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WOORD VOORAF
In dit tweedeJaarboek van onsInstituut iseenaantal wetenschappelijke publikaties
van medewerkers opgenomen. Voor een overzicht van de verschillende activiteiten
van het Instituut zij verwezen naai de Jaarverslagen, waarin naast organisatorische
gegevens een volledige lijst van publikaties voorkomt, alsmede het werkplan, de bereikte stand van het onderzoek en de verkregen uitkomsten.
Het Jaarboek is een verzameling van Mededelingen, die weinig onderlinge samenhang vertoont. Publikaties, die het karakter hebben van een verslag zonder meer,
worden hierin niet opgenomen, omdat hiervoor een serie Verslagen bestaat die in gestencilde vorm beschikbaar komt. Wanneer een onderzoek zodanigisafgerond dat de
resultaten algemeen van betekenis zijn, dan worden de gegevens gewoonlijk aan een
tijdschrift aangeboden. De beslissing, waar een artikel dient te worden gepubliceerd,
isarbitrair. De keuze vanplaatsing in het Jaarboek wordt ook enigszins bepaald door
het tijdstip waarop een publikatie gereed is, maar het karakter geeft toch meestal de
doorslag. Zo vindt men hier bijeen een aantal meestal vrij korte artikelen, waarin een
nieuwgezichtspunt naar voren wordt gebracht, dat behoorlijk is bezien, maar waarbij
het voorlopige karakter toch vaak nog ruimte overlaat voor ontwikkeling in verschillenderichtingen. Het Jaarboek biedt zodoende gelegenheid telaten zien, welke wijzen
van werken en denken op dit ogenblik bij onze onderzoekers op de voorgrond staan.
Als voorzitter en secretaris van de Publikatiecommissie, aan wie wederom een
woord van dank toekomt voor de vele redactie-werkzaamheden, traden op Dr. Ir. J.
Doeksen en Ir. G. C. Ennik.
De Directeur van het Instituut voor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen,
Ir. J. WIND

Wageningen, oktober 1958
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GEDACHTEN OVER DE BETEKENIS VAN EEN DICHTE ZODE
VOOR DE GRASLANDEXPLOITATIE
with summary
A. SONNEVELD

INLEIDING

De zeer uitgebreide familie der gramineeën omvat een groot aantal soorten, die de
mens zich in de loop der tijden ten nutte heeft weten te maken. De wijze waarop dit
geschiedt, loopt echter zeer sterk uiteen. Bij de granen gaat het ons in de eerste plaats
omhetzaad. De stengelsenhetblad spelenindevormvan stro eenmin ofmeer ondergeschikte rol. Geheel anders is het echter gesteld met de soorten, die men heeft leren
gebruiken in de vorm van grasland. Wanneer even wordt afgezien van de teelt van
graszaad, gaat het bij de laatstgenoemde soorten in de eerste plaats om de groene
delen en meer speciaal nog om het blad.
Het kan geenverwonderingwekken dat bij het onderzoek,dat aan de granen is verricht, zeer veel aandacht is besteed aan de stengelvorming en zaadzetting. Op het
eerste gezicht lijkt dit punt bij de grassen van het grasland van ondergeschikt belang,
behalve dan wanneer we van deze grassen zaad wensen te telen. Toch zijn de processen, die zich rond de stengelvorming en de zaadzetting afspelen ook bij deze gramineeën van groot belang en onze aandacht zeker waard. En dit ook speciaal met het
oog op het doel waarvoor wij deze grassen telen, nl. de oogst van de vegetatieve delen
in de vorm van de exploitatie van grasland.
Het volgende is bedoeld om hierop nog eens extra de aandacht te vestigen.
D E GROEIWIJZE DER GRASACHTIGEN

De gramineeën vertonen eenminof meer typische groeiwijze, diebij degranen en de
grassen van het grasland in grote lijnen principieel gelijk is.
Bij de kiemingvan het zaadwordt een enkele spruit boven de grond gebracht waaraan regelmatig bladeren worden gevormd. Als regel bevindt het groeipunt, waaruit
deze bladeren ontstaan, zich net even onder of aan de oppervlakte van het medium
waarin de plant groeit. De knopen bevinden zich, zeer dicht opeengepakt, juist onder
het groeipunt. Zodra enkele bladeren gevormd zijn groeit de okselknop van het eerste
blad uit tot een nieuwe spruit. Naarmate meer bladeren gevormd worden groeien ook
steeds meer okselknoppen uit tot spruiten en bij deze spruiten gebeurt weer hetzelfde
enz. De uitstoeling van de plant vindt dus normaal net onder of aan de oppervlakte
plaats. Elke nieuwe spruit vormt al spoedig ook haar eigen wortels.
Lichtgebrek aan de voet van de plant kan echter tot gevolg hebben, dat de laatstgevormde leden zich enigszins gaan strekken.Het gevolg hiervan is, dat het groeipunt
op een min of meer grote afstand boven de grond komt te zitten en dat deverdere uitstoeling op een bepaalde afstand boven het grondoppervlak plaatsvindt. De plant
wordt daardoor gevoeliger voor uitwendige omstandigheden. De nieuw gevormde
spruiten kunnen hun wortels minder gemakkelijk in de grond brengen, de kans op
nadelige invloed van vorst en droogte wordt groter en de kans dat het groeipunt en de

jonge spruiten in hun geheel door het weidende vee worden opgenomen of worden
afgemaaid neemt aanzienlijk toe.
Beweiding van het grasland heeft in dit opzicht een zeer gunstig effect. Wanneer dit
regelmatig plaatsvindt, blijft het gewas steeds betrekkelijk kort, waardoor het licht
tot aan de grond kan doordringen. Bovendien worden de spruiten bij het betreden
door het vee regelmatig tegen de grond gedrukt, waardoor de beworteling gemakkelijker kan plaatsvinden.
OVEREENKOMST EN VERSCHIL TUSSEN GRANEN EN GRASSEN

Wat de uitstoeling, dus de vorming van nieuwe spruiten betreft, bestaat er principieelgeenverschil tussen deeenjarige granen ende meerjarige grassen. Er ismeer sprake
van een gradueel verschil.
WITTENROOD (7) vond bij een onderzoek aan zomertarwe, dat bij een gegeven afstand tussen de individuele planten vijf spruiten zaad vormden. Deze vijf spruiten
omvatten de hoofdspruit endévier eerstgevormde zijspruiten. De overige zijspruiten,
welke wel waren overgegaan tot aaraanleg en waar zelfs al een zekere halmvorming
had plaatsgevonden, werden echter opgeofferd en leeggezogen in de periode kort voor
het te voorschijn komen van de aar bij de vijf wel tot bloei en zaadzetting komende
spruiten. De op dat moment nog zuiver vegetatief zijnde zeer kleine zijspruiten bleven
echter nog bestaan. Zij stierven eerst af tijdens de zaadzetting aan de vijf volledig uitgegroeide halmen. Het zijn deze kleine spruiten, die alsnog uitgroeien en zelfs wel tot
halmvorming en bloei komen, wanneer er met de zaadzetting aan de eerstgevormde
spruiten iets mits gaat, doordat b.v. het gewas wordt afgemaaid of doordat zware
legering optreedt.
Er zijn aanwijzingen, dat er bij de weidegrassen zeer waarschijnlijk iets dergelijks
gebeurt. Dit moge geïllustreerd worden met de resultaten van een potproef met uitlopervormend rood zwenkgras. Dezeproef was opgezet om de invloed na te gaan van
de stikstofbemesting en het tijdstip van aanwenden hiervan op de halmvorming. De
proef werd ingezaaid in ingegraven aardewerkpotten op 22juni 1956.Per pot werden
vier planten gehandhaafd. De resultaten van periodieke tellingen van het aantal spruiten, respectievelijk halmen, zijn samengevat in tabel 1.De bemestingsobjecten zijn in
de tabel niet nader aangeduid, omdat deze in dit verband niet of slechts weinig van
belang zijn.
Tabel 1.Het op verschillende data aanwezige aantal spruiten resp. halmen, aan tot bloei komende
planten van uitlopervormend rood zwenkgras.
Thenumberoftillersandculmsresp.atdifferentdatesonplantsofFestucarubragenuina,which
cometo flower.
Aantal spruiten per plant
J\umber of tillers per plant
Object
Treatment

a
b
c
d
e
f
ë
h

10

28-ll-'56

ll-3-'57

64
91
103
125
103
98
64
64

77
104
128
127
128
135
77
77

Oogst juli 1957
At harvestJuly 1957

Aantal h a l m e n
Number of culms

31
58
47
68
65
52
40
38

Aantal
steriele spruiten
Number of
sterile tillers

23
25
32
31
22
30
29
47

Totaal
Total

54
83
79
99
87
82
70
85

Onder elk der objectaanduidingen is een aantal objecten samengevat, waarvan de
bemesting tot begin maart 1957 gelijk was. Alleen object h vormt een uitzondering,
hierop wordt nog teruggekomen. Van belang isde vergelijking van het aantal spruiten
dat op 11maart aanwezig was en het totale aantal vegetatieve en generatieve spruiten,
dat werd aangetroffen toen het zaad rijp was. Bij bijna alle objecten was dit laaste
aantal kleiner dan het eerste en zelfs kleiner dan het aantal dat eind november werd
aangetroffen. Wat de vergelijking met maart betreft, was er slechts één uitzondering,
nl. het object h, waar alleen eind april stikstof werd gegeven en weleen zeer grote hoeveelheid. Bij vergelijking met eind november van hetjaar daarvoor wordt het aantal
uitzonderingen iets groter en dit omvat dan ook de objecten samengevat onder g.
Het betreft hier ook allemaal objecten dievoor de winter geen stikstof ontvingen.
Dit alleswijst er dus op, dat bij de grassen evenals bij de granen een gedeelte van de
aanwezige spruiten wordt opgeofferd in de periode van het schieten of daarna. Het
belangrijke verschil met de granen is echter, dat de kleinste spruiten bij het afrijpen
van het zaad aan de wel uitgegroeide halmen niet alsnog afsterven, maar in leven
blijven. Wanneer rijkelijk voedingsstoffen voorhanden zijn gaan ze zelfs weer nieuwe
zijspruiten vormen, voordat de rijpingsperiode van het zaad ten einde is. Hierop wijst
althans hetgeen gevonden werd bij object h van de genoemde proef. Dit in leven
blijven van de kleinste (jongste) spruiten is uiteindelijk de directe oorzaak van het
meerjarige karakter van onze weidegrassen. Dit neemt echter niet weg,dat er onder de
grassen vormen zijn die in de richting van de granen gaan. Gedacht behoeft slechts te
worden aan de reeks Westerwolds raaigras landras, Westerwolds raaigras selecties,
Italiaans raaigras handelszaad en de selecties van deze laatste soort. Het landras van
Westerwolds raaigras mag in dit opzicht wel tot de granen worden gerekend, terwijl
de selecties van het Italiaans raaigras reeds sterk het karakter van een meerjarig gras
hebben. Een andere reeks wordt gevormd door het meest uitgesproken handelszaad
van Engels raaigras aan de ene en de meest extreme weidetypen van deze soort aan de
andere kant.
D E GEVOLGEN VAN DE BLOEI VOOR DE GRASLANDEXPLOITATIE

Zoals reeds gezegd, gaan bij de meerjarige grassen de tijdens de zaadzetting in leven
blijvende spruiten weer nieuwe zijspruiten vormen. Dit is voor het grasland en voor
de exploitatie daarvan van essentieel belang en enige gegevens uit de literatuur zijn in
dit opzicht zeer interessant.
Bij timotheewerd door LANGER(5)despruitvorming nagegaan.Hijzaaidedezesoort
in september 1951engingna de opkomst periodiek na hoeveel nieuwe spruiten werden
gevormd. In tabel 2 zijn enkele aan de desbetreffende publikatie ontleende gegevens
samengevat.
Gedurendedewinterwordenweinignieuwe spruitengevormd.In maart treedt echter
een periode in waarin een groot aantal spruiten ontstaat. Deze periode eindigt aan het
eindvan april,wanneer het schietenvan een gedeelte der spruiten een aanvang neemt.
Tijdens de halmvorming heeft de vorming van nieuwe spruiten weinig te betekenen.
Eerst wanneer de bloeiwijzen volledig zijn uitgegroeid wordt de vorming van nieuwe
spruiten hervat en wel in een opvallend grote omvang. Deze vorming van nieuwe
spruiten gaat door tot diep in de herfst, hoewel de intensiteit waarmee dit gebeurt,
geleidelijk afneemt.
Deze gang van zaken wordt bevestigd door hetgeen LAMP (4) vond bij een soortgelijk onderzoek aan Bromus inermis. Hij merkte op, dat de spruitvorming eind november-begin december tot stilstand kwam en niets te betekenen had tot ongeveer half
maart.Opdat moment trad een periodevanspruitvorming inwaarbij aan tien planten
11

Tabel 2. Het aantal nieuw gevormde spruiten per week aan 100 planten van timothee S 48 (naar
LANGER).

The number of tillers produced per week on 100plants of timothy S 48 (after LANGER).
Waarnemingsdatum
Date of counting
1951 oktober
2
november 27
december 5
12
19
1952 januari
2
9
16
23
februari
6
20
maart
5
12
19
26
april
1
*) hoofdspruiten.
main tillers.

Aantal spruiten
Number of tillers
100*)
10
13
8
16
8
13
11
5
5
13
48
58
76
112
35

Waarnemingsdatum
Date of counting
1952 april

9
16
23
30
mei
7
14
21
28
juni
11
25
juli
9
23
augustus 13
september 10
oktober 10
november 24

Aantal spruiten
Number of tillers
198
402
418
263
93
85
45
13
394
439
134
500
403
346
269
221

in /even weken iets minder dan 300 nieuwe spruiten werden gevormd. In die tijd had
ook de bloemaanleg plaats, zoals bleek uit ontleding van oudere spruiten. Begin mei
begonnen de internodiën van de oudere spruiten zich te strekken en zetten de halmvorming en de daaropvolgende bloei in. Tijdens deperiode van de halmvorming werd
slechts verspreid een enkele nieuwe spruit gevormd. Ongeveer half juni, tijdens het
hoogtepunt van de bloei, trad een nieuwe periode van spruitvorming in, waarbij eind
juni inéénweekaan detienplanten nietminder dan 423nieuwe spruiten werden waargenomen. Deze vorming van nieuwe spruiten duurde tot aan het einde van het groeiseizoen, hoewel ook hier de intensiteit geleidelijk afnam.
Er dient echter met nadruk deaandacht opteworden gevestigd, dat bij beide onderzoekingen werd gewerkt met afzonderlijk staande planten, terwijl er bovendien nogal
wat ruimte tussen de planten was en deze ook niet regelmatig werden afgesneden.
Dat vooral het afzonderlijk en nogal ruim staan van de planten van veel belang is
moge blijken uit tabel 3, waarvoor de gegevens zijn ontleend aan DONALD (2). Dit
betreft een onderzoek aan „Wimmera rye-grass" (Lolium rigidum GAND) in NieuwZeeland, waarbij door sterk uiteenlopende hoeveelheden zaaizaad te gebruiken bestanden werden verkregen met zeer uiteenlopende dichtheden.
Deze tabel laat wel heel duidelijk zien van hoeveel belang het aantal spruiten per
oppervlakte-eenheid isvoor het gedrag van deze spruiten wanneer de bloeitijd nadert.
Hoe dichter de stand, hoe kleiner het percentage spruiten, dat gaat schieten. Dit kan
zeer belangrijke gevolgen hebben.
Een spruit die de neiging heeft om te gaan bloeien en de bloeiwijze aanlegt, kan
verder geen bladeren meer vormen. De jonge bladprimordia groeien niet verder uit,
maar worden zelfs geleidelijk rudimentair en zijn bij verdere ontwikkeling van de
bloeiwijze niet meer waar te nemen. In de oksels van deze zeer jonge bladprimordia
worden in dit geval de aartjesprimordia ofjuister gezegd de secondaire, reproduktieve
primordia aangelegd. Bij een vegetatief blijvende plant ontstaan op deze plaats de
nieuwe zijspruiten. Zodra dus een spruit eenbloeiwijze gaat aanleggen iszeniet langer
12

Tabel 3. De verhouding tussen steriele en fertiele spruiten bij uiteenlopende dichtheid van het
bestand van „Wimmera rye-grass" {Lolium rigidum G A N D ) (naar DONALD).
The number of sterile andfertile tillers at different densities of plants of Wimmera rye-grass
{Lolium rigidum G A N D ) {after DONALD).
Per vierkante link (20 x 20 cm 3 )
Per squarelink

Aantal
planten
Number of
plants

0,5
5,2
16,5
79,2
922,0

Aantal
steriele spruiten
Number of
steriletillers

Aantal
fertiele spruiten
Number of
fertile tillers

0
0
0,2
96,1
1121,0

Per plant
Per plant

Totaal
aantal spruiten
Total number of
tillers

Aantal
steriele spruiten
Number of
sterile tillers

Aantal
fertiele spruiten
Number oj
fertile tillers

Totaal
aantal spruiten
Total number of
tillers

0
0
0,01
1,26
1,29

82,0
10,8
5,7
2,9
0,7

82,0
10,8
5,7
4,2
2,0

40,7
55,4
94,3
321,1
1711,0

40,7
55,4
94,1
225,0
590,0

in staat om nieuwe zijspruiten te vormen. Voor een uitvoeriger beschrijving van de
gang van zaken wordt verwezen naar KLEINENDORST en TEN HOVE (3).
Hierbij komt dan nog het verschijnsel, zoals uit de hierboven aangehaalde onderzoekingen blijkt, dat in de periode van de halmvorming bij de tot bloei overgaande
spruiten blijkbaar ook de vorming van nieuwe zijspruiten aan vegetatief blijvende
spruiten praktisch tot stilstand komt. Al met al blijkt dus het tot bloei overgaan van
een spruit zeer ongunstig te zijn voor het doel waarvoor men grasland exploiteert,
zijnde een regelmatige produktie van jonge bladeren die een gunstige samenstelling
voor de voeding van het vee hebben. De continuïteit in de vorming van nieuw blad,
hetzij aan reeds bestaande, hetzij aan nieuw gevormde spruiten wordt tijdelijk onderbroken. Dit draagt naast andere omstandigheden ongetwijfeld bij tot de zo zeer gevreesde midzomerdepressie, misschien zelfs wel in belangrijke mate.
Dat spruiten, welkeniet overgaan tot bloeien, doorgaan met het vormen van nieuwe
bladeren moge blijken uit tabel 4, waarvoor de gegevens ook ontleend zijn aan het
genoemde onderzoek van LAMP.
Tabel 4. Het aantal gevormde bladeren aan steriele en fertiele spruiten van Bromus inermis op het
moment van afrijpen van het zaad (naar LAMP).
The number of leaves on sterile and fertile tillers of Bromus inermis at the moment of harvesting ripe seed {after LAMP).
A a n t a l bladeren per spruit
Number of leavesper tiller
Tot eind 1949
Up to the end of 1949

Spruiten aanwezig in okt. 1949
Tillers present in Oct. 1949
Fertiel injuli 1950
Fertile in July 1950
Steriel injuli 1950
Sterile in July 1950
Spruiten gevormd in 1950
Tillersformed in 1950
Fertiel injuli 1950
. . . .
Fertile in July 1950
Steriel injuli 1950
Sterile in July 1950

1950, tot rijp zaad
1950, up to harvest

Totaal
Total

Dood
Dead

Groen
Green

Totaal
Total

Dood
Dead

Groen
Green

Totaal
Total

3,9

3,9

7,8

3,9

4,4

8,3

16,1

3,4

3,4

6,8

4,8

10,2

15,1

21,9

3,5

3,1

6,6

6,6

3,3

10,9

14,2

14,2
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De vegetatief blijvende spruiten gaan echter niet alleen door met hetvormenvan
nieuw blad, maar indien voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn vormen zij ookhet
grote aantal nieuwe spruiten, die zoals blijkt uittabel 2,ontstaan wanneer dehalmvorming afloopt en debloei inzet. De spruiten die gaan bloeien zijn hier immers niet
meer toe in staat.
Het isdus voor een regelmatige produktie van nieuw blad, hetzij aan reeds bestaande spruiten, hetzij aan nieuw gevormde spruiten, vangroot belang datzo weinig
mogelijk spruiten overgaan tot halmvorming en bloei en dat zoveel mogelijk spruiten
vegetatief blijven. Uit het voorgaande blijkt, dat een effectief middel om ditte bereiken is, ervoor tezorgen, dat erper oppervlakte-eenheid veel spruiten aanwezig zijn.
Met andere woorden, alle mogelijke voorzorgen dienen teworden genomen omeen
dichte zode te verkrijgen.
D E INVLOED VAN OMSTANDIGHEDEN EN GEBRUIK IN DE HERFST

De natuur helpt hiertoe over 't algemeen mee. De hoofdperiode inde vorming van
nieuwe spruiten valt immers indenazomer endeherfst endan bestaat erdus depotentiële mogelijkheid om een dichte zode te verkrijgen. Wanneer die gerealiseerd
wordt, gaan er in het volgende voorjaar relatief weinig spruiten over tot halmvorming
en datheeft weer een gunstige invloed opdeproduktie van steeds nieuw blad in de
loop vanhet seizoen.
Ongunstig werkt inditopzicht echter een natte herfst. Indeeerste plaats vertrapt
het veedan gemakkelijk de zode, zodat deze open wordt. Daarnaast is een natte
herfst over 't algemeen ookeensombere en betrekkelijk warme herfst. Althans de
nachten zullen bij dedan veelal bewolkte hemel relatief warm zijn. Dateen sombere
herfst ongunstig kanzijn, kanworden geïllustreerd metgegevens ontleend aan een
publikatie van MITCHELL (6). Hij kweekte raaigrasplanten op inhet volle licht en in
de schaduw envond veertig dagen nadeopkomst aandeplanten inhetvolle licht
gemiddeld 24spruiten perplant tegen slechts 9 bijde beschaduwde planten. Deze
waarneming wordt bevestigd door een onderzoek van ALBERDA (1), waarbij afgesneden planten werden blootgesteld aan uiteenlopende lichtintensiteiten. De gegevens
voor tabel 5 zijn aande desbetreffende publikatie ontleend. Bijditonderzoek werd
tevens de invloed van de nachttemperatuur opdespruitvorming nagegaan. Ook hiervan zijn enige gegevensintabel 5 overgenomen.
Tabel 5.De invloed van lichtintensiteit ennachttemperatuur opdespruitvorming bijEngels raaigras(naar ALBERDA).

