbevatten, zoals andere aminozuren, stikstofvrije organische zuren, purinederivaten e.d.,hunkoperbindend vermogen doen gelden.
d. Tenslotte werd inéén enkele proef door onshetkoperbindend vermogen van vers
hooi vergeleken met datvan hetgras waaruit hetwerd verkregen. Wij vonden dathet
koperbindend vermogen door hethooiproces duidelijk afneemt (tabel7).
Tabel 7. Hetkoperbindend vermogen vanhooi vergeleken metdatvan gras.
Comparison of the copper-binding capacities of grass andhay.
Water
Extract vanvers gras (125 mgdroge stof) . . . .
Extract from fresh grass (125 mg dry matter)
Extract vanhooi (125 mgdroge stof)
Extract from hay(125mg dry matter)

k„ = 300 x 10"> min" 1
k = 37 x 10~4 m i n - 1
k = 59 x 10~4 m u r 1

NABESCHOUWING

Zonder voederproeven metrunderen is het niet mogelijk na te gaan of deindit
artikel genoemde koperbindende stoffen bij eentoediening per os in staat zijn een
negatieve koperbalans bijhetdier teveroorzaken, zoals bijv. penicillamine bij lijders
aan deziektevan Wilson. Ditkan alleen worden nagegaan aan de hand van de kopergehalten van het bloed tijdens deproef en dekopergehalten van delevervoor ennade
proef. Tevens zalhet chemisch onderzoek nogmoeten worden uitgebreid meteen
studie over het koperbindend vermogen vanandere dandein dit artikel genoemde
stoffen dieingras kunnen voorkomen, o.a. purinederivaten.
The copper-bindingactivity of components offresh grass
We compared thecopper-binding activity of some amino acids and some other
organic acids instudying the inhibition ofthe copper-catalysed oxidation of ascorbic
acidbythesecomponents.Theamino acids,containing an -S-S-or-S-H group proved
to possess thestrongest copper-binding properties (table 3andfig.1).
An aqueous extract of fresh grass had a strong copper-binding effect whichwas
proved by theinhibition of the copper-catalysed oxidation of ascorbic acid (tables
4, 5,6).During thehay-process thecopper-binding properties ofthe grass decreased
(table 7). Feeding experiments with cattle areneeded in order to study whether the
components mentioned in this article are able to influence the copper balance in
animals inthesame way asforinstance penicillamine inmen suffering from Wilson's
disease.
Infurther studiesthecopper-bindingpropertiesofothersubstances(purinedérivâtes)
also havetobe examined.
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OXALIC ACID IN SOME PASTURE PLANTS
W. DIJKSHOORN, J. E. M. LAMPE and I. M. SAID

Evidence has come from studies on the Ca availability in grassland herbs in feeding
experiments with rats, that a higher oxalic acid content in the herbage reduces the
percentual absorption ofCafrom thefood (ARMSTRONGetal.(1,2)).Itisassumed that
a part of the Ca ingested may be converted into insoluble calcium oxalate in the
alimentary canaland that this conversion may increase Ca output in the faeces.
As regards the possible interference of oxalic acid with the Ca intake in the animal
body it would seem that the stoichiometric relationship between Ca and oxalic acid
present in the food is decisive in the first place. If the amount of oxalic acid is large
enough to combine with a larger part of the Ca ions available for absorption it seems
legitimate to assume that the Ca intake is reduced, provided that the acid does not
undergo a digestive breakdown at an earlier stage of digestion.
The data of ARMSTRONG et al. include oxalic acid percentage values for different
herbs. Among the grasses cocksfoot was found to be higher in oxalic acid than
perennial rye-grass. Of the dicotyledonous herbs plantain showed a very low oxalic
acid percentage.
SCHARRER and JUNG (4) and other investigators have shown that the oxalic acid
content increases as a result of an increase in the nitrogen supply of the plants. In the
opinion of SAID and DIJKSHOORN (3) the formation of organic acids increases as a
result of an increase in the rate of carboxylation reactions, arising from an increased
rate of nitrate metabolism.
This indicates that the oxalic acid content of the yield of herbage will depend
on the botanical composition of the sward and on the nitrogen level of the herbage,
as determined by soilfertility, yield, age of the crop etc.
Inviewofthese statements samplesof afew plant species,grown inpot experiments
at varying rates of nitrate dressings, have been examined on their oxalic acid content.
The resultshavebeen summarised to demonstrate theability of the speciesto produce
oxalic acid at different nitrate fertilisation levels.
Figure 1 showsthe results of experiments on perennial rye-grass (Lp) and cocksfoot
(Dg) to which increasing amounts of the nitrates of K, Na, Mg and Ca have been
applied. The lower graphs show the oxalic acid percentage, the upper graphs crude
protein (filled dots) and true protein (open dots) aspercentages of the dry weight. The
results refer to the herbage produced during a period of four weeks after previous
clipping and dressing in June under greenhouse conditions.
A higher oxalic acid content is present in the samples of cocksfoot with an average
value of 0.49 per cent. Perennial rye-grass is lower in oxalic acid and shows on the
average 0.28 per cent.
The application of nitrate has resulted in an increase of the protein content. It is
worthy of note that although protein increases steeply with theincrease of fertilisation
any effect thereof on the oxalic acid content has remained absent. In view of state155
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Fig. 1. Effect of rate of application of K, Na, Mg or Ca nitrate on crude protein (c.p.,filleddots),
true protein (t.p., open dots) and oxalic acid (ox. a., square filled dots) percentage of dry
weight in the two grasses:perennial rye-grass(Lp) and cocksfoot (Dg).Abscissae:mgequivalentsofthenitrate applied per pot.

ments of several investigators on the effect of nitrogen this seems contradictory. In
grass, however, malic and citric acid represent the main constituents among the
organic acids.It ispossible that the effect of nitrogen on organic acid formation has
beenrestricted totheseacids.
To demonstrate theeffect ofnitrate fertilisation on the oxalicacidproduction itis
better to selectaspeciesinwhichthisacidrepresents amain constituent.
Sorrel, which is known to produce substantial amounts of oxalic acid, has been
included in the present investigations. The results are shown infigure2. Figure 2a
records results obtained in an experiment made in summer. These plants flowered
at harvest. Figure 2b refers to an experiment in which the plants remained in the
vegetativestage.Nitratehasbeenappliedinamountsfrom nilupto40mgequivalents
per pot and the nitrates of K, Na, Mg and Ca have been used according to the indications. The mineral content of the samples offigure2b has been recorded earlier
(3).
The graphs show that with an increasing rate of application and with a resulting
increaseoftheinternalnitrogenleveloxalicacidrisessteeplyinsorrel.Inthe unfertilised plants oxalic acid constitutes 7 to 8per cent of the dry weight and this value
increases beyond 10per cent with the heavier dressings. In the experiment of figure
2bthehighest percentage occursin the 30mgequivalent treatments.The application
of 40 mg equivalents nitrate has led to somewhat lower values. This unexpected
behaviourismarkedwithadashed sectionofthecurves.
Inthe different series of the same experiment oxalicacid behaves in a similar way
andconsequently itsproduction hasnotbeenaffected bythecation speciesappliedin
thenitratefertiliser. From otherdataitisknownthat thecationicrelationshipsinthe
herbage havebeenstronglyaffected bythecation speciesapplied.
Calcium in the herbage of sorrel was found to vary from about 250 up to 400
millimoles Caperkgdryweight,depending onthecation speciesinthefertiliser. The
oxalicacidpercentagevaluesrecorded infigure2coverarangefrom about 800upto
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Fig. 2. Effect of nitrate fertiliser on crude protein (c.p.) and oxalic acid (ox.a.) percentage ofdry
weight in sorrel (Rumex acetosa). a and b represent results from two different experiments
respectively. Abscissae: mg equivalents of the nitrate applied per pot.