The influenceof light intensity and night temperatureonthetillering of Loliumperenne
(afterALBERDA).
A a n t a l spruiten
Number of tillers

Aantal pruiten
Number of tillers
Aantal weken
n a afmaaien
Weeksafter cutting

0

ï
2
3
4
5
6
7

14

H o g e lichtintensiteit
High light intensity
41000 erg/cmVsec.

M a t i g e lichtintensiteit
Medium light intensity
22000 erg/cm'/sec.

229
260
233
193
286
307
316

228
227
223
143
175
165
126

Lage nachttemperatuur Hoge nachttemperatuur
Low night temperature
High night temperature
3°C
28°G

304
304
278
270
302
324
406
484

316
232
203
267
157
244
229
190

Wanneer de weersomstandigheden in de herfst ongunstig zijn voor het ontstaan van
een zeer dichte zode kan dit door de hierboven beschreven gevolgen merkbaar zijn in
een groot deel van het volgende seizoen en dan vooral ook in de periode, die bekend
staat als de midzomerdepressie, veelal de moeilijkste periode bij de graslandexploitatie.
Naast de klimaatsomstandigheden spelen natuurlijk ook andere factoren, zoals de
behandeling en het gebruik van het grasland in de herfst, een rol. Het isdaarom altijd
aan te bevelen die maatregelen, die het ontstaan van een dichte zode bevorderen, te
nemen en alles zoveel mogelijk te vermijden, wat het ontstaan van een dichte zode
tegenwerkt.
Some thoughts on the importance of a denseswardfor the exploitation ofgrassland
The study of culm-formation, flowering and seed-setting is important for the
management of the grasses of our grassland as well as for the growing of cereals. This
process of formation of the reproductive organs has a great influence on the formation
of newleaves and new tillers. There are indications that at the time of shooting a part
of the tillers even dies off. Flowering tillers cannot form any more new leaves and
tillers. A dense sward, especially in autumn and winter, is the cause of a smaller percentage of the available tillers shooting in the following spring. The formation
of new leaves and new tillers in the spring and the early part of the summer is therefore better and the production of the grassland more regular. In this way weather
conditons in the autumn and management of the grassland in that season have a
considerable influence on the grass production in the following year.
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DE OPBRENGST AAN DROGE STOF VAN EEN GEWAS VOEDERBIETEN
BIJ VERSCHILLENDE OOGSTTIJDEN IN HET NAJAAR
with summary
J. C. BOSMAN

Het onderzoek, dat een oriënterend karakter had, betrof devraag wanneer de hoogste opbrengst aan voederwaarde van bieten en blad wordt verkregen:door vroeg in
het najaar te rooien, op eentijdstip dat debieten nog geenmaximale opbrengst leveren
maar er nog wel een behoorlijke hoeveelheid blad aanwezig is, of op een later tijdstip
met een hogere bietenopbrengst maar minder blad.
Van een gewas Barres-bieten werd 12maal, zoveel mogelijk om de 5dagen, een gedeelte gerooid, de eerste maal op 30 september 1957,de laatste maal op 25 november.
Per oogst werden 6kleine veldjes gerooid, waarvan de bieten- en bladopbrengst werd
bepaald. Voor voederdoeleinden onbruikbaar blad (afgestorven of rot blad) werd verwijderd. In een mengmonster van de 6 herhalingen werd het droge-stofgehalte bepaald. De droge-stofopbrengst wordt beschouwd als een maat voor de opbrengst aan
voederwaarde.
De opbrengst aan verse massa van bieten en blad is weergegeven in fig. 1.
Fig. 1. Opbrengst aan verse massa
vanbietenenbladin kg per
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De bietenopbrengst neemt, na een aanvankelijk wat onregelmatig verloop, van half
oktober af, toe. De opbrengst ligt met rond 100ton per ha op een redelijk niveau. De
bladopbrengst geeft een vrij regelmatige daling te zien.
Het droge-stofgehalte van debieten wasbij later oogsten wat hoger; eind september
bedroeg het 11,2%, bij de laatste oogst op 25 november 13,1%. Bij het blad was het
verloop van het droge-stofgehalte wat onregelmatig, gemiddeld bedroeg het laatste
9,2%. De weersomstandigheden hebben op dit gehalte een belangrijke invloed.
De opbrengsten aan droge stof van bieten en blad en van beide tezamen zijn in
fig.2 weergegeven.
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Fig. 2. Droge-stofopbrengst in kg per
are.
Yield of dry matter inkg per are.
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We zien een vrij regelmatige toename van de opbrengst aan droge stof bij de bieten
en een daling bij het blad, wat resulteert in een geleidelijke toename van de drogestofopbrengst van bieten en blad samen, naarmate later geoogst wordt. Eind september werd een totale droge-stofopbrengst verkregen van ongeveer 13,7ton per ha, in
de laatste week van november van ongeveer 15,7 ton per ha.
Uit dit resultaat blijkt dat de grootste totale opbrengst aan droge stof bij de laatste
oogst verkregen werd.
Er zijn echter factoren en omstandigheden dieaanleiding kunnen zijn om toch vroeger te rooien.
De laatste oogst levert de hoogste bietenopbrengst; de 20ton blad die per ha tevens
ter beschikking komt kan echter slechts voor een klein gedeelte direct worden opgevoerd. De rest zou moeten worden ingekuild, wat aanmerkelijke verliezen aan droge
stof meebrengt, of als groenbemesting kunnen dienen.
Het bezwaar dat men alhet blad ineens ter beschikking krijgt kan men ondervangen
door periodiek, bijv. om de week, te rooien, iets wat op vele bedrijven zeker uitvoerbaar is. Er kan dan steeds een oppervlakte gerooid worden, die voldoende blad oplevert om in een week op te voeren. De bieten kunnen in een kuil gebracht worden,
waar iedere week een stuk wordt bijgezet. De bewaarbaarheid van de vroeg gerooide
bieten zalminder zijn dan van laat gerooide,dochditkomt, zoals eenbij dit onderzoek
uitgevoerde bewaarproef uitwees, eerst laat in het voorjaar tot uiting in een hoger
percentage rot. Worden de vroeg gerooide bieten het eerst opgevoerd, dan zullen wat
dit punt betreft geen moeilijkheden worden ondervonden.
In het volgende overzicht wordt een theoretisch voorbeeld van de toepassing van
om de week rooien gegeven. Hierbij is uitgegaan van een bedrijf met 20 koeien en
1 ha voederbieten, dus 5 are bieten per koe. Dagelijks wordt per koe 30 kg blad verstrekt, wat totaal 600 kg per dag of ruim 4000 kg per week uitmaakt. Daar de bladopbrengst bij later rooien geringer wordt, zal telkens een wat grotere oppervlakte gerooid dienen te worden. Zou het blad minder dan een week lang goed blijven, dan
zullen vaker kleinere hoeveelheden moeten worden geoogst. De eersteoogstwerd gesteld op 7 oktober, de laatste op 18 november, zodat 7 maal gerooid werd. In tabel 1
zijn gegevens over de gerooide oppervlakte en de opbrengsten vermeld, waarbij de
cijfers voor de opbrengst ontleend zijn aan de resultaten van de in het voorgaande
beschreven proef (zie fig. 1en 2).
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Tabel 1. Opbrengst bij periodiek rooien van voederbieten.
Yields atperiodicalharvesting offodder beet.

Oogstdatum
Harvest date

7
14
21
28
4
11
18

oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november

totaal

Opp. in are
Acreage (are)

Opbrengst ir 1000 kg
Yield in 1000 kg

11,5
12,2
13,1
14,0
15,2
16,4
17,6
100

Droge,-stofopbrengst in 1000 kg
Yiela of dry matter in 1000 kg

Bieten
Beet

Blad
Tops

Bieten
Beet

Blad
Tops

Bieten + blad
Beet + tops

10,7
11,5
12,5
13,55
14,9
16,3
17,7

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,0

1,25
1,38
1,53
1,69
1,90
2,12
2,35

0,35
0,35
0,36
0,36
0,37
0,38
0,38

1,60
1,73
1,89
2,05
2,27
2,50
2,73

97,15

28,6

12,22

2,55

14,77

De te rooien oppervlakte voor het verkrijgen van ruim 4 ton blad per keer nam in
deze periode toe van 11,5tot 17,6 are. De bietenopbrengt per oogst werd, zowel door
de grotere gerooide oppervlakte als door de hogere opbrengst bij later rooien, steeds
groter.
Bij het periodiek rooien werd in totaal van 1ha voederbieten ruim 12,2ton droge
stof van de bieten, bijna 2,6 ton droge stof van het blad en bijna 14,8 ton droge stof
van bieten en blad samen verkregen.
Zou het gehele gewas op 18 november gerooid zijn, dan zou men de volgende opbrengsten hebben kunnen verwachten:
100,8 ton bieten met 13,3 ton droge stof en 22,7 ton blad met 2,15 ton droge stof.
Van het blad wordt 4,1 ton met 0,4 ton droge stof vers vervoederd en 18,6 ton met
1,75 ton droge stof ingekuild. Wordt met een inkuilverlies van 30% gerekend, dan
blijft hiervan bijna 1,25 ton droge stof over.
Totaal zou dan bij oogsten in één keer op 18november aan droge stof uiteindelijk
beschikbaar komen:
bieten 13,3ton, vers blad 0,4 ton en ingekuild blad 1,25 ton, of samen 14,95 ton.
Met de verliezen die bij het bewaren van de bieten in de kuil optreden, is bij het
bovenstaande geen rekening gehouden. Deze factor zal enigszins ten gunste van het
in één keer rooien werken, daar de vroeg gerooide bieten iets langer bewaard moeten
worden. Daar staat tegenover dat voor het inkuilen van het blad ongeveer 20m 3 siloruimte nodig zal zijn.
Vergelijking van de beide methoden laat een gering opbrengstverschil aan droge
stof ten gunste van het in één keer rooien zien, nl. 14,95 tegen bijna 14,8 ton. Het inkuilen van het blad brengt echter hogere kosten mee. Het zou in bepaalde gevallen
voordeliger kunnen zijn om toch periodiek te gaan rooien. Veel hangt hier af van de
bedrijfsomstandigheden. Bij een krappe voederpositie in het najaar zal het vervoederen van bieteblad bijv. eerder in overweging worden genomen.
Theyield of dry matter of afodder beet cropat different dates of harvesting in autumn.
Harvesting fodder beet once about mid-November resulted in a slightly higher drymatter yield than harvesting 7times at weekly intervals in the autumn.
Under certain conditions, e.g. shortage of fodder, it may be profitable, however,
to harvest periodically.
Ontvangen voorpublikatie:15juli1958.
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HET EFFECT VAN HITTESCHADE BIJ GRANEN TIJDENS DE BLOEI
with summary
W. H. VAN DOBBEN

INLEIDING

In Nederland zijn reeds 20jaren geleden door FEEKES (3) proeven genomen over
hitteschade bij tarwe. Aanleiding hiertoe was de indruk, dat dit verschijnsel, in zuidelijke streken welbekend, ook in Nederland aanleiding geeft tot oogstdervingen. De
proeven werden genomen met het Nederlandse ras Van Hoek endeFranse Joncquois,
bij temperaturen omstreeks 30°C. De proeven leidden tot de volgende conclusies:
Bij droge hitte tijdens de bloei wordt het aantal korrels per aar verminderd; hitte
na de bloei geeft een verlaging van het 1000-korrelgewicht. Bij vochtige hitte in het
begin van de bloei kan het korrelaantal op peil blijven. Voortduren van vochtige hitte
na de bloei is echter catastrofaal voor de opbrengst.
Men kanverband zoeken tussen dezelaatste ervaringenhetfeit, dattarwe, evenmin
als de andere gewone granen kan worden geteeld in tropische laagvlakten. Droge hitte
wordt blijkbaar beter verdragen dan vochtige hitte, vooral tijdens de rijping en zo is
het mogelijk, dat in aride gebieden de tarweteelt wel is verbreid, ondanks het feit dat
hitteschade hier de opbrengsten beperkt. Een belangrijke compensatie wordt daar
echter geboden door de bijzondere kwaliteit die de tarwe in steppengebieden kan
krijgen. De hitteschade uit zich in aride gebieden nl. vooral in het aantal korrels, de
individuele korrel blijft goed gevuld. Op dit verschijnsel komen wij nog terug.
Hoewel over de hitteschade bij tarwe veel is geschreven, is er over dit onderwerp
weinig experimenteel werk verricht. Wel zijn conclusies getrokken uit resultaten van
zaaitijdenproeven en rassenproeven (veldproeven), waarbij o.a. rasverschillen zijn
opgemerkt t.a.v. de hitteschade tijdens de melkrijpheid, diein Frankrijk „échaudage"
wordt genoemd.
Binnen het kader van het „Tienjarenplan" van de Stichting Nederlands GraanCentrum zijn op het I.B.S. te Wageningen in de jaren 1955-1957 enige oriënterende
proeven genomen met hitteschade tijdens en kort na de bloei. Deze hadden ten doel
om een toetsmethode te ontwerpen voor het vergelijken van selecties.
Er werd begonnen met een vergelijking tussen de graansoorten. Omdat per soort
met enige rassenisgewerkt, kon ook eenindruk worden gekregen omtrent rasverschillen.
De proeven zijn genomen met planten, die in Mitscherlich-potten waren opgekweekt. Deze werden in het begin van de bloei (soms pas een week later) 2-11 dagen
lang 8 uren per dag in een kas geplaatst bij 35, 37 of 43°C. Na behandeling werden
de planten in een kas bij matige temperatuur tot rijping gebracht. Daarna werden zij
geoogst, waarna van iedere aar het aantal pakjes en korrels is bepaald. Van de gezamenlijke korrels van een pot (10 planten) werd het 1000-korrelgewicht bepaald. De
verkregen waarden zijn steeds vergeleken met onbehandelde controles.
Bij de tamelijk lange behandelingen werd ook de postflorale periode getroffen en dit
isinhetresultaat van de analysen te bemerken. Terwijl bij korte, tot het begin van de
21

bloei beperkte behandelingen uitsluitend het korrelaantal daalde en (als compensatie)
het 1000-korrelgewicht vaak steeg zijn bij de langere behandelingen meestal ook de
korrelgewichten lager. Dit is inherent aan een methode, waarbij wordt gewerkt met
betrekkelijk matige temperaturen gedurende een aantal dagen.
Door COFFMANN isvoor haver een methode uitgewerkt, waarbij met korte behandelingen (45min.) werd gewerkt bij zeer hoge temperaturen ( + 50°C).
Dit schept de mogelijkheid, de invloed te beperken tot een scherp te definiëren ontwikkelingsstadium. Tevens kan een zo korte behandeling in het donker geschieden,
wat de regulatie van de temperatuur ten goede zal komen.
SPECIFIEKE VERSCHILLEN IN REACTIE OP HITTEGOLVEN

Uit onze resultaten blijkt, dat de reactie op hitte bij diverse granen specifieke verschillen vertoont. Dit is zeer sprekend bij een vergelijking van tarwe met zomergerst
(fig- OFig. 1.
Procentuele wijzigingen in korrelaantal per aar en duizendkorrelgewicht (controle = 100) na een
kunstmatige hittegolf (43°C, 8 uur
per dag), toegediend sinds het begin
van de bloei.
Percentage changes in number of kernelsper ear and 1000 kernels weight
(controls = 100) after an artificial
heat wave (43°C, 8 hours per day),
givenfrom the beginning of flowering.
Blanka zomertarwe (spring wheat)
1957.
Herta zomergerst (spring barley)
1957.
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Als men tarwe bij het begin van de bloei aan een temperatuur van 43°C blootstelt,
blijkt achteraf dat het korrelaantal binnen 2 dagen zakt tot een peil, dat ook bij verlenging van de behandeling tot 11 dagen constant blijft.
Blijkbaar sterft er een aantal bloempjes af tot een peil is bereikt, waarbij de resterende bloempjes kunnen blijven leven. De hoogte van dit peil hangt dan blijkbaar
van de temperatuur af en niet van de duur der behandeling.
Uit de gegevens van FEEKES(3) blijkt, dat dit afsterven vande bloempjes in bevochtigde atmosfeer volledig kan worden tegengegaan, zodat het wel voor de hand ligt,
het afsterven van de bloempjes aan verdroging toe te schrijven.
Daar de potgrond steeds zorgvuldig is bevochtigd mogen wij wellicht aannemen,
dat bij hitte het watertransport niet bij machte is geweest, het door verdamping ontstane waterverlies goed te maken, zodat er bloempjes verdrogen.
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De kromme, die het gewicht per korrel weergeeft, heeft een geheel ander verloop.
De drastische verlaging van het korrelgetal, in dit geval met zelfs 60%, gaat in
eerste instantie samen met een verhoging van het korrelgewicht met 40%. Deze vergaande, zij het niet volledige compensatie, kan eenvoudig worden toegeschreven aan
een verminderde concurrentie tussen de korrels, zodra het gunstige milieu van de
nabehandeling zijn invloed doet gelden.
Bij behandelingen van 8-11 dagen neemt dit compenserend effect snel af. De bloei
is, althans voor de middelste pakjes geëindigd en wij hebben hier niet meer te maken
met een effect van hitte op de bloei, maar op de groei van de korrels. Dit laatste effect
resulteert- daarover zijn alleauteurs het eens- ineenverminderingvan korrelgewicht.
Uit het in fig. 1bij tarwe weergegeven resultaat blijkt dus, dat het effect van hitte
op de bloei zeer snel tot stand komt en weinig afhangt van de duur. Duurt de hitte
voort, dan treedt een ander effect op, dat resulteert in een vermindering van het 1000korrelgewicht, waarvan de mate sterk afhangt van de duur van de hittegolf.
De zomergerst (Herta) biedt een totaal ander beeld. Hier treedt bij hitte tijdens de
bloei een gelijkmatige daling van het aantal korrels op, afhankelijk van de duur der
behandeling. Van een snel afsterven van bloempjes tot een evenwichtsniveau is hier
niets te zien. Dit verschil is wellicht te verklaren uit de bouw van een aar. Bij tarwe
bezitieder pakje eenaantal bloempjes vanverschillende rangorde,waarvan normaliter
steeds de bloempjes van lager orde afsterven, al naar de voedingstoestand en de verdere milieuomstandigheden. Dit verschil tussen de bloempjes leidt er dus toe, dat
gemakkelijk een groot aantal het veld ruimt ten gunste van de sterkere. Bij gerst is de
situatie geheel anders. Ieder pakje bevat één bloem; er is geen reserve en het enige
bloempje zit zeer goed ingehuld in de kafjes, die t.z.t. met de korrelzullen vergroeien.
Van een verschil in rangorde kan hier hoogstens worden gesproken tussen de pakjes.
De pakjes aan de top en de basis van de aar zijn als regel iets minder ontwikkeld dan
die op het midden van de aar enblijven eerder loos onder ongunstige omstandigheden.
In deze richting mag men de verklaring zoeken van het feit, dat na hitte tijdens de
bloei het korrelaantal van een gerstaar geleidelijk afneemt al naar de duur der hittegolf.
Hitte in de 5 dagen na aanvang van de bloei heeft geen effect op het 1000-korrelgewicht. Voor compensatie is nog geen aanleiding, want het korrelaantal zakt bij een
dergelijke behandeling maar weinig. Evenals bij tarwe begint de nadelige werking op
het 1000-korrelgewicht blijkbaar pas na de bloei. Bij de Herta - en misschien mag dit
t.a.v. de 2-rijige zomergerst worden gegeneraliseerd - leidt hitteschade tot een ongeveer gelijke afneming van korrelaantal en korrelgewicht. Zo ontstaat al spoedig een
kwalitatief minderwaardig produkt. Bij tarwe wordt de schade in eerste instantie verhaald op het korrelaantal. Daardoor kan het gewicht per korrel op peil blijven, de
weinige overgebleven korrels ontvangen alle beschikbare reserves.
Wellicht is deze reactie van tarwe op hitte tijdens de bloei een van de redenen,
waarom dit gewas in extreem aride gebieden - meer dan gerst - een kwaliteitsprodukt
kan opleveren. Ook als de oogst slechts enkele honderden kg/ha bedraagt, kunnen de
korrels groot en goed gevuld zijn wegens hun gering aantal, dat te danken is aan het
afsterven van vele bloempjes bij de hoge temperaturen waarmee de plant direct bij
de bloei wordt geconfronteerd. Niet alleen de bloempjes van lager rangorde sterven
gemakkelijk af - bij extreme temperatuur ontstaan bij tarwe ook eerder geheel loze
pakjes dan bij gerst.
Het zomertarweras Peko, het sterkste door ons onderzochte ras, leed in 1957 zeer
weinig van de behandeling. Het korrelgewicht zakte bij 8-11dagen volgens verwachting iets. Het korrelaantal reageerde te weinig om een conclusie omtrent de wijze der
reactie te motiveren. Dat de Peko in beginsel hetzelfde reactieschema volgt als de
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Blanka blijkt uit de gegevens van 1956,toen (om onbekende redenen) de behandeling
over de gehele linie een veel sterker effect had (fig. 2).Bij de Herta namen korrelaantal
en-gewicht beidegeleidelijk af, evenals in 1957, zij het in sterkere mate. Bij 11 dagen
hitte werd een minderwaardig produkt verkregen met een 1000-korrelgewicht van
22 g. Bij Peko zakte het korrelgetal snel tot 60% en bleef dan constant; het 1000korrelgewicht bood eerst enige compensatie, zakte later beneden de controle, maar
bleef op redelijk peil.
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Fig. 2.
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De gegevens van fig. 3 stammen uit 1957 en kunnen dus worden vergeleken met
fig.1.
Fig. 3.
Alsfig.1./As fig. 1.
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De haverrassen reageren in de reductie van het korrelaantal vrijwel gelijk en volgens het schema van de tarwe: reeds na 2 dagen hitte is een niveau bereikt dat niet
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verder daalt. Het 1000-korrelgewicht biedt eerst compensatie, maar daalt bij behandelingen, die langer duren dan de bloei. Deze daling is bij de Abed Minor - een witte
haver voor kleigronden - duidelijk sterker dan bij de Gouden Regen II, een gele haver
met eenzekere reputatie van droogte resistentie.
Debouwvandepakjes bij haverkomt inzoverremetdievantarwe overeen, dat ook
hier bloempjes van lager orde voorkomen, die bij ongunstige omstandigheden gemakkelijk aborteren. De overeenkomst in de reactie op hitte is daarom wellicht geen
toeval.
Petkuser rogge isin bouw van de pakjes eerder te vergelijken met gerst; dit ras bezit
slechts2vrijwel gelijkwaardige bloempjes perpakje. Er komen dus geenbloempjes van
lager rangorde voor (wel pakjes van lager orde) en de reactie van het korrelgetal op
hitte resulteert evenzo in een geleidelijke daling. Deze daling voert tot zeer lage waarden..Rogge is het zwakste door ons onderzochte zomergewas.
Bij het 1000-korrelgewicht treedt bij rogge slechts een lichte daling op. Wij moeten
dit wellicht aldus interpreteren, dat bij de zeer geringe korrelaantallen per aar die bij
de rogge al spoedig worden bereikt, een compensatoir effect het 1000-korrelgewicht
op peil houdt. In beginsel zou de reactie dus met die van gerst overeenkomen, met
dien verstande, dat bij rogge het korrelaantal relatief veel sterker zakt dan het korrelgewicht.
SPECIFIEKE VERSCHILLEN EN RASVERSCHILLEN

Uit de gegevens omtrent korrelaantal en korrelgewicht, is de opbrengst berekend,
die na respectievelijk 2 en 11dagen hitteschade sinds het begin van de bloei ten slotte
na rijping wordt bereikt (tabel 1).
Tabel 1. Korrelopbrengst na resp. 2 en 11 dagen hitteschade sinds de aanvang van de bloei. Controle = 100.
Kernelyieldafterresp. 2and11 daysheatdamageasfrom thebeginning offloweringshown in
percentages of untreated controls.
Ras
Variety

Jaar
Year

Duur van de hittegolf
Duration of the artificial heat wave
2 dagen {days)

Herta zomergerst
Peko zomertarwe
Blanka zomertarwe
Abed Minor haver
Petkuser zomerrogge {spring rye)

. . . .

1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957

68
66
90
115
61
66
66
55

11 dagen {days)
14
51
42
64
40
50
33
19

Uit dezetabel blijkt, dat bij een korte hittegolf tijdens debloeide verhouding tussen
de graansoorten anders ligt dan bij een hitteschade die voortduurt tot na de bloei.
De relatieve verschillen tussen de 2 kolommen van tabel 1zijn het kleinst bij tarwe
en haver. Dit betekent dat een korte hittegolf tijdens de bloei speciaal bij deze granen
(relatief) ernstige gevolgen heeft.
Wij brengen dit dus in verband met een snel afsterven van bloempjes, waarna een
voortduren van de hitte de schade slechts langzaam doet toenemen.
Gerst en rogge houden zich bij een korte behandeling relatief beter en zakken bij
een voortduren van de hitte sterker af.
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Voorts blijkt, dat de rasverschillen bijna in dezelfde orde van grootte kunnen liggen
als de specifieke verschillen. Terwijl de Peko zomertarwe zeer sterk is, is de Blanka
(envermoedelijk ook de door FEEKES onderzochte Van Hoek) zwakker dan gerst (althans de Herta). Men kan hier samenhang vermoeden met de herkomst. Blanka en
Van Hoek stammen uit N.W.-Europa, waar hittegolven tijdens de bloei van de tarwe
slechts incidenteel voorkomen. Peko is gekweekt bij Halle, onder een meer continentaal klimaat, waar de gevoelige rassen de selectie wel niet zullen doorstaan. Ook bij de
specifieke verschillen ligt een ecologische samenhang voor de hand.
In 1955-1956, toen ook bij lagere temperaturen (resp. 37 en 35°C) is gewerkt (2),
traden dalingen van het korrelgetal alleen op bij haver en rogge.
De indruk ontstaat dat deze soorten, afgezien van rasverschillen, in het algemeen
meer gevoelig zijn voor hitteschade dan tarwe en gerst. De geografische verspreiding
en het groeiritme van de granen biedt hier zeker aanknopingspunten. Terwijl de teelt
van tarwe en gerst doordringt tot in de subtropische en aride gebieden, is de teelt van
rogge en haver beperkt tot de gematigde streken. De zeer gevoelige rogge wordt in de
praktijk zelden door hittegolven tijdens de bloei getroffen, omdat het gewas zich zo
vroeg in het voorjaar ontwikkelt.
HARDINGSVERSCHIJNSELEN

Bij vergelijking van de resultaten van Herta in 1956 en 1957 (fig. 1en 2) en die van
Libertas van 1955en 1956(fig. 4)blijkt, dat in 1956het effect van dehitteschade groter
was dan in de belendende jaren. Omdat de planten niet onder constante conditie zijn
voortgekweekt (1955buiten, volgendejaren in de kas) is er aanleiding om een invloed
van de voorgeschiedenis op de hitteresistentie te vermoeden.
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Hiertoe was te meer aanleiding, omdat in 1956 was gebleken dat enige Oekraïnse
zomertarwerassen, welke waren voortgekweekt in de kas bij matige temperatuur en
optimale vochtvoorziening, zeer sterk ledenvan eenhittegolf, terwijl toch mag werden
aangenomen, dat deze rassen aan een steppeklimaat zijn aangepast.
Zoals uit tabel 2blijkt, toondePeko zichindezeproefveelsterkerdandeOekraïners,
die in de buurt van het weinig resistente Zweedse ras Blanka terecht kwamen.
In 1957 zijn dezelfde rassen, tezamen met Peko voortgekweekt bij 30°C en vochtgebrek. Nu verdroegen zij de hitte veel beter, vooral Artemovka, die bij enige achteruitgang in korrelaantal een zeer hoog korrelgewicht bereikte. Het is duidelijk, dat het
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bij deze rassen om een hardingsresistentie gaat. Terwijl ze in ongeharde toestand een
vergelijking met Peko als controle niet kunnen doorstaan, zijn ze in geharde toestand
sterker dan Peko. Het verschil is echter niet groot en aan de hand van onze resultaten
met Peko is te vermoeden, dat dit ras in het steppeklimaat geen slecht figuur zou
slaan. Tevens blijkt dat de harding bij Peko een veel geringer effect heeft dan bij de
Oekraïnse rassen. In 1957 is een directe vergelijking mogelijk en hier zien wij een
verschil van circa 4% in het korrelaantal en 15%inhet korrelgewicht tengunstevan
het geharde object. Vooral de resistentie tegen het afsterven vanbloempjes blijkt bij
Peko weinig van harding afhankelijk.
Een dergelijke resistentie is voor het Westeuropese klimaat bijzonder waardevol.
Hier kan immers een hittegolf optreden na een koele vochtige periode, waarin geen
harding heeft kunnen plaatsvinden.
Bij het ontwerpen vaneen toetsmethode op hitteresistentie ten batevan een selectie
voor ons klimaat zal men dan ook beter iedere harding bij het opkweken kunnen
vermijden.
De resultaten met het ras Peko,verkregen in 1957,maken het onwaarschijnlijk, dat
de relatief ernstige schade bij de proeven in het jaar 1956 een kwestie van geringere
harding was. Eerder moet worden gedacht aan onvoldoende beheersing van de temperatuur bij de tamelijk primitieve proefopzet.
Tabel 2. Procentuele wijzigingen van korrelgetal per aar en korrelgewicht na 7 dagen hitte (43°C) in
1956 bij ongeharde objecten.
Percentage changes in number of kernels per ear and kernel weight after 7 days heat (43° C)
for unhardened wheat plants (1956).

Peko zomertarwe (spring wheat) . . .
Blanka zomertarwe (spring wheat) . .
Melanopus zomertarwe (spring wheat)
Narodnaja zomertarwe (spring wheat)
Artemovka zomertarwe (spring wheat)

Korrelgetal
Number

1000-korrelgewicht
7000 kernels weight

-37
-80
-92
-80
-75

5
2
-28
- 6

Tabel 3. Procentuele wijzigingen van korrelgetal per aar en korrelgewicht na 11 dagen hitte (43°C)
in 1957 bij ongeharde en geharde objecten.
Percentage changes in number of kernels and kernel weight after 11 days heat (43C) for
unhardened and hardened wheat plants (1957).

Blanka zomertarwe. ongehard (unhardened)
Peko zomertarwe, gehard (hardened)
Melanopus zomertarwe, gehard (hardened)
Narodnaja zomertarwe, gehard (hardened)
Artemovka zomertarwe, gehard (hardened)

Korrelgetal
Number

1000-korrelgewicht
1000 kernels weight

-60
-13
- 9
- 2
- 8
-11

0
- 28
- 13
- 24
- 6
+ 21

The effect of heat damage oncerealsduringflowering
Cereals grown in pots were exposed to temperatures of 35-43°C in a glass-house
in an attempt to develop a test method for comparing the resistance to heat damage of different varieties.
Treatment during first flowering had the effect of decreasing the number of kernels, prolonged treatments also affected the kernel weight.
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During a short treatment wheat and oats showa sudden decrease in the number of
kernels to a relatively constant level which is maintained after prolongation of the
heat wave. After a short treatment the relatively few remaining kernels gain a high individual weight and in thisway offer a certain compensation. This compensating effect
disappears gradually when a heat wave extends to the postfloral period. In barley and
rye the decrease in the number of kernels as well as the kernel weight is gradual and
proportional to the duration of the heat wave.
These different types of reaction may be related to the anatomy of the spikelets.
Wheat and oats contain many flowers per spikelet, with a high mortality. Barley and
ryehavefixednumbers offlowersper spikelet, without having areservetoperish under
adverse conditions.
The type represented by wheat and oats suffers relatively more in short heat waves
because of the easy abortion of the flowers. With prolonged treatment, however, the
individual kernel weight remains at a reasonable level longer than in the case of the
barley-rye type. This may explain why in arid climates wheat can maintain a better
kernel quality than barley.
In general wheat and barley seem more resistant than oats and especially more so
than rye.This accords with the geographical distribution of the cereal species. Rye by
its early flowering generally escapes the risks of heat waves.
There are, too, intraspecific differences. The East-German spring wheat Peko is far
more heat-resistant than the Swedish variety Blanka.
The resistance of Peko can be increased only slightly by hardening (table 2 and 3)
whereas the heat-resistance of 3 Ukrainian springwheats appears to bevery greatly
dependent on hardening.
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HET TOETSEN VAN ZOMERGERSTRASSEN OP GEVOELIGHEID
VOOR LAGE pH-WAARDEN IN EEN POTPROEF
with summary
W. H. VAN DOBBEN

De gevoeligheid van gerst t.a.v. de zuurgraad van de grond is een belangrijk knelpunt, waardoor de uitbreiding van de teelt op onze zandgronden wordt geremd.
Dit probleem kan men van twee kanten benaderen, nl. door verhoging van de pHwaarde van onze zandgronden met bekalking en ten tweede: het kweken van gerstrassen met een mindere gevoeligheid.
Beide werkwijzen bieden perspectief. Wanneer de pH-waarde boven 4,5 (pH-KCl)
ligt,isditreedsvoldoendevoor het gemiddeldezomergerstrasen eendergelijke waarde
isopde meestezandgronden zonder hogekosten of bezwaren voor andere teelten (bv.
aardappelen) bereikbaar.
Daar het echter nog wel lang zal duren voordat de zuurgraad op alle zandgronden
ophetgewensteniveauisgebracht, ishet urgent om ook van de andere zijde te werken,
opdat gerstrassen terbeschikking komen,dieevenresistentzijn tegenlage pH-waarden
als b.v. de haver.
Dergelijke rassen bestaan en het is in beginsel dus mogelijk te achten, dat ook een
voor de Nederlandse zandgronden geschikt gerstras wordt gekweekt met een goede
resistentie t.a.v. de zuurgraad.
Dit zou sterk worden vergemakkelijkt, als er een eenvoudige methode bestond om
nieuwe selecties op deze eigenschap te toetsen. Natuurlijk is het mogelijk opbrengstproeven met nieuwe selecties aan te leggen op zure grond, maar dit eist veel tijd en
werk en het resultaat is niet eenvoudig te interpreteren, omdat de opbrengst in veldproeven naast de gevoeligheid t.a.v. de zuurgraad door zoveel andere factoren kan
worden gevarieerd.
Zovaltdusdeaandacht oppotproeven,waarbij eengelijkmatigevochtvoorziening en
temperatuur en een gunstige bemestingstoestand kan worden verwezenlijkt.
Naast een proefserie op sterk zure grond zou dan een serie met hogere pH-waarden
kunnen lopen en bij vergelijking van de resultaten zou kunnen blijken, welke selecties
bij lage pH-waarden relatief uitblinken.
Tegen deze methode bestaat het bezwaar, dat het zeer moeilijk zal zijn om potten
te vullen met 2 grondsoorten, die uitsluitend t.a.v. de pH verschillen en overigens geheel gelijk zijn.
Het is gebleken, dat met „aanzuren" van de grond oogstdepressies bij gerst kunnen
worden opgeroepen, die in dezelfde orde liggen als bij veldproeven, maar de pH heeft
b.v. ook invloed op de afbraak van organische stof in de grond, zodat verschillen
kunnen optreden, die los staan van onze vraagstelling.
Het is beter om te werken bij een enkele pH-waarde, en het probleem is dan dus,
hoe we door delage pH veroorzaakte verschillen kunnen scheiden van de invloed van
andere factoren, die de opbrengst bepalen.
Onze proeven met mengcultuur van haver en gerst gevenaanleiding, om het element
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„concurrentie" voor dit doel te gebruiken. Deze proeven hebben nl. aangetoond, dat
het resultaat van concurrentie tussen haver en gerst in hoge mate wordt bepaald door
de zuurgraad van de grond (1,2).
Een ras, dat gevoelig is voor lage pH-waarden, toont deze gevoeligheid zeer sterk
als hetconcurrentie ondervindt van eenmeer resistenteplantesoort (incasu haver).
De gevoeligheid wordt dan a.h.w. onder een vergrootglas bekeken en dat is juist
wat wij nodig hebben als het er om gaat, nieuwe selecties te beoordelen.
Deze overwegingen voeren tot de volgende opzet:Wij werken met een grondsoort
met lage pH-waarde en vergelijken hier, bij een aantal gerstrassen, monocultuur en
mengcultuur. De verhouding van deze beide is een resultaat van concurrentie en deze
wordt in dit geval bepaald door de pH-waarde.
Bij een ras dat in zuur milieu een grote concurrentiekracht toont, mogen wij een
hoge mate van resistentie veronderstellen.
Men kan hetkorrelaantal alscriteriumvoorhet effect van deconcurrentie gebruiken
en deze waarde kan men kort na de bloei bepalen,waarna de proef kanworden opgeruimd. Het is in de proeven steeds gebleken, dat de schade van een lage zuurgraad
zich speciaal uit in het korrelgetal - niet in het korrelgewicht. De proef is aldus uitgevoerd, dat in monocultuur per pot 10 gerstplanten werden opgekweekt, en in mengcultuur 5 gerstplanten en 5 haverplanten. Daarna zijn de individuele planten vergeleken. De potten waren opgesteld in een kas met een constante temperatuur van
20°C, welke echter op warme dagen is overschreden.
D E RESULTATEN

In tabel 1zijn enige resultaten van dejaren 1956 en 1957 weergegeven.
In 1956 gelukte het niet om op een zandgrond van een praktijkperceel met een pH
(water) 4,7inde kas duidelijk effect te krijgen.Wellicht verschillen de omstandigheden
ineenpotproef inde kas zodanigvaneen proef inde buitenlucht(2),datdesymptomen
van een lage zuurgraad hier minder gemakkelijk optreden.
Na enig experimenteren kwamen wij in 1957 tot een proefopzet bij pH (water)
3,5, na behandeling van de grond, welke eenpH-waarde 4,7 had, met 100cc 1 % zwavelzuur per pot (op 6kg grond). Daarna kwamen duidelijke rasverschillen naar voren
(tabel 1, figuur 1).
Tabel 1. De verhouding tussen het korrelgetal per plant in mengcultuur en monocultuur voor
diverse gerstrassen.
Averagenumbers ofseedsperplantfor barley mixed withoatsdevidedby thisvalue inapure
stand.
Gerstras
Variety
Vega
Stella
Halikko
Herta
Minerva
Union
Piroline
Heine 4808

Volgnummer
Sequence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1956
PH5,5

-

0,94
1,03

1956
PH4,7

1957
pH3,5

1,09
1,00
1,00
0,98
0,92
0,92
0,80
0,92
0,96
0,99

1,45
1,34
1,24
1,05
0,91
0,83
0,78
0,77
0,76
0,65

1957
PH4,7

0,96

De hoogste cijfers werden verkregen met de Skandinavische rassen Vega, Stella
(beide 4-rijig) en Halikko (2-rijig), welke ons door Ir. DANTUMA waren verstrekt als
bestand tegen lage pH-waarden.
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Fig. 1. Gerstrassen in monocultuur en mengcultuur (met haver) op zure grond.
Barley varieties inpure stand and mixture {with oats) on acid soil.
946 Halikko monocultuur {pure stand).
1033 Halikko mengcultuur (mixture).
1046 Piroline mengcultuur.
1334 Piroline monocultuur.
Halikko is resistent, Piroline niet. Het verschil tussen beide gerstrassen wordt sterk vergroot
door concurrentie.
Halikko isresistent, Piroline susceptible. The difference betweenthe varieties isgreatly increased
by competition.