1200 millimoles perkgdrymaterial. Thus, in sorrel, thenumber of moles of oxalic
acid isfar in excess of the number of moles of Ca, irrespective of the type andthe
amount ofnitrate fertiliser applied anditseffect onCaandoxalicacidinthe herbage.
Concerning thegrass species referred to in figure 1it was found that Cavaried in
therange from 150upto200millimolesper kgdry weight, itsvalue depending onthe
fertiliser and its rate of application. The oxalic acid percentage constitutes on an
average about 50millimoles incocksfoot and30millimoles inperennial rye-grassper
kg dryweight. Here Caremains far in excess of the oxalic acid and,if the reaction
would come to completion in the alimentary canal, only 1/3 (cocksfoot) to 1/5
(perennial rye-grass) of the Ca present would be converted into insoluble calcium
oxalate.
SUMMARY

The oxalic acid content in perennial rye-grass, cocksfoot and sorrel has been
examinedatdifferent rates ofapplication ofvarious nitrates, tostudy the oxalic acidcalcium relationship in the herbage. In sorrel the molar ratio oxalic açid/Ca was
found tovary from 2to5,inthegrasses from 0.15 to0.35.
REFERENCES
1. ARMSTRONG, H . R., B. THOMAS and K. HORNER: The availability of calcium in three herbs of
grassland. / . Agric. Sei. 43(1953) 337-341.
2. ARMSTRONG, H . R., B. THOMAS and D . G. ARMSTRONG: The availability of calcium in three

grasses. J. Agric. Sei. 47(1957) 446-453.
3. SAID, I. M.,andW. DIJKSHOORN: A note on thepossible role of organic acid production inthe
balance ofcation-anion uptake. Jaarb. I.B.S. 1958,75-77.
4. SCHARRER, K., undJ. JUNG: Weitere Untersuchungen über dieBeziehungen zwischen Nährstoffversorgung undOxalsäurebildung in Zuckerrüben und Mangoldblatt. Z. Pfl.ern. und Bodenk. 66
(1954) 1-18.
Received for publication: 5thNovember 1958.

157

Mededeling 87 vanhet I.B.S.

DE RUWE CELSTOF IN GEBROEID HOOI
with summary
Mej. C. L. HARBERTS en H. J. IMMINK

INLEIDING

Het is bekend dat tijdens het broeiproces van hooi de verteerbaarheid van het ruwe
eiwit in aanzienlijke mate afneemt. VAN DER SCHAAF, DEUS en BOSCH (2) vonden in
1954 dat gedurende het broeiproces het gehalte aan pentosanen aanvankelijk langzaam, later snelafneemt, terwijl het gehalte aan ruwe celstof bij matige broei afneemt
en bij sterkebroei toeneemt. Depentosanen worden daarbij afgebroken, voornamelijk
tot furfural, waarvan de reuk aan gebroeid hooi duidelijk waarneembaar is. Een groot
gedeelte van het furfural zal echter worden gebonden aan eiwitten en aminozuren,
waarvan de NH3-groepen condensatiereacties kunnen aangaan met aldehyden (furfural), vooral bij verhoogde temperatuur. Wij beschouwen dit alseenvan de oorzaken
voorhet sterkeafnemen vandeverteringscoëfficiënt vanhet ruweeiwit.Dat inderdaad
furfural in staat is de genoemde verteringscoëfficiënt sterk te verlagen, afhankelijk
van de concentratie, de duur der verhitting en de temperatuur, volgt uit de resultaten,
vermeld in tabel 1.
Wanneer de genoemde condensatieprodukten stevige, hoogmoleculaire verbindingen zijn, is het voor de hand liggend dat zij niet door pepsine en zoutzuur oplosbaar
gemaaktworden en dus behoren tot het „onverteerbaar ruw eiwit". Zelfs ishet mogelijk dat de genoemde verbindingen bij de bepaling van ruwe celstof door koken met
zuur en loog niet oplossen en dus onveranderd in de ruwe celstof terechtkomen.
In dat geval moet dus de ruwe celstof van gebroeid hooi stikstof bevatten. Dit werd
door ons eveneens nagegaan.
D E

I N W E R K I N G

V A N

F U R F U R A L

O P

H O O I

Bij onze proeven werd 2 gram gemalen hooi, al of niet gemengd met furfural, in
toegesmolten glazenbuizengedurendeverschillendetijden verhitin een droogstoof op
verschillende temperaturen. Na afloop werd de verteringscoëfficiënt van het ruwe
eiwit bepaald. De resultaten worden vermeld in tabel 1.
Uit de gegeven cijfers blijkt dat niet alleen de toevoeging van een geringe hoeveelheid furfural reeds een aanzienlijke verlaging van de verteringscoëfficiënt van het
ruwe eiwit teweegbrengt, doch tevens, dat de invloed van de duur van de verhitting
op deverteringscoëfficiënt veel groter isdan dievan een verhoging van de verhittingstemperatuur van 45°C tot 72°G.
HET STIKSTOFGEHALTE VAN DE RUWE CELSTOF VAN GEBROEID HOOI

Van verschillende monsters hooi, die door Ir. D. VAN DER SCHAAF waren genomen
op verschillende plaatsen van een partij die sterke broei vertoonde, werd de mate van
broeivastgelegd door deoptischedichtheid vaneenextract in natriumcarbonaatoplossing (5 %) te bepalen. Deze methode werd reeds vroeger beschreven (2). Aldus bleek
159

Tabel 1. Proeven met 2ghooi; droge stof 89,4%,ruweiwit 18,7% van de droge stof.
Experimentswith2gofhay;89.4%ofdrymatter,18.7%ofcrudeprotein (% ofdry matter).
Toegevoegd furfural
Addedfurfural
(ml)

Temp.
(°Q

0
0
0,2

45
45
45

0
45
45

62
64
56

0
0,05
0,1
0,2

60
60
60
60

45
45
45
45

61
48
39
23,5

0
0,05
0,1
0,2

72
72
72
72

45
45
45
45

61
49
37
24

0
0,05
0,1
0,2

72
72
72
72

144
144
144
144

55
36
23
15

Verhittingsduur (uren)
Timeofheating(hours)

Vert,coëff.re(peps.-HCl)
Coeff.ofdigest,ofcrude
protein(peps.-HCl)

Tabel 2. Het stikstofgehalte van de ruwe celstof van hooi
n verschillende broeistadiums.
Thenitrogen contentof thecrudefibreof hayatdifferent stagesofspontaneous heating.
Kleur(2)
Colour(2)
1000 x f l

Ruweiwit,
%v.d.drogestof
Crudeprotein,
%ofdrymatter

131
11,5
136
11,2
152
12,4
172
11,7
230
11,5
286
11,9
373
11,5
411
11,2
423
11,6
431
11,7
454
12,0
457
11,8
D = optische dichtheid/opft'ca/ density.

Ruwecelstof,
% v.d.drogestof
Crudefibre,
%ofdrymatter

N-gehalte(%)v.d.
ruwecelstof
N-content(%) of
crudefibre

%v.d.totaleN
inderuwecelstof
%oftotalN
incrudefibre

33,8
34,3
32,4
32,0
31,6
29,8
31,0
30,7
29,2
32,8
34,9
37,8

0,10
0,10
0,11
0,14
0,16
0,32
0,62
0,90
1,07
1,34
1,66
1,54

1,8
1,9
2,0
2,4
2,7
5,0
10,4
15,4
16,8
23,5
30,2
30,8

datwijdebeschikkinghadden overmonstershooidieinzeerverschillendematehadden gebroeid.
Van deze,monsters isoleerden wij de ruwe celstof volgens het voorschrift van het
Rijkslandbouwproefstation te Maastricht (1).De „ruwe celstof"werdechter nietgefiltreerd in eenGoochsekroesmetsinterbodem, doch op een van tevoren gedroogd
en gewogenfiltreerpapier,en vervolgens op de gebruikelijke wijze gewassen. Nadat
hetfiltermetinhoudwasgedroogd, werddaarvan hetstikstofgehalte bepaald volgens
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KJELDAHL. Eencorrectiewerdtoegepast voor het stikstofgehalte van het uitgewassen
filtreerpapier. Voor deresultaten verwijzen wijnaar tabel2.Degegevengetallen zijn
gemiddelden vantweebepalingen.
Uit de tabelvolgt dat naarmate debroei sterker wordt, het stikstofgehalte van de
ruwe celstof inderdaad toeneemt. Dit kan een aanzienlijk deelworden van de totale
stikstof die inhetmonster aanwezigis.
NASCHRIFT

Bovenstaande cijfers tonen duidelijk aan dat tijdens de broei van hooi stikstofhoudende,onoplosbare condensatieprodukten optreden,dienochdoor pepsine-zoutzuur, noch door koken met zuur en loog gesplitst worden, zodat zij ten slotte mede
bepaaldwordenals„ruwecelstof".Datzulksookhetgevalkanzijnbij broeiprocessen
van silageprodukten tonen enkele voorlopige waarnemingen aan. In enige monsters
vaneenlichtgebroeide graskuilvondenwijca.2% vandetotaleNinderuwecelstof,
bijeenmonster uiteenzwaar gebroeide kuil6,6%.
Thecrudefibre ofhay atdifferentstages ofspontaneous heating
By heating hay, mixed with furfural, the coefficient of digestibility of the crude
protein decreases, dependent on the concentration of furfural, time of heating and
temperature (seetable 1).
Spontaneous heating of hay gives rise to the formation of non hydrolysable condensation products so that thenitrogen content ofthe crudefibreincreases with the
stage of spontaneous heating (see table2).
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ENKELE WAARNEMINGEN OVER HET NATRIUMGEHALTE VAN
WEIDEGRAS IN VERBAND METHET MAGNESIUMGEHALTE VAN HET
BLOEDSERUM BIJ MELKKOEIEN
with summary
A. KEMP

Het natriumgehalte van weidegras kan onder de uiteenlopende omstandigheden
waaronder ditgras isgegroeid, zeer sterk schommelen. Delaagste inonsland gevonden gehalten liggen beneden 0,10%Naindedroge stof, terwijl relatief slechts weinig
gehalten worden gevonden welke hoger zijn dan 1,00%Na.Uiteraard ishetnatriumgehaltevanhetgrasafhankelijk vandiversefactoren, waarbij wellichtals voornaamste
moeten worden genoemd:het natriumgehalte vandegrond, dehoeveelheid natrium
welke metdebemesting wordt gegeven, hetniveau vandekalibemesting, terwijl ook
het groeistadium endeseizoensinvloeden eenmeer ofminder grote rolkunnen spelen.
Omtrent de natriumbehoefte van melkkoeien is weinig met zekerheid bekend.
FRENS (2)schat datvoor een koevan500kgdie201melkperdagproduceert, 23gram
natrium voldoende is.Bijeendroge-stofopname van15kgzoutijdens deweideperiode
het gras dusminimaal 0,15%natrium in de droge stof moeten bevatten ten einde in
de natriumbehoefte van het melkvee te kunnen voorzien. Uit de thans ten dienste
staande gegevens magafgeleid worden dat op vele bedrijven vooral in de voorjaarsmaanden hetnatriumgehalte lager isdan0,15 %endatopgrond hiervan hetverstrekken van extra natrium aan het vee aanbevelenswaardig zou zijn. Op vele bedrijven
wordt deze maatregel dan ookreeds toegepast. Metname opde lichtere gronden en
op de bedrijven waar meneenruim gebruik van kalimeststoffen maakt, worden dikwijls zeer lage gehalten gevonden.
Op grond vanhetvoorgaande ishetteverwachten datvooral opdebedrijven waar
frequent kopziekte optreedt zeer lage gehalten aan natrium in het gras worden gevonden, daar ereenpositieve correlatie bestaat tussen hetniveauvandekalibemesting
en het aantal kopziektegevallen. In tabel 1 worden enkele gemiddelde kalium- en
natriumgehalten van een groot aantal grasmonsters vermeld, ontleend aan onderzoekingenvan SJOLLEMA(4), BRANDSMA(1)enKEMPen 'T HART (3).Degehalten worden gegeven in procenten van de droge stof; de verhouding tussen K en Na werd
berekend uit deze gemiddelde percentages.
Uit de tabel blijkt wel dat hogere kaliumgehalten van het gras samengaan met
lagerenatriumgehalten. Hetgemiddelde natriumgehalte vanhet materiaal van SJOLLEMA komt nog niet aan de door FRENS gestelde „norm" van 0,15 %, terwijl hetgemiddeldevanhet materiaal van kopziektepercelen van KEMP en 'T HART maar net
boven ditgehalte uitkomt. Hetzaldusindeeerste plaats opdebedrijven waar regelmatig kopziekte optreedt, aanbeveling verdienen extra natrium aan de dieren te verstrekken, teneinde eenmogelijk tekort aanditelement te voorkomen.
In deliteratuur overkopziekteonderzoekingen hiertelande wordthetlage natriumgehalte vanhet gras van „kopziektegevoelige percelen" welals eenvan de factoren
beschouwd diehet optreden van kopziekte bevorderen. Hetzelfde geldt voor de verhouding K/Na, welke in gras vankopziektepercelen inverreweg de meeste gevallen
aanzienlijk hoger isdaningras vanpercelen waar deze ziekte niet optreedt (tabel 1).
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Tabel 1. Kalium- en natriumgehalten van weidegras (in % van de droge stof) van percelen waarop
welen geenkopziektegevallen optraden.
Potassiumandsodiumcontentsofherbage(in % ofdrymatter)from pastureswithandwithout
casesofgrasstetany.

SJOLLEMA
KEMPen'T HART
KEMPen 'T HART
BRANDSMA

KZ
NKZ

KZ
KZ
NKZ
NKZ

K

Na

K/Na

3,66
3,67
3,03
2,99

0,13
0,16
0,25
0,29

28
23
12
10

monsters van percelen met kopziekte.
samplesfrom tetanypronepastures.
monsters van percelen zonder kopziekte.
samplesfrom pastureswithouttetany.