Wij zien hier waarden boven 1 ; dit wil zeggen, dat de planten, welke naast haver
stonden, meer korrels vormden dan die, welke slechts met soortgenoten behoefden te
concurreren. Ze waren bij lage zuurgraad dus sterker dan de haver, hetgeen bij hoge
pH voor gerst regel is.
Op de genoemde rassen volgden Saxonia, Wisa en Herta, die een tussenpositie innemen met nog wel duidelijk onderling verschil. Het is opmerkelijk, dat het hier juist
drierassen betreft, dieop Nederlandse zandgronden betrekkelijk goed resultaat geven.
Saxonia werd indertijd door het I.V.R.O. speciaal gunstig beoordeeld op „minder
goede" zandgronden. Het is mogelijk, dat de pH-kwestie hierbij een rol speelt. Herta
heeft thans een tamelijke verbreiding op „betere" zandgronden, terwijl Wisa bij proefnemingen op „niet te vruchtbare" zandgronden (rassenbericht I.V.R.O. 1957) een
goed resultaat gaf.
Van de rassen, die in onze proef met lage cijfers te voorschijn komen, wordt alleen
dePiroline wel opzandgrond verbouwd. Minerva iseen typische klei-gerst.De overige
rassenzijn pas in beproeving.
De eerste indruk is dus, dat het resultaat van onze toetsserie in 1957 een redelijke
overeenstemming gaf met de praktijkervaring.
Het lijkt dus de moeite waard om de methode nog eens nader te bekijken. Er zijn
meergegevensverkregen dan alleenhet korrelaantalbij degerst. Ook het aantal pakjes
van de concurrerende haver is geteld en levert grote verschillen op. Dit isa.h.w. de
keerzijde van de medaille. Wanneer de gerst krachtig groeit, zal de haver hiervan de
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Fig. 2. Aantal korrels per gerstplant, uitgezet tegen het gemiddeld aantal pakjes van de er meeconcurrerende haverplanten. De rassen zijn genummerd volgens tabel 2.
Number of kernelsper plantfor severalbarley varieties plotted against averagenumberof
spikeletsofacompetingoatplant. Varietiesindicatedasintable2.

weerslag ondervinden. Figuur 2 toont volgens deze verwachting een duidelijke negatieve samenhang tussen het korrelgetal van de gerst en aantal pakjes van de haver in
mengcultuur. Uiteraard vinden wij de krachtig concurrerende rasssen links in deze
figuur.
In deze figuur zijn absolute cijfers weergegeven. Het gevolg is, dat gertstrassen, die
tot hun opbrengst komen door een hoog korrelgewicht en een laag korrelgetal, op de
y-as met relatief lage waarden verschijnen (Saxonia, Minerva, Piroline).
De cijfers voor haver zijn goed vergelijkbaar, want het betreft hier één ras (Libertas)
en dezevertonen ook eenzeer goedecorrelatie met de in tabel 1 weergegeven cijfers.
Wij kunnen de met gerst en haver verkregen cijfers, die elkaar dus steunen, het best
samenvatten door de zgn. verdringingsfactor, te berekenen volgens de formule:
gerst:haver (beide mengcultuur)
gerst:haver (beide monocultuur)
Als wij deze waarde berekenen met de cijfers betreffende korrelgetal van gerst en
aantal pakjes per plant voor haver, krijgen wij de waarden van tabel 2.
De waarden voor de verdringingsfactor zijn ongetwijfeld het best bruikbaar om de
concurrentiekracht vandegerstrassen tevergelijken, omdatde waarden voor haver en
gerst hierin beidezijn verdisconteerd enverschillen in oogstcompositie (korrelgewicht:
korrelgetal) tussen de gerstrassen bij de deling wegvallen.
Ook voor de reactie van de haver isde specifieke oogstcompositie van een gerstras
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niet essentieel en het blijkt dan ook,dat de samenhang tussendeverdringingsfactor en
het aantal pakjes van de beconcurreerde haverplanten zeer nauw is(fig. 3).
verdringingsfactor
competition
coefficient

1.50

1.00

01-0/-

20

30
aantal pakjes haver per plant
number of spiketets per oat plant

Fig. 3. Deverdringingsfactor, berekend uithet aantal korrelsper gerstplant enhet aantal pakjes per
haverplant,uitgezet tegenhetaantalpakjes dateenhaverplant ontwikkelt inconcurrentiemet
het desbetreffende gerstras. Gerstrassen genummerd volgens tabel 2.
Thecompetition coefficient {see table1)plotted against theaverage number of spikelets developed by anoatplantincompetition withthebarley variety concerned. Varietiesindicatedas in
table2.

Naar fig. 3te oordelenishetvoor eenschifting vandegerstrassen naar concurrentiekracht bij lage pH al voldoende om alleen het aantal pakjes van de beconcurreerde
haverplanten te tellen, zodat het object monocultuur kan vervallen. Men zou dan
kunnen volstaan met één object per ras, terwijl de proefserie kan worden beëindigd
zodra de haver in pluim is gekomen.
Wanneer men ook hetaantal korrels gerst per plant telt,kunnen dewaarden van de
laatste kolom van tabel 2 worden berekend, welke uiteraard grote rasverschillen opleveren. Hierbij zullen de grootzadige rassen, zoals Saxonia, echter steeds een relatief
laag cijfer opleveren, waarop eventueel correctie mogelijk is.
Ten slottekan nogworden opgemerkt, dat het effect van deconcurrentie zowel in de
uitstoeling als in het aantal korrels per aar (pluim) tot uiting komt.
A testing method to determine the susceptibility of springbarley varieties tosoil acidity
Ten spring barley varieties were grown in soil treated with 100cc 1 % sulphuric
acid per pot of 6kg.
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The pH-value was 3.5(water). Higher values produced only slight differences under
glasshouse conditions (table 1).
Each variety wasgrown inpure stand (10plants per pot) and in a mixture with oats
(5 barley plants and 5 oat plants).
Thegrowth ofbarley(number of kernelsperplant) inpure stand and mixture shows
big differences and is related to the susceptibility to soil acidity. This susceptibility
is increased by competition with oats.
An inverserelation existsbetween thenumbers of kernels ofbarleyand the numbers
of spikelets of oats from the same pot (fig. 1).This relation is closely correlated with
the value mixture: pure stand for barley (table 1,2).
The best expression for the effect of the competition is the competition coefficient
(table 2) and thisvalue showsthe differences between the barley varieties according to
their susceptibility to soil acidity.
The Scandinavian varietiesVega,Stella and Halikko showinghighvalues are known
for their resistance to soil acidity. The varieties Saxonia, Wisa and Herta usually do
well on sandy soils, whereas the varieties from better soils show low competition
coefficients.
The correlation between this value and the average number of spikelets per oat
plant is so high (fig. 3) that a test series with one mixture only may be sufficient to
distinguish resistent barley varieties.
Tabel 2. Gerstrassen in volgorde van dalende verdringingsfactor (berekend uit het korrelgetal voor
gerst en het aantal pakjes voor haver).
Barley varieties in sequence of decreasing competition coefficients, i.e. barleyjoats {mixed
crop) divided by barleyjoats {both in pure stand) for the number of seeds per plant {oats:
spikelets per plant).

Ras
Variety

Vega
Stella
Halikko
Wisa
Herta
Minerva
Piroline
Heine 4808

Volgnummer
Sequence

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verdringingsfactor
Competition
coefficient

1,76
1,12
1,00
0,85
0,66
0,49
0,46
0,43
0,42
0,35

Gemiddeld
a a n t a l pakjes
per haverplant
Averagenumber
of spikelets
per oat plant

13
18,8
19,7
19,6
21,5
24,5
27,5
29,5
28,7
28,8

Volgorde
volgens
tabel 1
Sequence

"f
table 1

1
2
3
4
5
8
6
7
9
10

Aantal
gerstkorrels:
aantal pakjes
haver
Number of barley
seedsper plant:
number of oat
spikelets

4,56
3,14
2,50
2,14
2,34
1,14
1,34
1,13
1,14
1,40
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Mededeling 48 vanhet I.B.S.

DE INVLOED VAN DE BELICHTINGSDUUR OP DE GROEI
EN ONTWIKKELING VAN KLAVER EN LUZERNE
with summary
W. H. VAN DOBBEN

Wanneer er sprake is van belichtingsduur ( = het aantal lichturen per etmaal)
moeten wij onderscheid maken tussen assimilatorische effecten en de fotoperiodiciteit
dus de invloed welke zich ook uit bij lichtsterkten, die vrijwel geen betekenis hebben
voor de assimilatie.
D E FOTOPERIODISCHE REACTIE VAN RODE KLAVER

Bij vroeger onderzoek (1) is gebleken, dat het ras Rode klaver CB (volgens de
Rassenlijst geselecteerd uit het landras Limburgse Maasklaver) bij proeven in de
buitenlucht bij een daglengte van 14uur niet bloeit, bij 16uur echter wel.
Hetzelfde bleek later te gelden voor Rode klaver Kuhn (een selectie uit inheemse,
Poolse en Litouwse klavers). De proeven waren genomen met planten, die in begin
meiwaren afgesneden. Zeontvingen 12uur daglicht enwerden daarna overdekt enbijbelicht met zwak kunstlicht tot een fotoperiode van 12, 14, 16en 18uur. De kritische
daglengte waarbij de planten nogjuist bloeien, kon door interpolatie op plm. 15 uur
worden geschat.
In vergelijking met andere gewassen is dit een hoge waarde, want b.v. wikke (ras
Negro) en luzerne (ras du Puits) bloeien bij 14uur belichtingwel.Voor deze gewassen
kan men bij proeven in de buitenlucht in devoorzomer dekritische daglengte schatten
op ongeveer 12uur.
Hetvermoeden kwam op,dat dehogekritischedaglengte vangekweekte rode klaver
het gevolg zou kunnen zijn van een selectie op bladrijkheid. Een plant, die niet bloeirijp is,gaat door metdevegetatieve ontwikkeling. Zo kan men bij eenselectie op bladrijkdom onbewust op niet-bloeirijpe planten selecteren en uit een mengelmoes van
vormen met verschillende eisen ten aanzien van de daglengte die met een hoge kritische daglengte overhouden.
Om dezeveronderstelling te toetsen zijn in 1956enige wilde rode klavers in het veld
verzameld, nl. in de uiterwaarden van de Rijn onder Opheusden, in de duinen bij
Oosterend (Terschelling) en op zandgrond bij Wageningen. Over de status van het
verzamelde materiaal als wilde rode klaver bestaat geen enkele twijfel, daar de groeiwijze zeer sterk afweek van de gekweekte rode klaver (fig. 1en 2). Ook per herkomst
waren deverschillen zeer groot. Dezeplanten zijn opgepot, inhetnajaar afgesneden en
zijn buiten overwinterd (onder plat glas).
Op 11maart zijn ze in de kas gebracht bij 12en 22°C. De natuurlijke daglengte bedroeg toen plm. 12uur. Een aantal objecten is bijbelicht tot 14en 16uur. Het aantal
dagen tussen de datum van inzetten en de eerste bloei isweergegeven intabel 1.
Het eerste wat hier opvalt ishet grote verschil tussen de herkomsten. De wilde rode
klavervandeuiterwaarden bloeitvroegerdandecultuurklaver, dezeersterk kruipende
vormen van Terschelling en Wageningen zijn veel later.
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Fig. 1. Wilde rode klaver (herkomst uiterwaarden van de Rijn) bij 12, 14, 16 en 18uur daglengte.
Wild red dover of Dutch origin at daylengths of 12, 14, 16,and 18 hours.

Fig. 2. Als fig. 1voor Rode klaver CB.
As fig. 1for a bred strain of Dutch origin.
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Tabel 1. Aantal dagen tussen datum van inzetten en bloei bij rode klaver, die op 11 maart van de
koude bak in de kas is geplaatst.
Number of days up to flowering of red cloverput into agreenhouse on March 11 after hibernation under frame.
Temperatuur
Temperature
Daglengte in uren
Photoperiod in hours
Rode klaver CB
Bred strain of red clover
Wilde rode klaver van:
Three wild types of Dutch origin:
uiterwaarden Rijn
Terschelling
. .
Wageningen

11-25 mrt. 12°C, daarna 22°C
11-25Marchl 2°C,afterwards 22°C
12

14

35

35

35

21
37
54

21
50
54

15
37
54

Steeds 22°C
Always 22°C
12

14

16

I
15

11
21
48

12
21
70

12
26
73

Ook planten van éénherkomst tonen groteverschillen; deproef omvatte individuele
planten, geen klonen. Een duidelijke invloed van de daglengte op de bloei ontbreekt,
bijbelichting had geen versnelling van bloei tengevolge. Deze waarneming is later geverifieerd enhierbij kwam vastte staan, dat planten, diebij lage temperatuur zijn overwinterd, hetzij in het veld, hetzij in potten, al dan niet onder platglas,inhet voorjaar
volledig bloeirijpe spruiten hebben.
Dit werd bevestigd door ervaringen van EVERS en SONNEVELD (2), die in april 1956
rode klaver in het veld hebben bijbelicht met sterke schijnwerpers. Dit had op het
begin van de bloei van de Ie snede vrijwel geen effect.
Deverklaring van het feit, dat de korte spruiten van rode klaver bij de inhet winterhalfjaar heersende daglengte bloeirijp worden, moet worden gezocht inhet feit, dat de
kritische daglengte afhankelijk is van de temperatuur. Door LANG en MELCHERS (3)
is aangetoond, dat bij Hyoscyamus niger (fam. Solanaceae) de kritische daglengte
sterk zakt met de temperatuur en dit geldt misschien wel voor meer lange-dagplanten.
Eind april is een aantal van de in bovenvermelde proef opgenomen klaverplanten
afgesneden en in de daglengtehuisjes geplaatst, die ook bij de proeven van VAN ROON
(1)waren gebruikt. Ze stonden dus 12uur per dag buiten en werden daarna overdekt,
terwijl de fotoperiode werd gevarieerd met zwak aanvullend kunstlicht tot 12, 14, 16
en 18 uur.
Spoedig verscheen bij enkele planten, ongeacht de daglengte, een bloem aan lage
zijknoppen van afgesneden bloeiende stengels, blijkbaar nog behorende tot de eerste
bloei. Deze bloemen zijn niet meegerekend. Pas in de loop van juni begon de eigenlijke bloei van de2e snede, teweten bij de objecten 16en 18uur (tabel 2).De objecten
12 en 14uur vormden gedrongen, kussenvormige planten.
Het grote verschil in habitus tussen de objecten 12-14 uur enerzijds en de rijkbloeiende objecten uit de lange dag blijkt duidelijk uit fig. 1 en 2. De wilde klavers
vertonen in vegetatieve toestand eenzeergedrongen groei. De cultuurklaver richt zich
bij korte dag wel op, maar er volgt geen bloei.
Dezelfde planten, diedusinhet winterhalfjaar bij daglengtenvan minder dan 12uur
volledig werden geïnduceerd, vragen bij de 2e snede, dus in het zomerhalfjaar, meer
dan 14uur licht per dag. Dit schijnt evenzeer te gelden voor de wilde vormen als voor
de cultuurklaver, zodat de veronderstelling aangaande een onbewuste selectie van
typen met hoge kritische daglengte geen steun vindt.
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Tabel 2. Aantal dagen tussen datum van inzetten en bloei van rode klaver, afgesneden op 24-4-'57
en daarna geplaatst bij verschillende daglengten.
Number of days up to flowering of red clover cut off on 24-4-'57 and afterwards exposed to
several photoperiods.
Daglengte in uren
Daylength in hours
Rode klaver CB
Bred strain
Wilde rode klaver (rivierklei) .
Wild type
Wilderodeklaver (Terschelling)
Wild type

12

-

14

-

16

18

Natuurlijkedaglengte
Natural daylength

55

54

54
50

62
52

Blijkens de literatuur (4, 5) vertonen rode klavers van verschillende herkomsten
grote verschillen in daglengtereactie. De vormen uit Zuid-Europa stellen b.v. waarschijnlijk minder hoge eisen. Onze cultuurklavers zijn echter van inheemse oorsprong
of stammen uit het Oostzeegebied.
In ieder geval isde fotoperiodische reactie bij rode klaver in het voorjaar (Ie snede)
niet bepalend voor de datum van bloei, deze hangt geheel en al van de temperatuur
af. De hogeeisen diedaarna indezomer aan dedaglengte worden gesteld, zullen ertoe
leiden, dat planten die in augustus worden afgesneden, of uit zaad opgroeien, vegetatief het najaar ingaan, hetgeen hun wintervastheid ten goede kan komen.
EEN PROEF OVER DE DAGLENGTEREACTIE VAN RODE KLAVER BIJ
VERSCHILLENDE TEMPERATUREN

Om een directe bevestiging teverkrijgen van dehypothese dat de kritische daglengte
voor rode klaver afhankelijk is van de temperatuur, is een proef genomen bij 15 en
25°Cbij 3 daglengten.
Als proefplant werd gekozen een kloon van de wilde rode klaver die in de uiterwaarden van de Rijn is verzameld.
De planten waren in de kas bij 16°C overwinterd. Ze werden op 1maart 1958 afgesneden en verdeeld over twee kassen, welke op resp. 15en 25°C werden gehouden. In
iedere kas werd een plant zonder bijbelichting geplaatst, dus bij de natuurlijke fotoperiode, diegedurende de proef 12à 13uur bedroeg. In iedere kas ontving een tweede
plant de hele nacht bijbelichting, dus een optimale fotoperiode (klaver verdraagt
continu belichting zonder bezwaar). Een 3e stel ontving bijbelichting tot een fotoperiode van 14uur. Deze fotoperiode is echter door het achterlopen van de schakelklok in de loop van april opgelopen tot 15 uur.
Essentieel voor de proefopzet was, dat dit object in de buurt van de kritische daglengte lag, die volgens de vroegere gegevens bij zomertemperaturen tussen de 14 en
16 uur gezocht moet worden.
Indien de hypothese juist is, dat de kritische daglengte daalt met de temperatuur,
dan zou dit object eventueel bij 25°C niet bloeien en bij 15°C wel.
Het resultaat van deproef ziet men infig.3waar voor de eerste tien bloemhoofdjes
iedere datum waarop het eerste bloempje ontlook, is weergegeven.
Bijcontinu belichting zienwij rijkbloeiende planten. In de serie25°Cbegint de bloei
3weken eerder dan bij 15°C, hetgeen eenvoudig alseentemperatuurefïect kan worden
beschouwd.
Bij een fotoperiode van 14-15 uur levert alleen het object 15°C een rijkbloeiende
plant, het object 25°C levert een meer gedrongen plant met echter nog 4 bloemen.
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Fig. 3.
Bloeidata van een kloon wilde rode klaver (herkomst: uiterwaarden van de
Rijn) bij temperaturen van 15 en 25°C
en 3 daglengten.
Data of flowering for a clone of wild red
clover of Dutch origin at temperatures
of 15 and 25°Cand 3 day lengths.
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In het tijdstip van bloei bestond bij het object 14-15 uur geen verschil tussen de
temperaturen, hetgeen betekent, dat de serie van 25°C een relatieve achterstand had.
Bij natuurlijke daglengte (12-13 uur) vormden de planten polletjes met typische
korte-daghabitus, ze droegen nog één bloem. Hierbij kan worden opgemerkt, dat het
om oude planten ging, die in het najaar nog gebloeid hadden. Daarbij is het altijd
mogelijk, dat een basale zijknop van een bloeistengel een bloemhoofdje voortbrengt,
dat geïnduceerd isdoor eenvroeger daglichtregime. Men moet meer op dehabitus van
de hele plant letten dan op een enkel bloempje (fig. 4).

Fig. 4. Een kloon van wilde rode klaver bij verschillende daglengten.
Links (507):buiten overwinterd en 1 maart in de kas geplaatst bij 25°C en 12uur licht.
Rechts: in de kas overwinterd bij 16°C en op 1maart bij 25°C geplaatst bij daglengten van:
(663): 12 uur; (518): 14 à 15 uur; (521): continu belicht;
(de bloeidata zijn weergegeven in fig. 3) foto 29 april.
A clone of wild red clover of Dutch origin in different daylengths.
To the left (507):hibernated outside and on March 1stplaced in agreenhouse with a photoperiod
of 12 hours.
To the right: hibernated in a greenhouse at 16°C; from March 1st at 25°C in the following
photoperiods: (663) 12 hours; (518) 14-15 hours; (521) continuous;
(flowering dates recorded in fig. 3).