Het is dan ook welbegrijpelijk dat men in devoorlichting bij de bestrijding van de
kopziekte ook streeft naar verhogingvan het natriumgehaltevan het gras endeverlaging van de verhouding K/Na. Maatregelen als het strooien van chilisalpeter in
plaats van kalkammonsalpeter en het verstrekken van natrium, b.v. als pekelwater,
worden dan ook regelmatig ter bestrijding van kopziekte aanbevolen. Daar er echter
geen proeven in ons land zijn genomen die hebben aangetoond dat met het gebruik
vanchilisalpeter ofmethetverstrekken vanextra natrium het gevaarvoorhet optredenvan kopziekte vermindert, ishet niet overbodig na te gaan of erwerkelijk resultaat van dezemaatregelen verwacht magworden, of dat het verband tussen het lage
natriumgehalte van het gras en dehoge K/Na-verhouding enerzijds en het optreden
van kopziekte anderzijds slechts eenschijnverband is.
Hiertoe werden gegevensverzameld op eenbeweidingsproefveld van Ir. S. BOSCH,
welk proefveld reeds in 1947werd aangelegd op veengrond bij W. STAMte Wilnis.
Opditproefveldwerdenbruto-ennetto-opbrengsten bepaaldbijbeweidingmetmelkvee, o.a. op twee objecten welke 200kg stikstof per ha perjaar ontvingen. Het ene
object, object A, kreeg de stikstof toegediend als kalkammonsalpeter, het tweede,
object C,alschilisalpeter. Opdezebeideobjecten werdindeherfst van 1957doorbeweidingmet op ieder object vijf melkkoeien, nagegaan welkeinvloed dezozeerverschillendenatriumgehalten enverhoudingen K/Na inhet graseventueelzoudenhebben op demagnesiumgehalten van het bloedserum van de koeien.
Tabel2geeft eenoverzichtvanhetverloopdermagnesiumgehalten vanhetbloedserumbij detien dieren afzonderlijk, als ook van de gegevens over de samenstelling
vanhetgras.
Op26september werd van alle tien dieren, welke opdezelfde weide graasden, een
bloedmonster genomenwaarin hetmagnesiumgehalte inhetserumwerdbepaald.Op
dezelfde datum werden twee groepen samengesteld met een gemiddeld gelijk magnesiumgehalte van het bloedserum en een vrijwel gelijke melkproduktie. De ene
groepwerd opdehelft van object Aingeschaard endeandere opdehelft van object
C. De dieren bleven ook 's nachts in deproefpercelen en er vond geen bijvoedering
plaats. Op de dag van het inscharen werd op het te beweiden gedeelte van ieder
object een grasmonster genomen, waarna op 30 september het tweede gedeelte van
ieder object werd bemonsterd.
Watdemagnesiumgehalten vanhetbloedserum op26september betreft, moetopgemerktworden dat demeestewaardenbeneden normaallageneninenkelegevallen
reeds laag waren, wanneer-, zoals in de literatuur gebruikelijk is, waarden beneden
1,8 mgMgper 100mlbloedserum alnaar gelanghetniveau verlaagd oflaagworden
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Tabel 2. Magnesiumgebalten van het bloedserum bij melkkoeien en samenstelling van het gras op
percelen welke met kalkammonsalpeter of met chilisalpeter werden bemest.
Serum-magnesiumlevelsinmilkingcowsandthecomposition ofherbagefrom pasturesdressed
withnitrochalk or Chilean nitrate.
A

kas
Nitrochalk

Mgin bloedserum
Serum-magnesiumlevels
inmg/100ml
op/on

Koe/CW
1
2
3
4
5
Gemiddeld
Average
C ch
Chileannitrate
Koe/Cow
6
7
8
9
10
Gemiddeld
Average
KZ = kopziekte/fó/any.

Samenstellingvanhetgras
(KenNain %vandedroge stof)
Compositionoftheherbage
(KandNa in%ofdrymatter)

26/9

3/10

Datum
Date

K

Na

K/Na

0,9
1,3
1,8
1,6
1,9
1,5

0,2
0,7
0,4

26/9
30/9

2,91
3,35

0,33
0,22

9
15

1,5
1,1
2,3
1,1
1,5
1,5

KZop2/10
0,2
1,5
0,8
0,2
0,7

26/9
30/9

2,90
3,00

0,65
0,83

5
4

1,3
0,7

genoemd. Van 26september tot 3oktober vond bij alledierenin beidegroepeneen
aanzienlijke dalingplaats en op 3oktober werden in elke groepbij drie dieren zelfs
zeerlagewaardengevonden,nl.beneden 1,0mgMgper 100 ml serum. Gemiddeld
daalden de serummagnesiumgehalten in beide groepen even sterk.
Koenr. 6ophet object Cvertoonde op2oktoberverschijnselen vankopziekteen
werd door de dierenarts behandeld en opgestald. Vóór de behandelingwerd van dit
dier geen bloedmonster genomen, doch op grond van het magnesiumgehalte bij dit
dierop26septemberenrekeninghoudendmethetverloopdergehaltenbijdeandere
dieren,magwordenaangenomendat hetmagnesiumgehaltelaaggeweestzalzijn.
De kaliumgehalten van het gras liggen op beide objecten nagenoeg op hetzelfde
niveau, dit in tegenstelling tot de natriumgehalten, welke in het gras van object C
door deinvloedvandechilisalpeterbemestingen veelhogerzijn. Dit heeft totgevolg
datdeverhoudingenK/NainhetgrasvanobjectClagerzijndanvanobjectA.Wordendezegegevensvergelekenmetdieintabel 1,danblijktdatdekalium-ennatriumgehaltenvanhetgrasvanobject Aveelovereenkomstvertonenmetdeovereenkomstigeintabel 1 genoemdegemiddeldegehaltenvangrasvanniet-kopziekteweidenvan
BRANDSMAenvan KEMPen 'T HART.Hetzelfde geldtvoor deverhoudingen K/Na.
DekaliumgehaltenvanhetgrasvanobjectCkomeneveneensgoedovereenmetde
zojuist genoemdegemiddeldewaardenintabel 1.Geheelandersishet echtermetde
natriumgehalten. Dezewaren op object Cveelhoger dan dein tabel 1 vermeldegemiddelden, zowel opde kopziekte-als opdeniet-kopziektepercelen. Deverhouding
K/Nainhetgrasvanobject C,hetobjectwaardusbehalveeenernstigehypomagnesemieookkopziekteoptrad, islagerdanin het grasvan object Aen ook daninhet
„niet-kopziektegras"uittabel 1 enzelfszeerveellagerdaninhet„kopziektegras"in
tabel 1. Uitdezegegevensblijktdusweldatookbijnormaletothogenatriumgehalten
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van het gras gecombineerd met voor onze omstandigheden normale kaliumgehalten
en dus normale tot lage K/Na-verhoudingen, ernstige hypomagnesemie en ook kopziektekan voorkomen.
Een overeenkomstige proef werd uitgevoerd in de herfst van 1958 op de proefboerderij Droevendaal te Wageningen. Nadat het pas herontgonnen perceel 8 van
deze boerderij in het voorjaar van 1958 met een blijvend-graslandmengsel zonder
klaverwasingezaaid,werdinaugustusvandatjaar hetperceelinvierstukken onderverdeeld, t.w. 8a, b, c en d, waarbij in dezelfde maand op de percelen 8a en 8d een
kalibemesting van240kgK 2 0per ha alskali-40%werd gegeven,terwijl depercelen
8ben8cgeenkalibemesting ontvingen. Deeerstebemestingmet stikstofinhetvoorjaar à 40kgN per ha werd gegeven als kalkammonsalpeter. Gedurende het verdere
groeiseizoenwerdnog 120kgNperhaindriegiften toegediend,dochindevormvan
chilisalpeter.
Op 14oktober werden tweemelkkoeien ingeschaard op perceel 8a (zware kalibemesting) en twee op perceel 8b (zonder kalibemesting). Op dezelfde dag werden
van dezevier dieren bloedmonsters genomen, waarin het magnesiumgehalte van het
serum werd bepaald. In tabel 3staan deafzonderlijke gehalten bij devier dieren op
deze datum aangegeven, alsmede het verloop van de gehalten gedurende de gehele
beweidingvandezepercelen.
Tabel 3. Magnesiumgehalten van het bloedserum bij melkkoeien op percelen met eenzwareen zonder kalibemesting, met chilisalpeter als stikstofbemesting.
Serum-magnesium levels inmilkingcowsonpastures withandwithoutpotassiumfertilization.
Nitrogenwasgivenas Chilean nitrate.
Mginbloedseruminmgper 100ml
Serum-magnesiumlevelinmgper100ml
Datum/Date
Koe
Cow
1
2

Perc.
Plot
8a
8a

3
4

8b
8b

K-bem.
K-dressing
240kgK2O/ha
240kgK a O/ha
Gemiddeld
Average
0kgK a O/ha
0kgK 2 O/ha
Gemiddeld
Average

14/10

17/10

20/10

22/10

2,4
2,2
2,3

2,1
1,8
1,95

2,0
1,0
1,5

1,4
0,8
1.1

2,4
2,4
2,4

2,3
2,5
2,4

2,3
2,5
2,4

2,4
2,7
2,55

Nadat allevierdierenmeteennormaal serummagnesiumgehalte inde proefweiden
gekomenwaren,daaldendezewaardenophetzwaarmetkalibemesteobjectvrijsnel,
terwijl op het niet met kali bemeste object de serummagnesiumgehalten normaal en
op nagenoeg hetzelfde niveau bleven. Het magnesiumgehalte van koe nr. 2was op
22 oktober op een voor kopziekte kritiek niveau aangekomen, het dier at slecht en
was zeer nerveus. Op 17oktober waren van beide objecten grasmonsters genomen,
waarin o.a. dekalium- ennatriumgehalten werdenbepaald (tabel4).
Evenals op het met chilisalpeter bemeste object in tabel 2,zijn ook hier hoge natriumgehalten inhet grasgevonden enwelopbeideobjecten. Dekaliumgehaltenliggen op eennormaal niveau en deverhoudingen K/Na zijn reedslaagtenoemen ten
opzichte van het „niet-kopziektegras" uit tabel 1, terwijl vergeleken met het „kopziektegras"uit tabel 1 dezeverhoudingen zeerlaagzijn.
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Tabel 4. Kalium- en natriumgehalten van weidegras (in % van de droge stof) van met chilisalpeter
bemeste percelen waarop geen of een zware kalibemesting was gegeven.
Potassiumandsodiumcontentsofherbage(in % ofdrymatter)frompastureswithandwithout
potassiumfertilization. Nitrogen wasgiven as Chileannitrate.
Perc.
Plot
8a
8b

K-bem.
K-dressing

K

Na

240kgK2O/ha
0kgK a O/ha

2,79
2,37

0,68
0,89

K/Na
4
3

Worden de gegevens van de twee hier beschreven beweidingsproeven vergeleken
met de gemiddelde samenstellingen van „kopziekte-" en „niet-kopziektegras" uit
tabel 1, danvaltvooralopdatdenatriumgehaltenvanhetgrasopdemetchilisalpeter
bemestepercelenaanzienlijk hogerzijn. Mededoordewatlagerekaliumgehalten zijn
de verhoudingen K/Na in het gras van debeweidingsproeven ook lager en dit quotiënt is aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde van het „kopziektegras" in tabel 1.
Verder is gebleken dat bij hoge natriumgehalten en lage K/Na-verhoudingen in het
grasdeserummagnesiumgehalten opeen goed niveau kunnen liggen, doch dat deze
ook zeer laag kunnen zijn, waarbij in twee gevallen bovendien lichte verschijnselen
van kopziekte optraden.
Op grond van het voorgaande lijkt het er niet op dat het verhogen van het natriumgehalte van het gras een factor is,welke het optreden vanhypomagnesemieen
kopziekte tegengaat. Inverband hiermedelijkt het eveneens onwaarschijnlijk dat in
dit opzicht gunstige resultaten zullen worden geboekt met het bijvoeren van extra
natrium, niettegenstaande het vermoeden dat metname op kalirijke percelen endan
vooral in het voorjaar, het gras te weinig natrium bevat om in de behoefte van de
melkkoeien te kunnen voorzien. Opbedrijven met lagenatriumgehalten in het gras
enwaar tevens kopziekte optreedt, zullen naasthetverstrekkenvanzoutomeenmogelijknatriumtekort tegentegaan, b.v. extra magnesiumbevattende koekjes moeten
worden gegeven om demagnesiumtoestand der dieren op peil te houden.
Some observations on thesodium contents of herbage in relation to the serum-magnesium levels ingrazingmilking cows
On „tetany prone pastures" the sodium contents of the herbage are low in most
cases (table 1).It is sometimes suggested, that it should bepossible to prevent grass
tetanybyincreasing the sodium content oftheherbage.
Ontwograzingexperiments thesodium contents oftheherbage wereincreasedby
meansoffertilization withChilean nitrate.Boththeserum-magnesium levelsand the
composition of theherbage aregivenintables 2,3and 4.Ashypomagnesaemia and
grasstetanyoccurredalsoonpasturesrichinsodium,thereareno reasons to suppose
that grasstetany can beprevented byincreasing the sodium contents of the herbage
or by administering extra sodium to the cows.
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Mededeling 89 vanhet I.B.S.

DE VEELVULDIGHEID VAN EEN AANTAL GRASLANDPLANTEN EN HET
MAGNESIUMGEHALTE VAN ZANDGROND
with summary
A. A. KRUIJNE, D. M. DE VRIES en T H . J. FERRARI 1 )

Bijlandbouwgewassen ismen reedsherhaaldelijk geconfronteerd met verschijnselen
van magnesiumgebrek; op grasland beschikt men slechts over enkele incidentele
waarnemingen van gebreksverschijnselen waarbij naar alle waarschijnlijkheid magnesium in het geding is. Dit behoeft echter geenszins te betekenen dat de voorziening
van dat element in het algemeen voldoende zou zijn voor goed grasland. Op grasland
immers past devegetatie zichaan de milieu-omstandigheden aan, zodat soorten waarvoor een bepaalde factor een onvoldoende voorziening biedt, na verloop van tijd
plaats zullen maken voor andere, die dan nog wel kunnen gedijen. Deze aanpassing
der graslandvegetatie aan de milieu-eigenschappen komt in de praktijk neer op een
verandering in de veelvuldigheid der samenstellende soorten.
Wil op grasland een onderzoek naar het verband tussen de magnesiumvoorziening
en de veelvuldigheid der plantesoorten zin hebben, dan ligt het voor de hand dat men
zich allereerst richt naar de graslanden op lichte gronden, daar gebleken is dat deze
gronden in het algemeen het laagste gehalte aan magnesium bezitten.
Door het onderzoek vanNederlandse oudegraslanden, dat over een reeks van jaren
onder leiding van DE VRIES werd verricht, beschikten we over 294 percelen op zand
en over 121percelen op lichte zavel, waarvan naast volledig botanisch onderzoek ook
chemisch onderzoek der voor grasland zo belangrijke zodelaag (0-5 cm) had plaats
gevonden. Hieraan konden nog 71 percelen worden toegevoegd, behorende tot het
bodemvruchtbaarheidsonderzoek dat door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
in dejaren 1955 t.e.m. 1957 in de Friese Wouden werd uitgevoerd en welke percelen
volgensdezelfde normen zijn geanalyseerd.
De botanische gewasanalyse geschiedde volgens de z.g. frequentiemethode (4),
waarmede het op eenvoudige wijze mogelijk was om voor elke soort de veelvuldigheid vast te stellen in elk van een aantal klassen, waarin de percelen naar het magnesiumgehalte van de zodelaag konden worden verdeeld. Om deze veelvuldigheidscijfers gemakkelijk en vergelijkbaar te kunnen beoordelen, werden ze omgerekend tot
de relatieve-veelvuldigheids(rV-)cijfers en deze weer tot het indicatiegetal (Ig), welk
laatste in één getal de globale reactie van een soort op een bepaalde milieufactor, in
dit geval het magnesiumgehalte van de grond, aangeeft (5). Deze Ig's hebben bovendien het grote voordeel dat ze het mogelijk maken door een eenvoudige correlatieberekening de meerdere of mindere mate van factorenkoppeling vast te stellen.
Ten einde te kunnen besluiten dat voor een bepaalde soort de verschillen in deze
waarden geheel voor rekening der magnesiumvoorziening komen, moeten alle andere
milieu-eigenschappen, die op de veelvuldigheid der soort van invloed kunnen zijn,
gelijk zijn. Nu is deze voorwaarde, strikt genomen, onvervulbaar. Door een groot
aantal gevallentenemenmogen weechteraannemen dat althansdetoevallige factoren
die naast het magnesium de veelvuldigheid in positieve of negatieve zin beïnvloeden,
') Verbonden aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
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elkaartennaastebijzullenopheffen. Deinvloed vanaanmagnesiumgekoppelde factoren raken we op deze wijze echter niet kwijt; daartoe zouden langdurige proefnemingennodigzijnofstatistischebewerkingenvanpercelendiedezecorrelatietussen
factoren niet vertonen.
VolgensonderzoekingenvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid teGroningen
iseen gehaltevan 110mg MgOper kgdroge grond als onvoldoende voor zandgraslandaantemerken (1).Daarhetvooreensprekendbeeldnodigisdatdegehaltender
percelenzichinklassenlaten onderbrengen, waarbij eenreactievandeplantesoortin
devormvaneenverschuivingderveelvuldigheid magwordenverwacht,zullengehalten die zich aanmerkeüjk boven de 110bevinden en die min of meer als overmaat
kunnen gelden, voor een dergelijk beeld als minder gewenst moeten worden beschouwd.
Uit tabel 1 blijkt hoedemagnesiumgehalten vande486percelen opzand enlichte
zavelover 6klassenverdeeld zijn.
Tabel 1. Verdeling van 486 graslanden op zand en lichte zavel naar het MgO-gehaltevan de grond.
Distributionof 486grasslands onsandandsandy clayaccording to the MgO-content of the
soil.
mgMgO/kggrond .
mgMgOI'kgsoil
Aantalpercelen . .
Numberof fields