Onze slotsom is,dat voor dedesbetreffende kloon van wilde rode klaver bij 25°Cde
kritische daglengte ongeveer 14| uur bedraagt, bij 15°C echter moet de kritische
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waarde lager liggen. Dit komt inderdaad overeen met de hypothese, dat de kritische
daglengte met de temperatuur daalt. Exemplaren van dezelfde kloon, die in de open
lucht hadden overwinterd na in het najaar afgesneden te zijn, schoten in de kas bij
25°C bij een daglengte van 12uur meteen in bloei (fig. 4). De winterspruiten bleken
volledig bloeirijp te zijn, in overeenstemming met onze vroegere ervaringen. De fotoperiodische inductie is hier tot stand gekomen bij daglengten, die beneden de 12 uur
liggen.
De vraag rijst, wanneer dit precies gebeurt. Om hierover enig idee te krijgen is een
serieklonen Rodecultuurklaver CBperiodiek overgebracht van buiten (plat glas) naar
een kamer met een constante temperatuur van 16°C en een constante kunstbelichting
van 16 uur per dag.
Voor iedere plant is de eerste bloei genoteerd (tabel 3).
Table 3.Aantal dagen tussen datum van inzetten en bloei voor klonen rode klaver, welke van platglaszijn overgebracht naar een klimaatkamer.
Numberofdaysuptofloweringofredcloverclonesremovedfrom Dutchframe to agrowth
room{temp. 16°C,photoperiod16hours).
Removedon:
Kloon nr./Clone nr.
1455
1451
1435

31/1

7/2

14/2

22/2

1/3

10/3

41
43
45

38
42
42

37
40
40

37
37
39

38

36
39
39

-

41

Men mag verwachten, dat de planten in zulk een constant milieu des te eerder in
bloei komen, naarmate de inductie bij het inzetten verder was gevorderd.
Wij zagen reeds, dat overwinterde planten in maart volledig bloeirijp zijn. Wij zien,
dat planten dieper 31 januari zijn binnengebracht, erwelietslanger over doen dan de
planten van 10 maart. Dit bewijst echter niet, dat zij bij het inzetten achter stonden
wat betreft de bloemaanleg. Immers, ook gedurende februari zat nog wel enige groei
in de planten onder plat glas, hetgeen de maart-objecten een kleine voorsprong kan
verschaffen bij het uitgroeien van de bloemaanleg.
Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat ook reeds op 31januari de planten volledig
bloeirijp waren. Dit kan geverifieerd worden met een opzet,waarbij de planten in de
winter periodiek worden overgebracht naar een klimaatkamer met een korte-dagregime.
Het heeft er dus de schijn van, dat de winterspruiten van rode klaver reeds vóór
eind januari, misschien reeds in het najaar, zodra de temperatuur overdag beneden
10°C zakt, fotoperiodisch worden geïnduceerd, bij daglengten dus die ver liggen
beneden de kritische waarde die dit gewas in het zomerhalfjaar eist. Deze inductie
komt echter laat genoeg tot stand om deplanten hun gedrongen korte-daghabitus, die
de wintervastheid ten goede zal komen, te doen behouden.
D E ZAADTEELT VAN RODE KLAVER IN SUBTROPISCHE STREKEN

De moeilijkheden, die dezaadteelt van rode klaver in onze natte zomers meebrengt,
zijn voor enige zaadfirma's aanleiding geworden, om een vermeerdering in zuidelijke
gebieden te beproeven.
Afgaande op onze eerste ervaringen met de kritische daglengte van de Nederlandse
rode klavers (cultuurvormen zowel als wilde) zou men voorspellen, dat in streken
waar men geen daglengten van 15uur haalt, geen bloei kan worden verwacht. Nu de
afhankelijkheid van de daglengtereactie van de temperatuur is gebleken, moet men
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echter deze verwachting reserveren voor de in de zomer gewonnen sneden. Dan ka n
bij subtropische temperaturen en daglengten geen volledig bloeiend gewas worden
verkregen. De eerste snede echter, dievoortkomt uit spruiten diein het winterhalfjaar
op het veld staan, heeft betere kansen. In subtropische gebieden komen dan daggemiddelden beneden 10°C veelvuldig voor, terwijl de daglengte minder daalt dan op
onze breedten.
De tot nu toe verkregen praktijkervaring stemt hiermee blijkbaar overeen. Van een
zaadfirma, die proeven neemt met de vermeerdering van rode klaver in een gebied
tussen 36en 37°N.Br. (grootste daglengte 14-Juur), vernam ik dat daar uitsluitend de
Ie snede zaad levert; de volgende sneden bloeien niet. Dit hoeft uiteraard een rendabele vermeerdering niet in de weg te staan.
Dat in Nederland de Ie snede niet voor zaadwinning in aanmerking komt, is geen
kwestie van daglengtereactie, maar van slechte zaadzetting (weinig hommels) en te
rijke vegetatieve ontwikkeling.
D E DAGLENGTEREACTIE VAN LUZERNE

Planten van het ras du Puits zijn in augustus 1956 op een proefveld (zandgrond)
uitgegraven en opgepot. Ze zijn in het najaar afgesneden en zijn onder platglas overwinterd. De planten vormden korte winterspruiten.
Op 11 maart 1957 zijn de potten in de kas gezet bij resp. 12 en 22°C en een daglengteregime van ± 1 2 uur, 14uur en 16uur. Het aantal dagen tussen de datum van
inzetten en het begin van de bloei is weergegeven in tabel 4.
Tabel 4. Aantal dagen tussen datum van inzetten en bloei van luzerne bij verschillende temperatuur
en daglengte.
Number of days up to flowering of lucerne in several temperatures and daylengths in greenhouse
{1st cut) and after cutting and removing outside {2nd cut).

Plaats
Place

Datum van inzetten
Date of removal

Kas (le snede) . . . .
11-3-'57
Greenhouse {1st cut)
24-4-'57
Buiten (2e snede) . . .
Outside {2nd cut)
*)Na 25 maart 22°C./'After March 25, 22 °C.

Daglengte in uren
Daylength in hours

Temperatuur
Temperature

WC1)
22°C

12

14

16

18

42
38
61

40
28
51

40
24
48

46

In april is het gewas afgesneden en de potten zijn daarna gehergroepeerd en in de
open lucht wederom blootgesteld aan een verschillend daglengteregime volgens de
bekende methode van 12 uur basisbelichting (natuurlijk licht), waarna de objecten
werden overdekt en bijbelicht met TL-buizen. Het aantal dagen tot het begin van de
daarop volgende bloei is eveneens in tabel 4 weergegeven. De waarde van deze gegevens wordt verminderd door het feit, dat het onderzoek geen betrekking had op klonen, terwijl er slechts 4 planten per object zijn gebruikt. De verschillen tussen deze
planten onderling waren echter niet groot.
De resultaten bevatten een duidelijke aanwijzing, dat ook luzerne een lange-dagplant is. In tegenstelling met rode klaver bloeit dit gewas in het zomerhalfjaar blijkbaar ook reeds bij een daglengte van 12 uur, terwijl de optimale daglengte niet ver
van 14uur schijnt te liggen. De luzerne heeft ons dan ook uit zuidelijke streken bereikt, terwijl de Nederlandse cultuurklavers van onze eigen breedten stammen.
Devermeerdering van eenvormals Luzerne du Puits zal in zuidelijke streken moge41

lijk zijn, ook bij de sneden later in de zomer. Wellicht zal dan vóór de bloei meer gewas worden gevormd dan op onze breedten.
Inmiddels is in maart 1958 gebleken, dat ook bij luzerne spruiten gedurende de
winter buiten bloeirijp kunnen worden. Althans delangste spruiten (b.v. 8cm) bloeien
na overbrengen in de kas zeer snel, ongeacht het daglengteregime. Het materiaal van
de in tabel 4 weergegeven kasproeven kan dus partieel of geheel geïnduceerd geweest
zijn vóór de proef, zodat aan deze gegevens minder gewicht kan worden gehecht dan
aan de per 24 april ingezette proef met afgesneden planten. Overigens duiden deze
ervaringen wel aan, dat bij luzerne, evengoed als bij rode klaver, de aan de daglengte
gestelde eisen dalen bij lagere temperatuur. De inductie van winterspruiten wijst
hierop, terwijl ook de geringe verschillen bij 12°C (tabel 4) als een aanwijzing in deze
richting kunnen gelden. Zekerheid hierover kan echter slechts worden verkregen door
proeven met materiaal, dat fotoperiodisch niet vooraf is geïnduceerd.
D E INVLOED VAN DE BASISBELICHTING OP RODE KLAVER, WITTE KLAVER EN LUZERNE

Rode klaver, witte klaver en luzerne werden in mei 1957 dagelijks gedurende 8, 12
en ± 15 à 16 uur blootgesteld aan het daglicht (basisbelichting), waarna de beide
eerste objecten met zwak licht werden bijbelicht tot eendaglengte van 16uur. De fotoperiodewas dus ongeveer gelijk en er werden per gewas geen betrouwbare verschillen
geconstateerd in de data van eerste bloei. In de vegetatieve ontwikkeling en het aantal
bloemen waren bij de luzerne en rode klaver geen duidelijke verschillen te zien. Bij de
witte klaver waren de verschillen echter zeer groot (fig. 5) zowel bij cultuurklaver als
bij in het wild verzamelde witte klaver.

1V2 ( 2
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Fig. 5. Witte cultuurklaver CB bij basisbelichtingen van resp. 8, 12 en plm. 16 uur en een optimale
fotoperiode.
White dover (bred strain) with daylight expositions (from left to right) of 8, 12, andabout 16
hours, and an optimal photoperiod with addition of weak light.

De veronderstelling ligt voor de hand, dat witte klaver meer licht vraagt dan rode
klaver of luzerne. Dit iswel in overeenstemming met de praktische ervaring, dat witte
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klaver hogere eisen stelt aan de dekvrucht dan rode klaver. Schaduw wordt door rode
klaver beter verdragen. Er isdus een aanwijzing, dat een korte basisbelichting voor de
plant min of meer eenzelfde effect heeft als schaduw, m.a.w. dat een korte periode met
sterk licht is gelijk te stellen met een lange periode van zwak licht.
The influenceof the lightperiod on growth anddevelopment of cloverandlucerne
Bred strains of red clover aswell as wild forms from the Netherlands do not flower
in summertime at photoperiods below about 15 hours.
Plants hibernating in a greenhouse at 16°C and natural daylight remain completely
vegetative whereas plants hibernating in thefieldor under frame appear to be induced
during the winter.
This is explained by an interaction between temperature and photoperiodical reaction. The critical daylength appears to be about 15hours at a temperature of 25°C,
while at 15°C it isdistinctly lower (fig. 3).At temperatures below 10°C photoperiodical induction seems to be possible when the daylength is less than 12hours.
In subtropical regions only the winter sprouts of Dutch red clover varieties can
flower as a result of the lower winter temperature. Summer cuts remain vegetative.
Lucerne is also a long day plant, but witha lower critical daylength. It flowers with
some retardation in daylength of 12 hours under summer conditions. Long winter
sprouts are completely or partially induced which indicates a similar interaction as
existing for red clover.
The yield of white clover is lowered by short daylight exposition (at an optimal
photoperiod) much more than the yield of red clover and lucerne under the same
conditions;its light requirement seems to be higher.
LITERATUUR
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Mededeling 49 vanhet I.B.S.

DE INVLOED VAN VERSCHILLENDE DAGLENGTEN OP
DE ONTWIKKELING VAN DE AARDAPPEL
with summary
K. B. A. BODLAENDER
INLEIDING

In de loop derjaren is door onderzoekers uit verschillende landen, o.m. RAZUMOW,
DOROSHENKO e s . , SCHICK, HACKBARTH, DRIVER en HAWKES, de invloed van de daglengte op de ontwikkeling van de aardappel bestudeerd. Meestal werd de reactie der
planten bij 10of 12uur licht(kortedag = K.D.) enbij 18uur licht(langedag = L.D.)
met elkaar vergeleken. Er traden daarbij aanmerkelijke verschillen tussen de rassen
op:verschillende Zuidamerikaanse rassenvormden bij 18uur daglengte geen knollen
of minder knollen dan bij korte dag, terwijl de meeste Europese rassen bij lange dag
een grotere opbrengst hadden dan bij korte dag. WASSINK en STOLWIJK (9) hebben in
1952 bij de rassen Alpha en Bintje de daglengten 10uur en 10 + 8uur (10uur daglicht en 8uur zwakke bijbelichting) vergeleken en gevonden, dat bij lange dag de opbrengst groter was dan bij korte dag.
Het ligt voor de hand, dat men de rijpingsgraden van de aardappel, dus de indeling
naar vroeg-middenvroeg-middenlaat-laat, in verband heeft gebracht met de daglengtereactie, zodat b.v. de middenvroege rassen (zoals Bintje en Eigenheimer) L.D.typen zouden zijn en de late rassen (zoals bijv. Alpha) K.D.-typen. De proeven van
WASSINK en STOLWIJK wezen echter in een andere richting: zowel Bintje als Alpha
vertoonden dezelfde reactie.
Wij hebben getracht de invloed van verschillende daglengten te onderzoeken en na
te gaan bij welke daglengte de grens tussen L.D. en K.D. ligt bij het late ras Alpha.
PROEFOPZET

De proef vond plaats in 1957, in een negental met zandgrond gevulde vakken,
waarvan acht des avonds door verrijdbare verduisteringshuisjes overdekt werden. In
deze huisjes zijn in de nok op 1,70 m hoogte 2 T.L.-buizen van 40watt en een gloeilamp van 60 watt aangebracht, welke met behulp van schakelklokken de fotoperiodisch werkzame daglengte kunnen vergroten. In het negende vak werden de planten
desnachts niet overdekt engroeidenoponderdenatuurlijke daglengte.De onderzochte
daglengten waren:
( 8)
D i 8 u. daglicht
2 u . kunstlicht ( 8 + 2 )
D 2 8 u. daglicht +
D 3 8 u. daglicht + 10u. kunstlicht ( 8 + 10)
D 4 12u. daglicht
(12)
2u. kunstlicht (12 + 2)
D 5 12u. daglicht +
4u. kunstlicht (12 + 4)
D 6 12u. daglicht +
D 7 12u. daglicht +
6u. kunstlicht (12 + 6)
D 8 12u. daglicht +
8u.,kunstlicht (12 + 8)
D 9 natuurlijke dag
(N.D.)
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Deze daglengtebehandelingen werden gedurende vrijwel de gehele proef gehandhaafd; na 16 september werd de basisbelichting verkort van 12 tot 10uur en de bijbelichting 2 uur verlengd. Na 4 oktober werden de huisjes des avonds nietmeer over
de planten geschoven.
Per object werden 15 op gewicht uitgezochte knollen van het ras Alpha in de maat
35-45 mm gepoot (bij het object natuurlijke dag 48 knollen). De knollen werden van
30maart tot 16april voorgekiemd bij zwak daglicht en een temperatuur van 18°C. Op
16 april werden de knollen gepoot. Begin mei kwamen de planten op; alleen bij het
object natuurlijke dag was de opkomst vertraagd en onregelmatig.
Op 8mei is bemest met 60kg N/ha (als kas), 120kg P 2 O s /ha (als super) en 160 kg
K 2 0/ha (als pk).
Op 29 mei, 4juni en 9augustus werden van elk object telkens drie planten gerooid.
De vierde en laatste rooiing vond voor de objecten D 1 ; D 2 en D 4 plaats op 6 september (6 planten) en voor de objecten D 3 en D 5 t/m D 9 op 22 oktober (D 9 29 planten en
de overige objecten 6 planten).
Het doel van de eerste en tweede rooiing was het tijdstip van de knolaanleg te bepalen; met de derde rooiing werd beoogd een indruk te verkrijgen van de loofontwikkeling bij de verschillende daglengten.
WAARNEMINGEN EN GEGEVENS

a. Lengtegroei. In tabel 1isde lengte der planten op acht data weergegeven. Hieruit
blijkt ten eerste, dat de opkomst en de aanvankelijke lengtegroei van het natuurhjkedagobject (N.D.) sterk achterblijven bij dievandeandere objecten. Dit iswellicht veroorzaakt door de lagere bodem- ennachttemperatuur buiten de verduisteringshuisjes.
Bij de objecten T)x t/m D 8 zijn
stengeiiengte incm
aanvankelijk geen duidelijke
gmfngthincm
verschillen in lengtegroei te
zien, doch later blijven de ob/•
jecten 8, 8 + 2 en 12 sterk
/8+io achter bij de andere objecten
/
(fig. 1). Het is duidelijk een
/
kwestie van fotoperiodiciteit,
/'
daar hetverschil in assimilatie/#
tijd weinig invloed heeft (verg.
/
de objecten 8+ 10en 12+ 6).
/
De grens,wat de reactie op de
/
daglengte betreft, ligttussen 12
/
en 12 -f- 2 uur. Bijde langere
/
daglengtenisnogwelenigestij/
ging te zienvanD 5totD 8(61,9
/
e_t_2 tot 76,2cm). Het is echter niet
'/~-~'7::===='
8~~' zeker, dat hieraan enige waar///
de toegekend mag worden.

Fig.la.
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De lengtegroei bijverschillende daglengten, uitgedrukt in cm stengellengte. Objecten Dx t/m D 3 .
21./ Growth in length at various daydatum lengths, presented as stem length in
dale cm. Treatments Dx-D3 inclusive.

Tabel 1. Gemiddelde lengte per plant in cm.
Average length per plant in cm.
Daglengte
Daylength
Di= 8
D2= 8+ 2
D3= 8+10
D 4 = 12
D 5 = 12 + 2
D6 = 1 2 + 4
D , = 12 + 6
D8 = 1 2 + 8
D9 = N.D.

14 msi j 16 mei 24 mei | 7juni I 14juni | 20 juni
Hth May\16th May\24th May\ 7th June \14thJune\20th June
2,8
2,2
2,8
3,1
2,2
3,3
2,6
2,8
1,6

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

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

13,7
17,0
19,0
17,9
20,4
22,9
| 22,3
1 21,6
10,2

21,8
24,8
29,7
24,9
32,8
33,3
34,8
33,3
21,2

25,3
26,0
38,0
25,6
42,6
43,4
45,6
42,1
31,4

4juli i 24juli
4th July j 24thJuly
27,2
27,3
56,9
28,1
55,1
56,2
62,2
62,9
47,3

27,1
27,4
77,4
27,6
61,9
67,8
73,2
76,2
60,1

Bij elk der objecten D j t/m D 8 waren op 14, 16 en 24 mei 15 planten aanwezig, op de andere data
9 planten; bij D 9 (natuurlijke dag) waren op de verschillende data resp. 15, 22, 45, 40, 40, 40, 35 en
29 planten aanwezig.
15plants were used for each of the treatments Dx-Ds on 14, 16, and 24 May, on the other days
9 plants; Ds ( = natural day) consisted on the different days of 15, 22, 45, 40, 40, 40, 35, and 29 plants.

b. Loofontwikkeling. De ontwikkeling van het loof (tabel 2 en fig. 2) vertoont een
overeenkomstig beeld alsdelengtegroeivan destengels.Tijdens delatere ontwikkeling
is het loofgewicht bij de langere daglengten groter dan het loofgewicht van D 1( D 2
en D 4 .
Hierbij moet vermeld worden, dat op 9 augustus de afsterving van het loof reeds
begonnen was, terwijl het loof van het object D 4 reeds vrijwel afgestorven was, hetgeenwellichtalsabnormaal beschouwd moet worden. Het stengellengtein cm
object 8+ 10isinzijn loofont- 5tem 'en3th '"cm
wikkeling sterk vertraagd en
heeftaanvankelijkeen geringer,
doch later een groter loofgewicht dan dedaglengten 8+ 2
en 12 + 6. De afsterving van
het loof begon bij 8 + 10 dan
ook later dan bij deandere objecten. Het loof stierf het eerst
af bij de korte daglengten (van
de objecten 12,8 en 8 + 2 warende planten op 6 september
reeds afgestorven), daarna bij
de daglengten 12 + 2 en 12
+ 4 (omstreeks 1oktober) en
vervolgens bij de grootste daglengten N.D., 12 + 6, 12 + 8
en 8+ 10. Deze waren op het
moment van rooien (22 oktober)nognietgeheelafgestorven.
Fig. lb.
Als flg. la. Objecten D 4 t/m D 9 .
As fig. la. Treatments Dt-D^ inclu-
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Tabel 2. Verdeling van het versgewicht in grammen per plant.
Distribution offresh weight in grammes per plant.
Gewicht in g r a m m e n
Weight in grammes

E &»

t « ^ ^

Datum
Dale

~Q o ° -S 1
H a t *•

Il
29-51957

4-61957

9-81957

Daglençte
Daylength
Loof 1 )
Tops ')

sSw

^

43

49

115

53,8
49,6
42,9
51,0
44,3
49,3
63,0
60,7
15,0

28,5
25,7
24,1
30,0
23,7
27,2
42,0
39,7
8,0

10,3
9,2
7,8
11,0
12,8
13,5
10,2
15,8
9,0

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

D4= 8
D2= 8+ 2
D3= 8+10
D 4 = 12
D5= 12+ 2
D„= 12+ 4
D , = 12+ 6
D8=12+ 8
D„ = N . D .

144,5
137,7
98,7
162,7
135,3
165,8
185,0
140,1
92,8

98,8
92,7
65,7
105,2
86,8
102,3
112,3
85,8
64,0

45,7
45,0
33,0
57,5
48,5
63,5
72,7
54,3
28,8

15,0
11,8
12,3
15,5
19,8
21,0
19,8
25,3
19,0

1,3
1,5
2,3
1,8
5,2
5,0
5,0
6,7
2,2

Gl= 8
D2= 8 + 2
D3= 8+10
D 4 = 12
D 5 = 12+ 2
D e = 12+ 4
D , = 12+ 6
D 8 = 12+ 8
D9=N.D.

154,7
136,1
430,1
26,93)
174,3
214,7
362,3
353,1
226,7

93,3
80,7
209,0

61,4
55,4
221,1

13,7
15,2
33,0
4,5
27,1
27,2
35,2
36,3
27,9

4

22-101957

189

D3= 8+10
D5= 12+ 2
D6= 12+ 4
D , = 12+ 6
D8=12+ 8
D9=N.D.

blad + stengels
leaves + stems

) afgestorven
) died

Stolonen
Stolons

82,3
75,3
67,0
81,0
68,0
76,5
105,0
100,4
23,0

D1= 8
D2=
8 + 2
D 4 = 12

3

O n d e r g r . delen 2 )
Undergr. parts 2)

Stems

Dx= 8
D2= 8+ 2
D3= 8+10
D 4 = 12
D5= 12+ 2
D6= 12+ 4
D7=12 + 6
D8= 1 2 + 8
D9=N.D.

143

3

! Stengels

)

3

73,2
100,2
171,5
163,4
105,0

)

4

)

101,3
114,5
190,8
189,7
121,7

3

)

4

)

1,8
3,1

-

4,5

-

0,2
0,2

24,2
18,5

-

46,0
6,5
17,2
16,2
12,2
3,3
4

719,7
727,3
684,3
714,4
860,6
792,0
1181,8
1097,3
438,6

4

918,7
847,7
834,7

)

4

)

)

2

) ondergr. delen = ondergrondse stengels + wortels
) undergr. parts = underground stems + roots

2
4
4

) geen gegevens
) no data

We zien een stijgend loofgewicht bij toenemende daglengte: op 9 aug. resp. 174,
214 en 362 gram bij 12 + 2, 12 + 4 en 12 + 6uur. De verschillen tussen de objectenkomenbijdedroge-stofgewichten nogietssterkertotuitingdanbijdeversgewichten.
De droge-stofpercentages zijn bij de korte daglengten lager dan bij de lange daglengten, b.v.op9augustus voor dedaglengten 8 + 2en 8 + 10resp.6en9,5 (tabel3).
Bij de objecten D x (8) en D 2 (8 + 2) hebben de bladeren een geëtaleerde, horizon48

Knollen
Tubers

]

6-91957

!)lOOf
') tops

Bladeren [
Leaves j

1452,0
1445,0
1315,5
1777,3
1593,5
1673,3

Fig. 2a.
versgewicht
Hetversgewichtvan loof enknol- gS we'9
len in grammen. Objecten D x i6oo r
t/m D 3 .
Thefresh weight of tops and tubers
in grammes. Treatments Dx-D3
inclusive.
1200

versgewicht
fresh weight
g
1600 r

12+6/

1200

800-

400

Fig. 2b.
Als fig. 2a. Object en D 4 t/m
D„.
As fig. 2a. Treatments D^D»
datum inclusive.

tale stand; deze zijn breed en glad en lichtgroen van kleur (fig.3a). Bij de objecten
D 3 enD 5 t/m D 9 vertonen de bladeren een strakke stand, hetiseensteil opstaand gewas; de bladeren zijn donkergroen, smaller en fijner en met een bobbelig oppervlak
(fig. 3ben 3c).Het object D 4 (12)isals D ± en D 2 , doch minder uitgesproken.
Tabel 3.Percentages drogestof.
Drymattercontent inpercentages.
-

Percentage drt jge stof
Dry matter contentin percentages

£,

Datum
Date

aid;
. pOt!
'ier of
plan

ta G •§ .H

Daglengte
Daylengt/i
Bladeren
Leaves

I§M
< S,^

Stengels
Sterns

O n d e r g r . delen 1 )
Undergr. parts l)

Stolonen
Stolons

Knollen
Tubers

29-51957
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Dx= 8
D2= 8 + 2
D3= 8+10
D4=12
D5=12+ 2
D6= 12+ 4
D7 = 1 2 + 6
D 8 = 12+ 8
D 9 = N.D.

2

)

2

)

2

2

)

2

4-6-
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D1= 8
D2= 8+ 2
D3= 8+10
D 4 = 12
D5= 12+ 2
D 6 = 12+ 4
D , = 12+ 6
D8= 12+ 8
D9= N.D.

6,9
6,9
7,0
8,6
8,8
9,6
8,5
8,5
8,1

3,3
3,8
3,6
4,2
4,3
4,6
4,5
4,8
2,6

7,3
8,9
9,1
11,2
9,6
8,7
10,7
8,4
6,9

16,0
15,8
9,4
18,5
11,9
12,7
14,9
13,2
7,0

12,3
13,5

Dt= 8
D2= 8 + 2
D 3= 8 + 1 0
D 4 = 12
D5= 12+ 2
D6= 12+ 4
D7= 12+ 6
D8=12+ 8
D9=N.D.

5,7
6,0
9,5

5,0
3,9
11,6

8,9
7,7
14,0
21,3
11,7
11,8
13,6
13,8
13,6

1957

9-8-

115
1957

6-9-

143

D1= 8
D2= 8 + 2
D4=12

189

D3= 8+10
D5= 12+ 2
D6= 12+ 4
D7=12+ 6
D 8 = 12+ 8
D 9 = N.D.

1957
22-101957

1

2

)

8,8
10,0
9,9
10,7
9,0
2

)

2

)

9,0
8,8
11,3
11,5
11,4
2

2

)

) onder gr. deler i = ondergrondse stengels - - wortels
) underg r. parts = undergrounds ems + re ots

T

>

)

)

-

14,4
13,7
13,0
13,8
13,0
15,2

2

18,4
19,7
22,2
22,4
22,6
23,5
23,8
23,1
23,4

2

22,2
19,3
19,2

)

)

23,3
21,9
21,7
23,0
21,9
24,0
2

) geen ge sevens
) no data

2

c.Bloei. Dewaarnemingen over de bloei zijn alswaarderingscijfers in tabel4weergegeven. Bij de daglengten 8 en 8+ 2 vindt geen bloemvorming plaats; bij 12uur
zijn wel bloemknoppen aanwezig, welke zich echter niet tot bloemen ontwikkelen.
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Totaal
Total

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

Fig. 3a. Planten van het ras Alpha, opgegroeid bij een daglengte van 8 -f 2 uur. Foto genomen on
17juli 1957.
Plants of the variety Alpha, grown under a daylength of 8 + 2 hours. Photo taken on Julv
17th 1957.
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Fig. 3b. Als fig. 3a, doch daglengte 12 -f 2 uur.
-4i'ƒ/?. 3a, but daylength 12 ^ 2 hours.
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Fig. 3c.Alsfig.3a, doch daglengte 12-t 8uur.
As fig. 3a, hut daylengih 12 — fi hours.

De andere objecten komen wel in bloei, waarbij het object 8 (- 10enige achterstand
vertoont. Deobjecten 8+ 10en 12+ 8hebben indetweede helft van juli eentweede
bloeiperiode doorgemaakt. Dit was in 1957in het veld een algemeen voorkomend
verschijnsel en kan in verband gebracht worden met de hitteperiode in juni en de
regenval in juli.
Bij microscopisch onderzoek is gebleken, datbij alle daglengten bij Alpha bloemprimordia aanwezig waren. Ditisin overeenstemming methetgeen in 1938 gevonden
is door JONES en BORTHWICK (4), die bij het ras Chippewa bij 0, 2 , 4 en 6 uur daglengte

bloemprimordia aantroffen. M.a.w. de daglengte beïnvloedt de bloemaanleg niet,
doch slechts het uitgroeien tot bloem, hetzij direct, hetzij indirect. Waarschijnlijk
speelt hierbij devoeding eenbelangrijke rol.Bijlange dagis immers eengroter assimilatieapparaat aanwezig enisde knolvorming vertraagd, waardoor meer voedselter
beschikking vande bloemvorming komt (verg. 8en 8+ 2 met12uur daglengte).
d. Ontwikkeling van de ondergrondse delen. De ontwikkeling der ondergrondse
delen (ondergrondse stengeldelen + wortels) vertoont eenzelfde beeld alsdievan het
loof (tabel 2).De objecten D x t/m D 4 blijven aanvankelijk achter bij de andere objecten; D 3 (8+ 10)haalt deze achterstand later in.Op9 augustus hebben de ondergrondse delen van deobjecten D l 5 D 2 en D 4 eenveel geringer gewicht d a ndie van de
overige objecten. De ondergrondse delen vande objecten 12+ 2 en 12+ 4 hebben
een iets geringer gewicht d a ndievande objecten 12+ 6, 12+ 8 en8 + 10.Bij de
droge-stofgewichten zijn deverschillen tussen de objecten nog iets groter. H e tdrogestofpercentage vande ondergrondse delen bijdekorte daglengten is aanzienlijk lager
dan bijdelange daglengten (tabel 3).
e. Stöhnen. De gegevens betreffende de gewichten der stolonen zijn weinig nauwkeurig en laten geen conclusies toe.Welk a n opgemerkt worden, d a t gemiddeld de
stolonen derlange-dagplanten tweemaal zo lang zijn alsde stolonen der korte-dagplanten.
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Tabel 4. Waarderingscijfers voor debloei.
Degree of flowering.
Daglengte
Daylength
8
8+ 2
8+10
12
12+2
12+ 4
12+ 6
12+ 8
N.D

7 juni
7th Jane

14juni
14th June

20 juni
20th June

4 juli
4M July

24 juli
24th July

1
1
2
2
3
3
3
3
2

1
1
4
3
5
5
5
5
3

1
1
5
1
6
6
6
6
5

1
1
4
2
2
4
4
5
10

1
1
8
1
2
2
2
8
5

1 = geen knopvorming ', 2 = begin kn

opvorming, 5 = kroonbladeren zichtbaar, 6

= eerste bloe-

men open, 10= volledige bloei.Daglengteinuren; N.D. = natuurlijke dag.
1 = nobuds,2 = first buds,5 = petals visible, 6 = first flowers open,10= allflowersopen.Daylength inhours;N.D. = naturalday.

f. Knolzetting en -groei. De knolzetting begon het eerst bij de korte daglengten 8,
8 + 2 en 12uur, het laatst bij het object 8 + 10uur; hiertussen ligt een periode van
zeven tot tien dagen (zie tabel 2).
Aanvankelijk is het knolgewicht van de korte-dagobjecten groter dan bij de daglengten langer dan 12uur (rooi op 4juni), doch later halen de lange-dagobjecten de
korte-dagobjecten in en overtreffen deze bij de eindrooi aanzienlijk in knolopbrengst
(tabel 2 enfig.2).Het grotere assimilatieapparaat van de lange-dagobjecten komt dan
tot zijn recht. Hierbij moet welin het oog gehouden worden, dat de objecten 8, 8+ 2
en 12 uur wegens hun vroege afsterving gerooid zijn op 6 september en de andere
objecten op 22 oktober. De droge-stofpercentages van de knollen zijn iets groter bij
de lange-dagobjecten dan bij de korte-dagobjecten.
Het aantal knollen per plant ishet grootst bij de objecten 12 + 6enN.D.,en verder
bijde objecten 12 + 2en 12 + 4.De lange-dagobjecten 8 + 10en 12 + 8uur hebben
echter geen groter aantal knollen dan het object 8uur (tabel 5).
De lange-dagplanten hebben een grovere sortering dan de korte-dagplanten, voornamelijk doordat zein de maat boven 55mm meer knollen hebben dan de objecten 8,
8 + 2 en 12 uur. In fig. 4 is de verdeling van de knolopbrengsten bij de eindrooi in
vier grootte-klassen weergegeven.
In fig. 5 is getracht de verhouding tussen loof- en knolgroei weer te geven met
behulp van de versgewichten van loof en knollen bij de tweede en derde rooiing.
Daaruit blijkt, dat het object met het grootste knolgewicht op de tweede rooidatum
het snelst afsterft en de geringste opbrengst heeft (12 uur).
Men kan door de punten van de derde rooiing een rechte lijn trekken; slechts de
objecten 8 + 10 en N.D. liggen ver daarvan verwijderd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen loofgroei en knolgewicht. De
afwijkende punten van 8 + 10enN.D.zijn wellichtteverklarenuitdesterk vertraagde
ontwikkeling van deze objecten.
DISCUSSIE EN CONCLUSIES
KOPETZ en STEINECK (5)verfijnden deindelinginlange-dagtypen en korte-dagtypen
en verklaren het verschil in reactie van de rassen door een verschillende „kritische
daglengte" bij de verschillende rassen aan te nemen. De aardappelrassen zijn dan wat de knolvorming betreft - alle K.D.-planten, maar met een uiteenlopende kritische
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Fig. 4.
Versgewicht der knollen in grammen bij de
eindrooi, verdeeld naar 4 knolgrootten. Daglengteinuren.N.D. = natuurlijke dag.
Freshweightof tubersingrammesat thefinal
lifting, divided in 4 tuber sizes. Daylengthin
hours. N.D. —- naturalday.

knolopbrengst
tuber yield
2000

500

8+2 8+10 12 12+212+4 12+612+8 N.D
daglengte
daylength
knolgrootte
tuber size
45/55

35/45 g S ä < 3 5 m m

waarde voor de daglengtereactie, dus b.v. 12of 14uur. Bij een langere dag dan 12of
14uur heerst dan een „lange-dagklimaat".
In een lange-dagklimaat treedt er een versterkte loofgroei op, welke volgens STEINECK (8) als een vegetatieve luxe-ontwikkeling beschouwd moet worden en welke de
knolvorming remt, terwijl in een korte-dagklimaat eenverminderde loofgroei als de
eigenlijke vegetatieve ontwikkeling te zien is, met een optimale knolproduktie. Onze
vroege rassen zouden een hoge kritische waarde voor de daglengte hebben en gedurende de zomer in hun knolvorming niet geremd worden, terwijl onze late rassen een lage
„kritische daglengte" hebben, welke midden in de zomer overschreden wordt. Onze
late rassen zouden dan in een lange-dagklimaat groeien en in hun knolvorming ge-

1200 g
knolgewicht
tuber weight

Fig. 5. Het verband tussen het versgewicht van loof en knollen bij verschillende daglengten, bij de
tweedeenderderooiing.Daglengteinuren.N.D. = natuurlijke dag.
Therelation between thefresh weight of topsandtubers withvarious daylengths, at the second
andthirdlifting. Daylengthinhours. N.D. = naturalday.
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Tabel 5.Aantal knollen per plant engemiddeld versgewicht per knol in grammen.
Numberoftubersperplantandmeanfresh weightpertuberingrammes.
Aantal knollen p sr plant
Number of tubers ter plant

<U - a ;

II
II
QQ

8
8+ 2
8+10
12
12+ 2
12+ 4
12+ 6
12+ 8
N.D.

29 mei
29 May

4 juni
4 June

9 aug.
9 Aug.

6 sept.
6 Sept.

9,5
10,3

13,7
12,7
0,3
20,7
11,0
10,0
15,7
15,0
2,7

13,0
14,7
12,0
12,7
11,0
12,3
14,0
13,0
13,0

13,8
11,3

-

10,0
0,7
1,3

-

Gemiddeld versgewicht per knol
Mean fresh weight per tuber
22 okt.
22 Oct.

13,7
11,5

29 mei
29 May

4 juni
4 June

9 aug.
9 Aug.

6 sept.
6 Sept.

0,19
0,30

1,77
1,46

55,4
49,5
57,0
56,3
78,8
64,4
84,3
84,4
33,8

66,5
75,0

-

0,45
15,3
14,8
19,0
12,2
19,5

-

0,25
0,15

-

-

2,22
0,59
1,72
1,03
0,81
1,22

22 okt.
22 Oct.

106,0
72,7
95,0
88,9
93,6
130,1
85,8

remd zijn en een periode van kortere daglengte later in het seizoen zou nodig zijn om
de knolvorming te bevorderen.
STEINECK (mondelinge mededeling 1958) onderscheidt echter rassen, welke onder
invloed van de daglengte een lange ontwikkeling hebben en laat afrijpen (fotoperiodisch late rassen) en rassen, welke onafhankelijk van de daglengte een dergelijke ontwikkeling vertonen (genetisch late rassen).
De resultaten van de hier beschreven proef bevestigen bovengenoemde opvatting
niet. Uit de gegevens blijkt immers, dat de korte dag welde knolzetting versnelt, doch
tevens dat de lange dag de knolzetting niet verhindert. Integendeel, de uiteindelijke
knolopbrengst is bij de langere daglengten aanzienlijk groter dan bij de kortere daglengten.
Welkunnen indit verband deonderzoekingen van RAZUMOW (6)genoemd worden.
Deze vond b.v. bij het ras Guapa de volgende knolopbrengsten:
a. bij K.D. gedurende gehele groeiseizoen (86 dagen) 28,32 gram,
b. bij L.D. gedurende gehele groeiseizoen (86 dagen) 30,91 gram,
c. bij L.D. gedurende 40 dagen en daarna K.D.
41,25 gram.
M.a.w. bij dit ras (kennelijk geen laat ras echter) heeft een periode van K.D. na de
L.D.-periode een gunstige invloed gehad. Wellicht is het ook bij het ras Alpha mogelijk een nog hogere knolopbrengst te verkrijgen dan bij een lange-dagbehandeling gedurende het gehele groeiseizoen, door na een periode van lange dag de daglengte te
verkorten, doch noodzakelijk voor een goede knolopbrengst is dit dus niet.
Van een „kritische daglengte" ten aanzien van de knolvorming kan in onze proef
eigenlijk niet gesproken worden: bij alle toegepaste daglengten worden knollen gevormd. Er is wel een optimale daglengte voor het beginnen van de knolzetting, nl.
12uur en korter. Bij deze daglengte komt een stofwisselingsniveau tot stand, waarbij
het uitgroeien van de bloemaanleg tot bloem wordt onderdrukt. De planten blijven
klein, met plat loof dat vroegtijdig afsterft, zodat de uiteindelijke knolopbrengst
laag is.
Bij daglengten van 18 uur of hoger vertoont Alpha een geheel andere groeiwijze.
De knolvorming begint ongeveer tien dagen later, het loof krijgt een grotere omvang
en er ontwikkelen zich hoge, steil opstaande planten met kleine topblaadjes en bloemen. Het loof blijft tot laat in de herfst groen. De uiteindelijke knolopbrengst wordt
daardoor veel hoger dan bij de objecten die korte dag ontvangen.
In hetdaglengtetraject tussen 12en 18uur ligt eengeleidelijke overgang tussen beide
bovenbeschreven groeiwijzen, nl. van het korte-dagtype naar het lange-dagtype. Dit
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Fig. 6.
Delengtederplantenincmop24juli1957
(•),hetdrooggewichtvanhetloofingrammen op9augustus 1957 (X)enhetdrooggewicht der knollen in grammen bij de
eindrooi op 6 september of 22 oktober
1957(o),bij verschillende daglengten.
Thelength of the plants in cm on July 24
th 1957 (•), the dry weightof the tops in
grammesonAugust9th 1957(X) andthe
dryweightofthe tubers ingrammesatthe
final lifting on September6th or October
22nd 1957 (o) atdifferentdaylengths.

drooggewicht k n o l l e n ( ° )
dry weight tubers (o)
9
400-1 drooggewicht l o o f ( x )
dry weight tops (x)

lengteplanten(•)
length of plants f«;
cm

80
40

300
-60
30

200
40

-20

100

20

8*2

12

12*2 12*4

_1_
12*6 12*8
8*10

N.D.
daglengte
daylength

wordt nog eensgeïllustreerd door fig. 6,waarin voor het rasAlpha enigegegevens van
verschillende daglengten grafisch voorgesteld zijn. De grens tussen korte dag en lange
dag ligt bij Alpha (onder onze omstandigheden) echter tussen 12en 14uur, zowel wat
de reactie van loof, ondergrondse delen en knollen, als wat de bloei betreft. Bij een
daglengte van 14uur lijken de planten uiterlijk immers veel meer op de planten van
18uur daglengte dan op planten van 12uur daglengte.
The influenceof variousdaylengths on the development of the potato
1. The late potato variety Alpha was grown under various daylengths, which were
maintained during nearlythewholegrowthperiod. 8or 12 hours daylight werecontinued with 2, 4, 6, 8 or 10hours weak artificial light.
The treatments were: 8, 8 + 2, 8 + 10, 12, 12 + 2, 12 + 4, 12 + 6,12 + 8hours
and natural day (N.D.).
2. The critical value of the daylength for Alpha (under our conditions) is found to be
between 12 and 14 (12 + 2) hours. A daylength of 12 hours or less is for Alpha
short-day, 14hours or more is long-day.
3. The long-day plants have longer stems, and a heavier weight of leaves and stems,
of the underground parts, and at the end of the growth period of the tubers also
than the short-day plants.
4. The short-day plants set tubers seven to ten days earlier than the long-day plants.
5. Flower primordia are formed under all daylengths, but flowers are developed only
under long-day conditions.
6. The longer the daylength, the later the plants are dying off.
7. The results giveno support to the hypothesis of STEINECK, that the late varieties
- having a short critical daylength - are inhibited in their tuber formation during
the summer and need a period of shorter daylength later in the season.
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Mededeling 50 vanhet LB.S.