0-75

76-100

101-150

151-200

201-300

>300

56

91

140

95

56

48

Voor43soorten,dieelk in ten minste 30percelen werden aangetroffen, konden de
Ig's-magnesiumvoor zand enlichtezavelworden berekend. Bijnadere beschouwing
vertoonden deze Ig's-magnesium (zand en lichte zavel) een vrij duidelijke correlatie
(r = + 0,78) met de Ig's voor vocht (alle grondsoorten), zoals die in het Jaarboek
1957vanhetI.B.S.(5)zijngepubliceerd.Zondernaderonderzoek,datechterdoorhet
aanwezigzijnvan koppeling tussen de bodemfactoren magnesium en vocht (o.a. via
het kleihumus-complex) reeds bemoeilijkt wordt, isechterniet uit temaken inwelke
mate de Ig's voor magnesium en vocht identiek zijn. Geeft de Ig-magnesium de
reactieopmagnesium,opvochtofopeencombinatievanbeideaan?Bovengenoemde
correlatie tussen magnesium en vocht enerzijds en de klei-humus anderzijds blijkt
uittabel2.
Tabel 2. Procentuele verdeling der percelen over de klassen voor magnesium en de vochtigheidsgraad bij stijgende klei-humusklassen.
Proportionaldistributionoffieldsinthemagnesiumclassesanddegreesof humidityaccording
torising clay-humusclasses.

Ia( 0-10%)
lb(11-20%)
II (21^H)%)

Vochtigheidsgraad
Degree ofhumidity

Magnesiumklasse
in mg MgO/kg grond
Magnesiumclass
inmg MgOjkgsoil

Kleihumusklasse
Clay-humusclass
0-75

76-100

28
2

33
11
9

101-150 151-200 201-300 > 300

26
32
9

12
22
13

1
16
22

17
47

Droog
Dry

39
12

Norm, vochth. Vochtig
Norm, watercont. Humid

49
57
36

10
26
46

EenonderzoekvanDE BOERen FERRARI(1)wijstindezelfderichting.Opgraslanden
in eenzandgebied stelden zegroepsgewijs een samenhang vast tussen de vochtvoorzieningenhetmagnesiumgehaltevandebodem.Naarmateeengroeppercelen droger
was,washetmagnesiumgehalte lager.
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Nat
Wet

2
5
18

EenhogerecorrelatiedanvandeIg's-magnesium(zandenlichtezavel)metdievoor
vocht(allegrondsoorten)konwellichtverwachtwordenindiendeIg's-vochteveneens
slechts op zand en lichte zavel werden betrokken. De correlatie met deze Ig's-vocht
(zand en lichte zavel) blijkt echter slechts iets hoger te zijn (r = + 0,80).Zo'n hoge
correlatie met de Ig's-vocht maakt het niet waarschijnlijk dat aan de gevonden Ig'smagnesium een zelfstandige waarde magworden toegekend.
Indien de magnesiumvoorziening ergens een zelfstandige reactie zou kunnen teweegbrengen,zodatwezouden kunnen sprekenvaneenspecifieke magnesiumreactie,
danzoudit opzandpercelen hetgevalmoetenzijn. Hetmagnesiumgehalte isdaargemiddeld lager, hoewelook devochtvoorziening daar alsbeperkende factor vanmeer
betekenis zal zijn. We hebben daarom onze berekeningen ten slotte beperkt tot de
332 zandpercelen. Het gemiddelde magnesiumgehalte bedroeg hiervoor 141 en de
verdelingoverde6klassenwasalsintabel3 isaangegeven.
Tabel 3. Verdeling van 332 graslanden op zand naar het MgO-gehalte van de grond.
Distributionof 332grasslands onsandaccording to theMgO-contentof the soil.
mgMgO/kg grond
mg MgO\kg soil
Aantalpercelen . .
Numberof fields

0-75

76-100

101-150

151-200

201-300

>300

55

71

95

58

31

22

Voor 41 plantesoorten konden ten slotte de Ig's-magnesium voor zand worden
berekend,welkeintabel4worden vermeld.
Voor hetnagaan van dekoppelingsgraad werd voor dezesoorten op dezelfde percelen ook deIg-vocht bepaald, waarbij dus deIg-vocht (zand)werdverkregen. Deze
vertoonde metdeIg-magnesium (zand)eencorrelatievan + 0,73(fig. 1),eenslechts
ietsminderhogecorrelatiedusdantussendebeidegrootheden opzandenlichtezavel
(+0,80). Daar dit verschil niet betrouwbaar te achten is en er bovendien nog wel
andere koppelingen tussenbodemfactoren zullenoptreden dan dietussen het Mg-en
het vochtgehalte, kan uit dit materiaal dus met de gevolgtrekking gemaakt worden
dat het Mg-gehalte invloed uitoefent op de botanische samenstelling van grasland,
zelfs niet bij beperking tot de zandpercelen, welke immers niet zeer arm aan magnesiumbleken tezijn.
Soortgelijk onderzoek van andere zandpercelen, met werkelijk minimale gehalten
aanmagnesium,belooft overigensweinigbetereuitkomsten, omdaterallekansisdat
anderefactoren (vochtvoorziening,kalk-,fosfaat- enkalitoestand)daareveneensnaar
hetminimumneigen.
Daar het correlatieve oecologische onderzoek van praktijkpercelen dus geen uitsluitsel geeft overdevraag ofmagnesium opzichzelf invloed uitoefent op debotanische samenstelüng van grasland, blijft men daartoe aangewezen op het doen van
proeven.
Desbetreffend experimenteel onderzoek doet wel positieve resultaten verwachten,
gezien degegevensverkregen door ENNIK (3)vaneenbemestingsproefveld teLunteren,aangelegdopuitermateMg-arm,jongzandgrasland(29mgMgO/kgdrogegrond).
Op deniet met magnesium bemeste veldjes waren nl. zowel detotale opbrengst van
grasenwitteklaveralshet klavergehalte aanmerkelijk lager dan op dewelmetmagnesium bemeste veldjes. Het aantal gevallen waarin de klavergroei merkbaar door
magnesiumtekort wordt geremd, is naar de mening van ENNIK (2) vermoedelijk
echter niet groot.
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Tabel 4. Indicatiegetallen voor magnesium van een aantal plantesoorten op zandgrasland.
Indication numbersfor magnesium of anumber ofplant species onsandy grassland.
Achilleamillefolium L
Agropyron repensP.B
AgrostiscaninaL
Agrostisstolonifera L
AgrostistenuisSIBTH
AlopecurusgeniculatusL
AlopecuruspratensisL
Anthoxanthum odoratum L
BellisperennisL
BromusmollisL
CardaminepratensisL
Carexdisticha HUDS
CarexhirtaL
CarexnigraREICHARD
Cerastiumholosteoides FR
Cirsiumarvense SCOP
CynosuruscristatusL
DactylisglomerataL
DeschampsiacespitosaP.B
Festucaarundinacea SCHREB
FestucapratensisHUDS