OVER CONCURRENTIE
with summary
C. T. DE WIT en G. C. ENNIK

INLEIDING

De kennis van de omstandigheden, waaronder witte klaver zich in grasland kan
handhaven, is erg onvolledig en het blijkt meer en meer, dat proeven onder praktijkomstandigheden het inzicht weinig kunnen verdiepen.
De resultaten van veldproeven zijn moeilijk te interpreteren, omdat veel factoren
van invloed zijn, deverschillen in het weer vanjaar totjaar groot zijn envooral omdat
er geen goede maat bekend is voor de „onderlinge concurrentie" van grassen en klavers. Een goede maat voor de „onderlinge concurrentie" van grassen en klavers kan
alleen gevonden worden met behulp van daarvoor geschikte proeven, en deze proeven
kunnen alleen aangelegd worden, wanneer er enig ideebestaat over dewijze waarop
de „onderlinge concurrentie" gemeten kan worden.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken zijn door ons de resultaten van proeven met
organismen waarbij de wisselwerking minder ingewikkeld is dan bij gras en klaver,
bestudeerd met het doel te komen tot een karakteristiek van de „onderlinge concurrentie". Deze resultaten betreffen voornamelijk veldproeven met mengsels van haver
en gerst (VAN DOBBEN (1,2, 3, archief)) en laboratoriumproeven van PARK (7) met
mengsels van twee soorten meeltorren.
De door ons verkregen uitkomsten verdiepen niet alleen het inzicht in de concurrentie tussen gras en klaver, maar ook in vele andere vormen van concurrentie; het
blijkt zelfs mogelijk standruimteproeven te interpreteren als concurrentieproeven.
EEN GRAFISCHE VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN VAN MENGTEELT

In dejaren 1951-1954 werd volgens ontwerp van VAN DOBBEN door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een 33-tal veldproeven op zandgrond aangelegd, waarop
gerst en haver in verschillende verhoudingen werden uitgezaaid. Het aantal uitgezaaide gerstkorrels uitgedrukt als fractie van het totaal aantal korrels bedroeg 0, \, h,
f en 1. Het aantal haverkorrels als fractie van het totaal aantal bedroeg in dezelfde
volgorde dus 1,f, \, \ en 0. Van het oogstprodukt zijn naast het totaal korrelgewicht
tevens de fracties en het duizendkorrelgewicht van haver en gerst bepaald. Voorlopig
beperken weonzebeschouwingen tot het hieruit berekende aantal geoogste korrels per
hectare.
De resultaten van proef MB 22-1952 zijn samengevat in hg. la. Langs de horizontale as staat hier het aantal gerstkorrels in het zaaizaad als fractie (zg) van het totaal
aantal korrels en langs de verticale as het aantal korrels van gerst (Ög) enhaver (Oh)
per hectare in de oogst.
Bij een gerstfractie van 0,2 inhetzaaizaad wasde gerstoogst22 -106korrels/ha en de
haveroogst 56-106korrels/ha. De fractie gerstkorrels in het oogstprodukt bedroeg dus
22/(56 + 22) = 0,28. Bij uitzaai van 0, 40, 60, 80 en 100% gerst bedroeg het percentage gerstkorrels in de oogst 0, 53, 72, 87 en 100%.
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Fig. 1. Resultaat vanproef MB22-1952metgerst-havermengsels.
zg = aantal gerstkorrels in het zaadmengsel alsfractie van het totaal aantal korrels.
Og= opbrengst gerstin aantalkorrelsper ha.
Of, = opbrengst haver in aantal korrels per ha.
Resultof experimentMB 22-1952withbarley-oats mixtures.
Zg = numberofbarleygrainsinseedmixture,expressedasafractionofthetotalnumberofgrains.
Og= yieldofbarleyinnumberofgrainsperha.
Of, = yieldofoatsinnumberofgrainsperha.
10 6 korrels/ho
W6 grams/ho

Fig.2. Resultaat vanproef WD 172-1952met gerst-havermengsels.
Zg = aantal gerstkorrelsinhetzaadmengsel alsfractie vanhettotaal aantalkorrels.
Og= opbrengst gerstin aantal korrels per ha.
Of, = opbrengst haver in aantal korrelsper ha.
Resultofexperiment WD172-1952 with barley-oats mixtures.
Zg = numberofbarleygrainsinseedmixture,expressedasafractionofthetotalnumberofgrains.
Og= yield ofbarleyinnumber ofgrainsper ha.
Of, = yieldofoatsinnumberofgrainsperha.
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Dit resultaat kanuitgezet worden alsinfig.lb met langsdehorizontale asde fractie
gerstkorrels in het zaaizaad (zg) en langs de verticale as de fractie gerstkorrels inde
oogst (O ff /(O s + On)).Dezoverkregen lijn noemen wede verhoudingslijn.
De resultaten van proef WD 172-1952 zijn op overeenkomstige wijze uitgezet in
fig. 2. Dezelfde wijze vanuitzetten van resultaten, maar zonder devoorafgaande vereffening als infig.la en2a,istoegepast door KLAGES(6).
D E CONCURRENTIE TUSSEN HAVER ENGERST

Wanneer de fractie gerstkorrels in zaaizaad en oogstprodukt gelijk is, treedt er hoe vaak methetoogstprodukt alsuitgangspunt deproef onder dezelfde omstandigheden ookherhaald wordt - geen verschuiving indehaver-gerstverhouding op.Indat
geval zijn de gewassen aan elkaar gewaagd. In de figuren lb en 2b valt het daarop
betrekking hebbende punt vandeverhóudingslijn danopde rechte lijn diede hoekpunten links onder enrechts boven indegrafiek verbindt.
Wanneer, zoals infig.lb,deverhoudingslijn boven de45graden lijn ligt,ishet percentage gerst indeoogst groter daninhetzaaizaad enwordt dehaver door de gerst
verdrongen. Infig.2bishetomgekeerde het geval.
Menkanzichafvragen hoeveel generaties ernodig zijn omtekomen vaneenmengsel dat 10% gerst bevat tot een mengsel dat 90% gerst bevat, onder de omstandigheden waarin de resultaten vanfig.1verkregen zijn. Dit aantal generaties kangemakkelijk in fig. lb afgelezen worden. Bij zaaien van een mengsel met 10% gerst
wordt eenmengsel met 15% gerst geoogst, bij uitzaaien hiervan wordt een mengsel
met 2 2 %gerst geoogst; het enige watwete doen hebben is de aangegeven trapjesfiguur tetekenen enhetaantal treden tetellen. In hetgeval vanfig.1zijn er 10 generaties nodig omte komen vaneenmengsel met 10% gerst tot eenmengsel dat minstens 90%gerst bevat. Hetisduidelijk, dater- althans intheorie - eenoneindig aantal generaties nodig is omtot een mengsel zonder gerst te komen. In het geval van
fig. 2 zijn er5generaties nodig omvaneenmengsel met90%gerst tekomen tot een
mengsel metopzijn hoogst 10% gerst.
Het op deze wijze bepaalde aantal generaties is een maat, maar zoals blijken zal
niet de beste, omde concurrentie te karakteriseren.
D E CONCURRENTIE TUSSEN Tribolium confusum EN T. castaneum

In devoorgaande paragraaf werden demetéénenkele generatie uitgevoerde proeven gebruikt voor eenvoorspelling vanhetresultaat vandeconcurrentie naeenzeker
aantal generaties. In principe is het mogelijk deze voorspelling te toetsen door gedurende eenjaar oftien vandeindezomer verkregen oogst hetvolgendjaar eendeel
uit tezaaien. Ditis niet gebeurd, en alleen alvanwege de benodigde tijd ook vrijwel
onuitvoerbaar. Dergelijke proeven zijn echter wel uitgevoerd door PARK (7) met een
mengsel vaninsekten dieeenveel kortere ontwikkelingsperiode hebben.
PARK'S proeftechniek was als volgt. Acht gram meel werd geënt met vier meeltorren van desoort Tribolium confusumenviervandesoort T. castaneum, beideineen
1:1 geslachtsverhouding. Na dertig dagen werd het meel gezeefd en onder meer het
aantal torren vanbeide soorten geteld. Alhetlevende materiaal, bestaande uiteieren,
larven, poppen en torren, werd opnieuw gemengd met acht gram meel en na dertig
dagen werd dezelfde wijzevanwerken herhaald enzogedurende meer dan700 dagen.
De proeven werden uitgevoerd bij verschillende temperaturen en vochtigheden, zodanigdatmonsters vanéénzelfde reeks steeds onder igelijke omstandigheden bewaard
werden.
Het aantal T. confusum-torren in procenten vanhettotaal aantal bijde«detelling
kan nuvergeleken worden metditaantal bijde( « + l)de telling ineengrafiek als die
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van de figuren lb en 2b. Dit is gedaan in figuur 3voor één reeks van behandeling V
(koud en vochtig) en één van behandeling IV (normale temperatuur en droog). Het
uitgangspercentage van T. confusum bedraagt in beide gevallen 50%, zodat de verhoudingen voor elke behandeling maar de helft van het gehele traject kunnen beslaan.
Bij behandeling V was gedurende de eerste drie tellingen de bevolkingsdichtheid
niet zo groot dat van concurrentie sprake kon zijn. Na korte tijd verkreeg echter
T. confusum de overhand, zodat na een twintigtal tellingen of ongeveer 600 dagen
T. castaneum bijna geheel verdwenen was. De waarnemingen in de grafiek zijn verbonden door rechte lijnstukken om de opeenvolging van tellingen aan te geven. Hoewelde onregelmatigheden omstreeks devijfde endetwintigste tellingtegroot zijn voor
een vereffening, blijkt dat het verloop van de lijn een goede overeenkomst vertoont
met soortgelijke lijnen voor haver-gerstmengsels.
De resultaten bij behandeling IV zijn anders. Hier verdwijnt T. confusum en, afgezien van de onregelmatigheden bij de vierde tot de tiende telling, met grote snelheid.
Na de tiende telling is de vorm van de lijn weer normaal.
De onregelmatigheid is een gevolg van het feit, dat het niet mogelijk bleek in de
broedstoven gedurende de zomermaanden een droge atmosfeer in stand te houden.
Het onregelmatige verloop van de lijn voor behandeling IV is dus een gevolg van
systematische verschillen in het milieu gedurende de proef. Hetzelfde is vermoedelijk
het gevalvoor de onregelmatigheden in delijn voor behandeling V. Het iste verwachten, dat PARK regelmatiger en gemakkelijker interpreteerbare uitkomsten verkregen
zou hebben wanneer hij was uitgegaan van verschillende mengverhoudingen van
T. castaneum en T. confusum, in aantallen groot genoeg om concurrentie mogelijk te
maken. Reeds na enkele tellingen hadden dan volledige verhoudingslijnen samengesteld kunnen worden, welke zouden gelden voor de omstandigheden waaronder de
proef werd genomen.
Bij bestudering van de concurrentie tussen verschillende gewassen is het in veel
gevallen moeilijk, zo niet onmogelijk, de groeiomstandigheden voor opeenvolgende
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generaties gelijk te houden. Hierom, en ter vermijding van lange proefperioden, zal
het noodzakelijk zijn verhoudingslijnen vast te leggen door proeven met verschillende
mengverhoudingen van plantesoorten, welke slechts gedurende één generatie of groeiseizoen worden aangehouden.
EEN'ANALOGIE MET DE DESTILLATIE VAN VLOEISTOFFEN

De verhoudingslijnen in de figuren lb en 2b en de gevolgde werkwijze voor het bepalen van het aantal generaties nodig voor het verkrijgen van een bepaalde korrelverhouding doen denken aan analoge voorstellingswijzen, welke gebruikt worden
voor de kwantitatieve beschrijving van de destillatie van een mengsel van twee vloeistoffen (verg. PERRY (8)).
In de destillatietheorie is het invoeren van de relatieve vluchtigheid van een component van een mengsel uitermate vruchtbaar gebleken, vooral bij het bestuderen van
mengsels van meer dan tweecomponenten. De reden hiervan is,dat derelatieve vluchtigheid in veel gevallen bij benadering onafhankelijk gebleken is van de mengverhouding van de stoffen.
Bijde bestudering van de concurrentie kan een analoog getalingevoerd worden, dat
de beschouwingen eveneens aanmerkelijk vereenvoudigt; dit getal zullen we de relatieve vermenigvuldiging noemen.
Het komt voor, dat bij een bepaalde mengverhouding van twee vloeistoffen de
samenstelling van de damp gelijk is aan die van de vloeistof; het is niet mogelijk een
dergelijk mengsel te scheiden in zijn componenten door een eenvoudige destillatie.
Dergelijke „asiotropische punten" kunnen in principe ook voorkomen bij mengselsvan twee plantesoorten; het isdan niet mogelijk door herhaald verbouwen één plantesoort te doen verdwijnen.
EEN WISKUNDIG MODEL

Het aantal gerstkorrels in de zaaizaadhoeveelheid per hectare noemen we Zg en
het aantal haverkorrels Zn. We nemen aan, dat Zg-f-Zji groot genoeg isvoor het verkrijgen van een normaal gewas. De fractie gerstkorrels in het zaaizaad stellen we voor
door het symbool zg en de fractie haverkorrels door z%; zg en znzijn dus samen 1.
Wanneer de uit de korrels opgroeiende haver- en gerstplanten gemiddeld in gelijke
mate beslag zouden leggen op de beschikbare ruimte, zou het deel van de ruimte, dat
ingenomen wordt door gerst, gelijk zijn aan zg en dat door haver gelijk aan zn- (Opm.
bijcorr.: Deze veronderstelling is analoog met deveronderstelling uit depopulatiegenetica dat de adaptieve waarde onafhankelijk is van de mengverhouding.) Meer
waarschijnlijk is de veronderstelling, dat één van de plantesoorten meer ruimte inneemt dan overeenkomt met zijn zaaizaadfractie. Wanneer we aannemen dat een
gerstplant omringd door haverplanten ^ m a a l zoveel ruimte in beslag neemt als een
haverplant of - wat hetzelfde is- een haverplant omringd door gerstplanten kgn maal
zo weinig ruimte als een gerstplant, wordt het deel van de ruimte dat door gerst, respectievelijk haver wordt ingenomen, gelijk aan
kgh Zg
kghZg + Zh

zh
kghZg + zh

(1)

Het getalkgn noemen we deverdringingsfactor van gerst in een gerst-havermengsel.
De verdringingsfactor van haver kng in een gerst-havermengsel is gelijk aan l/kgnWe veronderstellen nu verder dat het aantal korrels per hectare, dat de plantesoort
opbrengt, evenredig is met het deel van de ruimte dat door deze plantesoort wordt
ingenomen of dat
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waarin Ogen Onde korrelopbrengsten vangerst en haver inhet mengsel voorstellen,
en Gen ƒƒconstanten zijn, diehier numeriek gelijk zijn aanhetaantal gerst-, respectievelijk haverkorrels indeoogst bij monocultuur.
Bijk = 1 zouden OgenO^ beide evenredig zijn metdefracties gerst enhaver inhet
zaaizaad. Uithetkrom zijn vandelijnen dieinfig.la en2a hetverband tussen zaadfractie enopbrengst aangeven, blijkt datk hier niet gelijk isaan 1.Hetis gemakkelijk
in tezien, dat infig. la kgu groter dan 1iseninfig.2a kleiner dan 1.Hoeveel groter
of kleiner kan gevonden worden door voor kgu geschatte waarden in te vullen enals
nieuwe variabele in te voeren kgn zgj{kgn zg + z^). Dejuiste waarde van kgn is dan
die waarbij het verband tussen de opbrengsten van gerst en haver en deze nieuwe
variabele rechtlijnig is.Het heeft geen zinvoor k waarden te proberen, diedichter bij
elkaar liggen dandewaarden
;1,4; 1,2; 1; 1/1,2; 1/1,4;
Dewaardevankkan
ook gevonden worden door \jOg en l/Ou uittezetten tegen respectievelijk zgjzu en
Zfi/zg (vergelijk ookblz. 70).Hetblijkt datvoor deproef vanfig.la kg% gelijk isaan
2 envoor deproef vanfig.2agelijk aan 1/1,2 = 0,83.
De üjnen indefiguren la en2azijn niet ophetooggetrokken, maar voldoen aande
vergelijkingen (2)metvoor kgu de waarde 2, respectievelijk 0,83.
Het blijkt datincirca 26vande33gevallen deberekende lijnen even goed aansluiten bij de waarnemingen als in fig. 1en 2; op de zeven overige gevallen - waar de
systematische afwijkingen trouwens klein zijn - zal later ingegaan worden.
Het hier gekozen model vandeconcurrentie tussen haver engerstisdusin overeenstemming met de werkelijkheid.
De totale opbrengst in aantallen korrels perhectare isgelijk aan
,n
Gkghzg + Hzh
(3)
n

°o + °*Differentiatie naar zg leert dat
Am ^ n ,

kghzg + zh
kgh(G-H)

Wanneer G- H groter dan0is neemt Og+ Oh toe met toenemende waarde van
zg enwanneer G- H kleiner dan0isneemt Og -\-Ohafmettoenemende waardevan
zg enditvoor elke waarde vankgu en zg.
We kunnen ook de grootte van de oogst van een mengcultuur vergelijken metde
grootte vande oogst van dezelfde samenstelling, verkregen door op een gedeeltevan
het veld haver te zaaien en op een ander gedeelte gerst. Uit een bewerking blijkt dat
de grootte vande oogst inbeide gevallen gelijk isaan
GH
°« + °h = GOh + HOg
waarin og de fractie gerstkorrels en on de fractie haverkorrels in het oogstprodukt
voorstelt.
Deze conclusie geldt op eenkleine maar systematische afwijking na ook voor de
gewichts- ende voederwaardeopbrengsten.
Voor het verkrijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst zou dus,hetzij alleen
haver (bij H > G),hetzij alleengerst (bij G> H) verbouwd moeten worden. Verbouw
van gerst alléén kan op moeilijkheden stuiten door hetlegeren. Wanneer indatgeval
haver door gerst gemengd wordt, blijft het gerststro rechterop staan en wordt het
oogsten aanmerkelijk vergemakkelijkt. Ditisdanookdevoornaamste redenvoorhet
toepassen van mengcultuur. Eenandere reden kan zijn, dat van tevoren niet bekend
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(4)

(5)

is of gerst of haver de hoogste opbrengst zal geven.
We noemden het bestaan van een kleine, maar systematische afwijking bij het werken met gewichten. Het is gebleken, dat door het eerder afrijpen van gerst de korrelvulling van haver tussen gerst beter is dan van haver in monocultuur. Dit heeft tot
gevolg, dat bij mengcultuur de totale oogst in kilogrammen enkele procenten hoger is
dan de oogst, welke met vergelijking (5) uit de monoculturen berekend wordt.
Wanneer er eenvruchtbaarheidsverloop op deakkerbestaat, hetwelk gerst en haver
ongelijk beïnvloedt, is de opbrengst van mengcultuur ook iets groter dan de met formule (5) uit de monoculturen berekende opbrengst, omdat in dat geval de samenstelling van het gewas op de verschillende delen van de akker zichaanpast bij het verloop
van de vruchtbaarheid. Dit effect, waar we later nog op terugkomen, is natuurlijk
alleen van belang wanneer de akker erg onregelmatig is, zoals bijvoorbeeld het geval
is in sommige delen van Jutland, waar mengcultuur toegepast wordt (11).
D E RELATIEVE VERMENIGVULDIGING

De verhoudingen
Vg = Og/Zg Çll Vft = Oft/Zfe
(6)
noemen we respectievelijk de vermenigvuldiging van gerst en de vermenigvuldiging
van haver. De relatieve vermenigvuldiging van gerst in een gerst-havermengsel (a.gk)
definiëren we nu als volgt:
Vg _ Og/Zg _ OgjOn _ Og/oh_ Og/Zg
(7)
«9* =