-36
+12
- 2
+3
-19
+36
+16
- 4
+11
- 38
+20
+32
+4
+19
- 5
-12
+6
- 20
+9
+24
+18

FestucarubraL
GlechomahederaceaL
GlyceriafluitansR.BR
HolcuslanatusL
Leontodon autumnalisL
LoliumperenneL
LuzulacampestrisDC
PhleumpratenseL
PlantagolanceolataL
Plantagomajor L
PoaannuaL
PoapratensisL
PoatrivialisL
RanunculusacrisL
RanunculusrepensL
-RumexacetosaL
Taraxacumofficinale WEB
Trifolium pratenseL
Trifolium repensL
TrisetumflavescensP.B

60

-18
+6
+17
- 2
+10
+14
- 34
+1
-25
+21
+17
- 5
+15
0
+6
- 1
0
- 6
+7
-29

ig-Mgo
In-MgO

•40

100

80

60

40

40

60

H

1+

80

100
lg-vocht
ln-humidity

--40
-1-60

Fig. 1. Verband tussendeindicatiegetallen (Ig's)voormagnesiumendievoorvocht,beide betrokken
op zand.
Relationbetween theindication numbers(In's)for magnesium andthosefor humidityfound on
sandonly.

Frequencyofoccurrence of a number of herbageplantsandthemagnesium content of
sandy soil
From486 oldpermanentgrasslandsonsandandlightsandyclaytherelativeaverage
frequency (raF) of 43 grassland species wascalculated for 6classes, according to an
increasingMg-content of the uppersoillayerof0-5cm(table 1). Nextthe 6raF'sper
species were converted into one indication number (In) along the same line as has
beendonefor theotherenvironmental factors (5).
The In's for magnesium appear to show a distinct positive correlation to those
for humidity content. Both factors mentioned are related to the clay-humus content
ofthesoil(table2).
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The correlation of theIn's-magnesium andtheIn's-humidity wasalso calculated
for the 332grasslands on sandy soil remaining after excluding the fields on sandy
clay, onwhich the Mg-content usually isnotquite solow. The former fields were also
divided into 6 MgO-classes (table 3).The correlation found on sand only (fig.1)
appeared tobehardly less than that found onsand andsandy clay together: r = +
0.73 against r = + 0.80. From this material in which no extremely low MgO-contents occurred, itcannot beconcluded that magnesium influences thebotanical composition ofthe sward.
An independent reaction on magnesium may be determined on grasslands on
sandy soilwitha minimal magnesium content, onwhich other environmental factors,
suchasdrought, lowpHand P-and K-contents ofthesoil,haveno restrictive effectas
well. Fields like these, however, arescarcely tobe found.
To give a conclusive answer to the question whether magnesium influences the
botanical composition ofgrassland, experimental research isindicated. From afieldtrial of ENNIK (3)on sandverypoor in Mg (29mg MgO/kg dry soil) it was already
apparent that the total yield and the share of white clover increased considerably
by Mg-fertilisation.
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DE INVLOED VAN WEERSGESTELDHEID EN GEWAS OP DE ONKRUIDBEGROEIING VAN EEN DROOG ZANDBOUWLAND
with summary
Mej. E. H. ZEILER
INLEIDING

>

In het zomerhalfjaar van de jaren 1954 tot en met 1958 werd van een zandbouwland, een praktijkperceel, in de Wageningse Eng maandelijks de onkruidvegetatie opgenomen. Hierdoor werd getracht na te gaan welke invloed weersgesteldheid en
vruchtwisseling op deze vegetatie uitoefenden. Uiteraard doen ook andere factoren
hun invloed op de onkruidbegroeiing van een perceel gelden, zoals de herkomst van
het zaaizaad, de bemesting, de tijd van grondbewerking en van oogsten, de toegankelijkheid (accessibiliteit) van het perceel voor zaad van planten uit de omgeving en een
eventuele onkruidbestrijding.
Het perceel is gelegen op vrij droge, iets lemige zandgrond. Het is sterk verontreinigd met onkruid, maar er wordt geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Er
wordt door de boer uitsluitend met kunstmest bemest (één gift mengmeststof in het
voorjaar). De oppervlakte van het perceel is ca. 0,7 ha. Het wordt aan de noordzijde
(lengtezijde) begrensd door een eikehakhoutbosje dat in de afgelopen jaren in gedeelten werd gekapt, aan de oost- en zuidzijde door een bospad en aan de westzijde door
andere akkers. De volgende gewassen werden verbouwd :
1954 haver (N-helft) en aardappelen (Z-helft);
1955 haver + Westerwolds raaigras;
1956rogge;
1957haver;
1958haver.
In 1954 werd alleen het met haver beteelde gedeelte in het onderzoek betrokken,
daar eenaardappelgewas zichslechtvoor onkruidopnamen leent. In devolgendejaren
werd het gehele perceel onderzocht.
WERKWIJZE

De opnamen geschiedden meestal in 30kwadraten van 1/4 m2, die op enige meters
afstand van de randen langs het gehele perceel waren verdeeld. (In 1954 bedroeg het
aantal kwadraten 20,in 1955echter 45.) Van ieder kwadraat werden genoteerd:
a) de bedekking door het gewas en door het onkruid in procenten ;
b) alle onkruidsoorten;
c) het massapercentage (m %) van elke soort (hierbij werd de totale onkruidmassa
per kwadraat op 100gesteld).
Uit deze gegevens werden tabellen opgesteld, waarin voor iedere soort de volgende
grootheden werden onderscheiden :
Ie het frequentiepercentage (F %),d.i. het aantal malen dat de soort voorkomt, omgerekend op 100 kwadraten;
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2ehet massabelangrijkheidspercentage (mB %),d.i. het aantal malen dat de soort
voorkomt met een massapercentage ^ 10,omgerekend op 100 kwadraten;
3ehet dominantiepercentage (D %), d.i. het aantal malen dat de soort voorkomt
met het hoogste massapercentage, omgerekend op 100 kwadraten;
4ehet gemiddelde massapercentage (M %),waarbij het bedekkingspercentage van
degezamenlijke onkruiden per kwadraat inrekeningwordt gebracht.
RESULTATEN

Deeersteopnamenvan 1954gavenalsdemeestfrequente soortentezien: Capsella
bursa-pastoris MED. (herderstasje), Chenopodium album L. (witte ganzevoet), Polygonumconvolvulus L. (zwaluwtong) en Viola arvensis MURR, (akkerviooltje). (Tabel 1.)
HiervanisChenopodiumalbumteruggelopen,voornamelijk omdatdezesoort eigenlijk
niet in een graanakker thuishoort; zij is, wat ontwikkelingsritme betreft, veel beter
bij dehakvruchten aangepast (bloeitijd juli-herfst).
Het tegenovergestelde beeldvertonenAgropyron repens P.B.(kweek),Aperaspicaventi P.B. (windhalm), Lycopsis arvensis L. (kromhals) en Stellariamedia VILL.
(muur), die geleidelijk of schoksgewijs de overhand kregen, terwijl ze aanvankelijk
in 1954slechts in betrekkelijk geringehoeveelheden voorkwamen (tabel 1). Lycopsis
arvensis is daarbij in juni steeds meer het aspect gaan bepalen, omdat deze soort
dan door haar fel blauwe bloempjes en forse ontwikkeling extra opvalt. Daarnaast
bleven Capsella bursa-pastoris en Erysimumcheiranthoides L. (steenraket) een rol
spelen.
Het plotseling massale optreden van Apera spica-venti in 1956 en 1958 heeft
tweeërlei oorzaak. Injanuari 1956is rogge ingezaaid, die echter door de daarna invallende koude pas in maart kon ontkiemen. Daar de boer ongeschoond zaad gebruikte, kwam er bovendien nogal wat nieuw onkruidzaad mee. Door de grondbewerkingen in het najaar van 1956en in het voorjaar van 1957werden alle kiemplanten der winterannuellen echter vernietigd, waardoor de frequentie in 1957weer
terugliep. In het voorjaar van 1958 werd evenwel slechts een zeer oppervlakkige
grondbewerking toegepast, waardoor de kiemplanten van najaar 1957 zich vrijwel
ongestoord konden ontwikkelen. Het havergewas zag in 1958dientengevolge bruin
van dewindhalmpluimen. Ook Agropyron repens kwam in 1958sterk naar voren.
Ookenkeleandere onkruiden konden zichsinds 1956vestigen ofverder ontwikkelen, zoals Veronica arvensis L. (veld-ereprijs) en Veronica hederifolia L. (klimopereprijs).Anagallis arvensis L.(guichelheil) en Vicia hirsuta S.F. GRAY (ringelwikke)
vertoonden in 1956onder derogge een betere ontwikkeling. Voor Anagallis arvensis
was hierbij waarschijnlijk van belang, dat het vrij spichtige roggegewas meer licht
doorliet dan normaal het gevalis. Convolvulus arvensis L. (akkerwinde) ging daarentegenin 1956vrij sterk achteruit:
Eenaantalonkruiden,zoalsCapsellabursa-pastoris, Chenopodiumalbum,Erysimum
cheiranthoides, Lamium amplexicaule L. (hoenderbeet), Polygonum convolvulus en
Viola arvensis, vertoonden in 1958een sterke teruggang, niet alleen in massa, maar
ook in frequentie, voornamelijk als gevolgvan de sterkere concurrentie doorApera
spica-venti en Agropyron repens (tabel 1).Deze teruggang ismisschien mede veroorzaaktdoordatinjuni 1957,tijdensdehoofdbloei vaneerstgenoemdesoorten, eenzeer
warme en droge periode optrad, waardoor de bloei tot een veel kortere periode beperkt bleef dan normaal. Bovendien bleven de planten veel kleiner en waren ze in
juli alpraktisch afgestorven. Dezaadproduktie washierdoorveelgeringer. Alleende
wortelonkruiden Agropyron repensen Convolvulusarvensiswarentoennogfris groen.
Doordat er in het voorjaar van 1958niet werd geploegd, kon de voorraad zaad der
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zomerannuellen in de bovengrond niet weer uit diepere lagen worden aangevuld.
Toenin 1955ookdezuidelijke helft vanhetperceelinhet onderzoek werdbetrokken,bleekdeonkruidvegetatiehierenigszinsandersvansamenstellingtezijn. Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis en Myosotis arvensis HILL (middelst vergeet-mijnietje) kwamen er vrijwel niet voor, terwijl Scleranthus annum L. (eenjarige hardbloem),RumexacetosellaL.(schapezuring) enPolygonum aviculare L. (varkensgras)
juist veelfrequenter voorkwamen (tabel 2).Deze verschillen handhaafden zichin de
volgendejaren, zodathet niet waarschijnlijk isdathetvoorafgaande aardappelgewas
eralleen deoorzaak vanis.Deontwikkeling van dehaver wasopdezehelft in1955,
1957en 1958ook minder goed dan op de andere helft, zodat eerder aan eenvruchtbaarheidsverschil of een verschil in pH of vochttoestand gedacht moet worden. Het
vrijwel ontbreken van Convolvulus arvensis en Anagallis arvensis aan deze kant zou
eenaanwijzing kunnen zijn dat degrond hier ook minderleemhoudend is.Dein het
voorjaar van 1959genomen grondmonsters zullen hierover nader uitsluitsel kunnen
geven.
Vandeovermatignattezomersvan 1954en 1956zijn geendirectegevolgenvoor de
onkruidbegroeiing af te leiden. Het graan was in diejaren bijzonder sterk gelegerd,
waarvan sommige lage onkruiden konden profiteren, omdat ze nu weer boven het
graan konden uitgroeien en meer licht konden opvangen. Andere werden daarentegen volledig verstikt. De sporen hiervan waren echter in de stoppel al niet meer
terug tevinden. De opnamen werdeninhet gelegerdegraan welbemoeilijkt, temeer
omdat delegeringvaak pleksgewijs optrad.
DISCUSSIE

Hetisnietmogelijk omna 5jaar onderzoek definitieve conclusiesteverbinden aan
verschijnselen die door een complex van oorzaken worden teweeggebracht. Er isnu
nog niet met zekerheid te zeggen of het meer of minder optreden van een bepaalde
soort het directe gevolg is van bepaalde weersomstandigheden of van deze of gene
vruchtwisseling (1, 2, 3).Devariatie van delaatste wasdaarvoor ook teklein. Door
verschillende tijdstippen van oogsten en grondbewerking kan het beeld nog meer
worden vertroebeld, maar dezetijdstippen hangen ook weerten nauwstemeteenbepaald gewasofmetdeweersomstandigheden samen.Zoisbijvoorbeeld heteffect van
de zeer oppervlakkige grondbewerking in het voorjaar 1958 te vergelijken met dat
van eenwintergraan-gewas; delate oogsten van 1954en 1956waren een gevolgvan
debijzonder natte zomers.Hierdoor kunnen bepaalde factoren samengaan ofelkaar
tegenwerken. Voortgezet en uitgebreid onderzoek zal hierover nader uitsluitsel kunnen geven.
Influence ofweather andcrop ontheweed-growth ofadrysandy arable field
In the summer months of theyears 1954-1958theweedvegetation of a dry sandy
arable farm field in the surroundings of Wageningen was surveyed monthly. The
crops were oats in 1954 and 1955, rye in 1956, and oats again in 1957 and 1958.
Surveyingwasdonein30quadratsof 1/4sq.m.,distributedatsomedistancefrom the
edgealongthewholefield.Allweed species,area covered ofcrop aswellasofweed
vegetation and thepercentageinbulk ofeachspecieswererecorded. Out ofthesethe
followingquantitieswerecalculated; a)thefrequency ofoccurrencepercentage(F %),
i.e.thenumberoftimesaspeciesoccurs,convertedinto100quadrats;b)thepercentage
of bulk-importance (mB%), i.e.the number of times a species occurswitha percentageinbulk 2; 10,converted into 100quadrats;c)thedominancepercentage(D %),
i.e.thenumberoftimesaspeciesoccurswiththehighestpercentageinbulk,converted
into 100quadrats.
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Table 1gives an outline of the development of a number of species in some four
months during the above mentioned five years. The decrease of Chenopodium album
maybeexplained bythefact that this speciesdoesnot reallybelongina cornfield. The
increase in Apera spica-venti in 1956 is strongly connected to the rye crop of that
year, in 1958 there was no ploughing in spring, which caused the same effect. The
species Capsellabursa-pastoris, Erysimum cheiranthoides,Polygonum convolvulus and
Violaarvensiswhichused to bevery frequent, decreased during the lastyear. This was
not only due to the heavy competition ofApera spica-venti and Agropyron repens, but
also perhaps to the period of severe drought in June 1957which occurred in the main
blooming period of the former species, the development of the plants and their
fructification being strongly backward in comparison to other years.
Table 2shows a comparison of thenorth and south sidesof thefield.The difference
invegetation maybetraced back tothe soilcontainingmore orlessloam. Soil samples
have been taken in spring 1959.
No direct effect on the weed-growth resulting from the wet summers of 1954 and
1956 could be traced in the following years.
Asmanyotherfactors influence thevegetation,suchasoriginoftheseed, fertilization,
time of tilling and harvesting, the vegetation of the surroundings and weed control,
the above mentioned explanations are asyet preliminary. Studies arebeing continued.
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