Vft

OhIZh

ZgjZh

Zgjzji

Oh/zh

een definitie dieanaloog isaan dievan de relatieve vluchtigheid van eencomponent in
een binair mengsel.
De relatieve vermenigvuldiging van haver in een gerst-havermengsel (<xft?) is gelijk
aan l/oc^.
Uit formule (2) volgt door substitutie dat bij het behandelde wiskundige model
(8)
kgh
H
De relatieve vermenigvuldiging is in dit geval dus onafhankelijk van de mengverhouding. Bij iedere waarde van a hoort eenbepaalde verhoudingslijn. Het verloop van
de verhoudingslijnen voor verschillende waarden van a is weergegeven in fig. 4. Bij
aigk groter dan 1verdwijnt op de duur de haver en bij ccgjt kleiner dan 1verdwijnt op
de duur de gerst.
toi
^=="51
Voor het geval van fig. lb is a?Agelijk aan
72 X 2/83 = 1,7 en in het geval van fig. 2b
is oign gelijk aan 58 x 0,83/120 = 0,40.
Uit formule (7) en het onafhankelijk zijn
van a.gh van de mengverhouding volgt dat de
gerst-haververhouding na n generaties gelijk
is aan
«srft =

f")

n Zg
'Bh zh

(9)

Fig.4.
Het verloop van de verhoudingslijn bij verschillende
waarden van derelatieve vermenigvuldiging (a).
Theshapeof the Unes inthe„ratio diagram"for different values of the relativereproductive rate(a).
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Fig. 5.
Het verband tussenhetgewichtspercentage7n7/cH»z
durum in het zaaizaad en in de oogst van mengsels
van T. durum en T. vulgare (KLAGES).
The relation between the weight percentage of Triticum durum in the seed and in the yield of mixtures of T. durum and T. vulgare (KLAGES).

waarin zgjzn de uitzaaiverhouding van de
eerste generatie voorstelt.
Het groter of kleiner zijn dan 1 van a
bepaalt welke soort bij herhaalde uitzaai
van het oogstprodukt zal verdwijnen, en
niet het groter of kleiner zijn dan 1van k.
De resultaten van een experiment van
KLAGES (6) met mengsels van twee tarwesoorten, Triticum durum en Triticum vulgare, zijn weergegeven infig.5indevorm van
eenverhoudingslijn; de punten stellen hier
onvereffende waarnemingen voor. Het
blijkt dat de relatieve vermenigvuldiging van T. durum in een T. durum-T. vulgaremengsel constant is en gelijk aan 4,8. De vereffende oogst van de monocultuur van
T. durum is gelijk aan 13,6bushels/acre en die van T. vulgare gelijk aan 3,4 bushels/
acre. De waarde van de verdringingsfactor van T. durum in het mengsel is dus gelijk
aan 1,2 (verg. formule (8)). Kennelijk heeft T. vulgarewel behoorlijk beslag kunnen
leggen op de ruimte. De grote relatieve vermenigvuldiging van T. durum is dus alleen
een gevolg van de lage oogst van T. vulgare. Deze lage oogst was een gevolg van een
zware roestaantasting in de eerste week vanjuli, dus nadat de strijd om de ruimte beslist was.
We kunnen de relatieve vermenigvuldiging ook berekenen uit de aantallen gersten haverkorrels in de oogst van de «de en (n + l)de generatie
OCfiTÄ

O g < w+1 >/Og< n >
O f t (»+i)/O f t (»)

Hierin zijn CV"> en On^ de aantallen korrels per hectare van gerst en haver in de
oogst van de nde generatie en 0ff(ra+1> en Oj,Sn+v> de aantallen korrels per hectare van
gerst en haver in de oogst van de (n -\- l)de generatie.
Omdat de oogsten van gerst en haver beide in teller en noemer voorkomen is het
niet nodig deze uit te drukken in dezelfde maat. We kunnen b.v. voor gerst de oogst
uitdrukken in kg per hectare en voor haver in het aantal korrels per hectare of omgekeerd zonder dat daardoor de waarde van derelatievevermenigvuldiging verandert.*)
Bij de berekening van de relatieve vermenigvuldiging zijn we dus zeer vrij in de keuze
van de maat, waarmee we het aandeel van elke plantesoort afzonderlijk aangeven. De
enigebeperking is, datereenevenredigheid moetbestaantussen degekozenmaat en de
eigenschap diede mate van vermenigvuldiging bepaalt: in dit geval het aantal korrels.
Bij de bespreking van gras-klavermengsels zal blijken, dat zelfs in gevallen waar de
mengverhouding niet in een schaal van 0 tot 1uitgedrukt kan worden, dewaarde van
<x wel berekend kan worden en zijn betekenis behoudt.
*) Hierbij nemen we aan, dat het duizendkorrelgewicht van haver en gerst in de oogst niet afhangt
van de uitzaaiverhouding; voor haver is dit niet geheeljuist (zie blz. 65).
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(10)

D E VERDRINGINGSFACTOR

Uit devergelijkingen (7)en (8)volgt door eliminatie vana.gn dat
^

-

ZgGjZhH

Voor de beoordeling van de invloed van de groeiomstandigheden op de resultaten
van mengcultuur voerde VAN DOBBEN eenverdringingsfactor in.Een vergelijking van
zijn definitie metde bovenstaande formule leert, dat onze kgn identiek is met de verdringingsfactor van VAN DOBBEN, afgezien van het kleine verschil als gevolg vanhet
feit dat VANDOBBEN de berekening baseert op gewichten en wij op aantallen korrels.
Door onsis dan ook deze naam gehandhaafd.
We dienen echter wel te bedenken, dat „verdringing" hier betrekking heeft op de
door deplanten ingenomen ruimte enniet opeenverandering inmengverhouding van
de korrels.
Voor deinvloed vandegroeiomstandigheden opdewaarde vankgn kunnen weverwijzen naar de publikaties van VAN DOBBEN.
EVENWICHTEN

Wanneer, zoals bij de gerst-havermengsels in de figuren 1en 2,de relatieve vermenigvuldiging constant is,isdeze over hethele traject vanmengverhoudingen of groter
of kleiner dan 1enverdwijnt opde duur of deeneof de andere plantesoort, afgezien
van het grensgeval waar de relatieve vermenigvuldiging precies 1 is.
Dit blijkt niet het geval te zijn op eenzevental van de 33proefvelden, waarvan als
voorbeeld de resultaten van proefveld OB3283-1952 zijn weergegeven in fig. 6. De
verhoudingslijn snijdt hier de45graden lijn bij 34% gerst inhetzaaizaad. Bij minder
gerst isderelatieve vermenigvuldiging vangerst ongeveer 1,16 enbij meer gerst ongeveer 0,82.Dus welke de uitzaaiverhouding ook is,na verloop van tijd zal het oogstprodukt bestaan enblijven bestaan uit34%gerst- en66%haverkorrels. Opdit proefveld komt dus op de duur een evenwicht tot stand.
Deze schijnbare tegenstrijdigheid met de resultaten van de meeste andere proefvelden waar de relatieve vermenigvuldiging constant is, is hoogstwaarschijnlijk een
gevolgvanhetniet-homogeen zijn vandeproefvelden, waardoor opsommige plekken
de gerst de haver verdringt en op andere de haver degerst. Omdat bij het oogsten het
zaad van het gehele veld gemengd wordt is het resultaat een verhoudingslijn van de
vorm alsinfig.6.
Het toeschrijven van evenwichten aan het niet-homogeen zijn van het milieu is in
overeenstemming met een veel, maar toch niet algemeen, aanvaarde opvatting in de
populatie dynamica (verg. b.v. RILEY (9)). Waar hetmengsels vantwee plantesoorten
betreft is deze opvatting echter niet altijd houdbaar, omdat het mogelijk is, dat een
plant vandeenesoort profiteert vandeaanwezigheid vanplanten vandeandere soort.
Het is heel goed denkbaar, dat een klimplant goed groeit in een milieu waarin de
dichtheid vaneensteunplant groot is,maar slecht in eenmilieu waarin deze dichtheid
kleinis. VON VELSEN (10),diewerktemetleguminosen, vond datbepaalde klimplanten
zonder een steunplant minder opbrengen dan met een steunplant. Het goed groeien
van niet-vlinderbloemigen tussen vlinderbloemigen isalgemeen bekend. De resultaten
van DOMONTOVITSCH en SCHESTAKOW (5), die aantoonden dat boekweit fosfaat vrijmaakt waarvan haver kanprofiteren, zijn eenander voorbeeld vandit verschijnsel.
Voor eennadere toelichting gaan weiets dieper in opdemengteelt vaneen vlinderbloemige en een niet-vlinderbloemige. We nemen hierbij aan, dat in de voorgaande
formules de symbolen G en g betrekking hebben op de niet-vlinderbloemige en de
symbolen H en h op de vlinderbloemige. De niet-vlinderbloemige zal in mengteelt
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10 6 k o r r e l s / h a
ID6 grains/ha

Fig. 6. Resultaat van proef OB 3283-1952 met gerst-havermengsels.
zg = aantal gerstkorrels in het zaadmengsel als fractie van het totaal aantal korrels.
Og = opbrengst gerst in aantal korrels per ha.
Oh = opbrengst haver in aantal korrels per ha.
Result of experiment OB 3283-1952 with barley-oats mixtures.
Zg = number of barley grains in seed mixture, expressed as afraction of the total number of
grains.
Og = yield of barley in number of grains per ha.
Oh = yield of oats in number of grains per ha.

binnen zekere grenzen profiteren van de door de vlinderbloemige vastgelegde stikstof.
Wanneer we dit stikstofeffect op de niet-vlinderbloemige uitschakelen, is te verwachten dat de formules 1-3 de concurrentie beschrijven. Bij aanwezigheid van het stikstofeffect op de niet-vlinderbloemige is te verwachten dat kgh en/of G niet constant
zijn, maar een toenemende functie van z%.Dit leidt tot de opvatting dat bij kleine
waarden van ZK,a.gu (zieformule (8)) kleiner isdan bij grote waarden van zn, zodat er
groeiomstandigheden kunnen zijn waaronder bij kleine waarden van zg (dus grote
waarden van zn)a.gngroter isdan 1en bij grote waarden van zg kleiner dan 1, m.a.w.
waaronder in een homogeen milieu evenwichten tot stand kunnen komen. Proeven
waarmee bovenstaande opvatting getoetst kan worden, zijn nog niet door ons uitgevoerd.
Het is in principe ook mogelijk dat, in tegenstelling met het voorgaande, links van
een snijpunt van de verhoudingslijn met de 45 graden lijn de relatieve vermenigvuldiging kleiner dan 1 isen rechts van dit snijpunt groter dan 1.In dit geval zou, afhankelijk van de uitgangsverhouding, hetzij de ene soort hetzij de andere soort verdwijnen.
Dit geval zou zichvoor kunnen doen wanneer elkvan debeide organismen stoffen afscheidt, welke schadelijk zijn voor de ander. Sommige waarnemingen in de plantenwereld wijzen op het bestaan van deze mogelijkheid. Voor zover daarbuiten betreft,
wijzen we op het resultaat van een ontmoeting van twee vijandige legers.
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In tegenstelling met het vorige geval kan eenverloop van deverhoudingslijn als hier
bedoeld niet een gevolg zijn van een inhomogeen milieu. Ook in dit geval kunnen
heterogeniteiten in het milieu tot evenwichten leiden, zoals blijkt uit het bestaan en
voortduren van guerrilla-oorlogen.
D E RELATIEVE VERMENIGVULDIGING VAN KLAVER IN GRAS-KLAVERMENGSELS

Voor het beoordelen van de mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van gras en
klaver is de kennis van de relatieve vermenigvuldiging bij verschillende mengverhoudingen noodzakelijk en voldoende.
Uit de proeven met haver en gerst is gebleken, dat een voorspelling van de verhouding na n generaties mogelijk is met behulp van waarnemingen gedurende één generatie endeproeven metmeeltorren illustreren voldoende dat alleen op dezewijze dezo
noodzakelijke gelijkheid van de proefomstandigheden bereikt kan worden. In verband hiermee moet bij de bepaling van de relatieve vermenigvuldiging van klaver in
grasdevoorkeur gegevenworden aan proeven waarin slechtsdeveranderingen van de
verhoudingen gedurende één seizoen vastgesteld worden.
Bij gerst en haver kan de relatieve vermenigvuldiging berekend worden uit de samenstelling van de zak met zaad in twee opeenvolgende winters. Evenzo moet bij een
mengsel van gras en klaver de relatieve vermenigvuldiging bepaald worden door
waarnemingen tijdens de rusttoestand van deplanten in b.v. twee opeenvolgende winters. Het heeft geen zin hiertoe de grootte van de oogsten van gras en klaver en de
samenstelling van deze oogsten te bepalen, net zo min als het zin heeft bij haver en
gerst de strogewichten en de verhouding hiervan te bepalen.
Zoals in het algemeen bij een mengsel van twee overblijvende plantesoorten het
gevalis,verliest bij eenmengsel vangrasenklaver eenverhoudingslijn alsinde figuren
lb en 2b zijn betekenis, omdat geen equivalent gevonden kan worden voor de daar
gebruikte relatieve grootheden. Niettemin kan wel de relatieve vermenigvuldiging
berekend worden. Daarvoor is het echter noodzakelijk voor beide plantesoorten afzonderlijk inhoud te geven aan het nogal vage begrip „aanwezigheid in de winter"
door het vinden van een lineaire maat hiervoor.
Wat het gras betreft, is het gewicht van de planten in de winter geen goede maat,
omdat dit in sterke mate afhangt van de hoogte in de herfst en de aanwezigheid van
dood en halfdood materiaal. Uit de onderzoekingen van ALBERDA (pers. mededeling)
blijkt, dat het spruitaantal per oppervlakte-eenheid wellicht een goede maat isvoor de
aanwezigheid van gras. Dit aannemende is de relatieve vermenigvuldiging van grassoort a in een mengsel van de grassoorten a en b gelijk aan

( 12 )

_ A^BL
aab

- AtB2
waarin A en B het spruitaantal per oppervlakte-eenheid van de soorten a en b voorstellen. De indices 1en 2 hebben betrekking op twee opeenvolgende winters.
Wij vestigen er de aandacht op, dat het niet nodig is de waarde van een spruit van
de ene soort uit te drukken in die van de andere soort.
Wat klaver betreft is het gewicht of wellicht de lengte van de stolonen per oppervlakte-eenheid een goedemaat voor de aanwezigheid. De relatieve vermenigvuldiging
van klaver in een mengsel met een grassoort is dan gelijk aan

_Mi.

( 13 >

waarin K het gewicht of de lengte van de klaverstolonen per oppervlakte-eenheid is en
G het aantal grasspruiten per oppervlakte-eenheid. De indices 1en 2 hebben betrekking op twee opeenvolgende winters.
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Omdat het gras profiteert van de door de klaver geproduceerde stikstof is te verwachten, dat derelatieve vermenigvuldiging («.kg) niet constant is,maar ineen mengsel
met veel klaver kleiner is dan in een mengsel met weinig klaver, zodat in een homogeen milieu een evenwicht kan voorkomen.
Om deze reden is het noodzakelijk bij verder onderzoek de proeven te beginnen
met verschillende mengverhoudingen van gras en klaver en alleen over te gaan naar
eenvoudiger proeven, wanneer vastgesteld is hoe de relatieve vermenigvuldiging van
de mengverhouding afhangt.
Het lijkt waarschijnlijk dat bij een mengsel van twee grassoorten de relatieve vermenigvuldiging niet afhangt van de mengverhouding, evenmin als dit het geval was
bij haver-gerstmengsels.
STANDRUIMTE

De waarde van kgu in de vergelijkingen (2) welke het verband tussen de opbrengst van de twee plantesoorten en de zaaizaadverhouding aangeven, ligt in
de orde van grootte van 1.
Wanneer de plantesoort waarop de symbolen H en h betrekking hebben vervangen wordt door een minder groeikrachtige soort zal de waarde van kgn toenemen. In het grensgeval waar de zaden van de plantesoort " H " in het geheel
niet meer kiemen moet de waarde van kgu groot zijn.
In dat geval wordt in feite maar één plantesoort gezaaid en ontaardt de concurrentieproef ineenstandruimteproef. Met andere woorden, de resultaten vanstandruimteproeven kunnen door een vergeüjking welke analoog is met de eerste vergelijking van
de vergelijkingen (2) beschreven worden.
Hiertoe nemenweaan dat de symbolen Gengbetrekking hebben oprijen met planten en de symbolen H en h op rijen zonder planten. Verder wordt een eenheid van
afstand (m) van rijen met of zonder planten ingevoerd, welke kleiner is dan of gelijk
isaan de kleinste afstand van de rijen met planten. De in eenproef tevariëren afstand
van derijen met planten wordt rgenoemd. Nu iszg gelijk aan m/r enzuaan 1 - m/r.
Substituering van deze waarden in vergelijking (2) leidt tot de volgende formule:
Or — Om

mkm
m(km-l)+ r

(14)

of
l+ m
l+ r

(15)

waarin O r en O m (in vergelijking (2) resp. Og en G)de opbrengst bij een afstand van
de rijen met planten gelijk aan ren m voorstellen. In tegenstelling met de waarde van
k isdewaarde van de nieuw ingevoerde constante / = (km- \)m onafhankelijk van de
keuze van m.
Uit vergelijking (15) volgt, dat wanneer het omgekeerde van de opbrengst (\/Or)
uitgezet wordt tegen de rijenafstand (r) een rechte lijn gevonden moet worden. De
afstand tussen het snijpunt van deze rechte lijn met de /--as en de oorsprong is dan
gelijk aan de waarde van /, die in eenzelfde eenheid als de waarde van r (b.v. centimeters) wordt uitgedrukt (vergelijk blz. 64).
De juistheid van bovengenoemde gevolgtrekkingen is onderzocht met behulp van
de resultaten van enkele standruimteproeven, waarvan die met granen vanVAN
DOBBEN (4) hier besproken zullen worden.
Bij drie van deze proeven zaaide VAN DOBBEN het graan in rijen op 25 cm afstand
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en schoffelde van een aantal veldjes elke derde rij en van een aantal elke tweede rij
uit. De rijenafstanden waren dus 25, 25-50 (of gemiddeld 37,5) en 50cm. Bij een
andere proef werd het graan gezaaid op 20cm en werden op dezelfde wijze rijen uitgeschoffeld. De rijenafstanden waren hier dus 20, 20-40 (of gemiddeld 30cm) en
40 cm. Ter controle werd een object opgenomen, waarbij de rijenafstand werkelijk
30cm was. Het verschil met het object 20^10cm was klein.
De resultaten van deze proeven zijn uitgezet in
10*
Or
fig.7. Langs de verticale as staat het omgekeerde
kg/ha Or
van de opbrengst en langs de horizontale as de
3300 - 3
waarde van r. De waarnemingen liggen op rechte
X
lijnen. De uit deze proeven berekende waarden
van / en van Om (m = 20 cm) zijn samengevat
in het onderschrift van de figuur.
Des te groter de waarde van /is, des te kleiner
is
de
invloed van derijenafstand opde opbrengst.
_,o-~
De waarden van k bij een waarde van m gelijk
5000 - 2
aan 20 cm zijn ook gegeven. Deze waarden zijn
tevergelijkenmetdewaardenvandeverdringings-.^
factor kgjiuitde haver-gerstconcurrentieproeven,
waar de rijenafstand eveneenscirca twintigcentimeter bedroeg. Zoals te verwachten was, zijn de
waarden van k bij standruimteproeven aanmerkelijk hoger.
10000 - 1

X

Fig. 7.
Het verband tussen het omgekeerde van de opbrengst
(I/O,-) en derijenafstand (/•)van granen op vier proefvelden van VAN DOBBEN (4).
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The relation between the reverse of the yield (ljOr) and the
distance between the rows (r) of small grains onfour experimental fields of'VAN DOBBEN (4).

Proefnr.
Exp. number

/
in cm

CI 2007
CI 1464
CI 2008
CI 2006

120?
120
250
170

m = 20 cm
Om

km

62,5
36,5
53,0
61,5

7,0?
7,0
13,5
9,5

De naar kleinere rijenafstanden geëxtrapoleerde gedeelten van de rechten in fig. 7
zijn gestippeld omdat extrapolatie van de rechten in deze richting niet verantwoord is.
Immers, er is een plantdichtheid waarbij het gewas de ruimte volledig in beslag neemt
en waarboven dus de opbrengst niet meer kan toenemen met toenemende plantdichtheid. Daarenboven kan voor zover het de zaadopbrengst betreft bij grote dichtheid
van het gewas de zaadzetting in het gedrang komen.
De in dezeparagraaf gegeven voorstelling betreft dus alleen dat gedeelte vanstandruimteproeven, waarbijde totale droge-stofopbrengstper oppervlakte-eenheid daalt met
toenemende standruimte.
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On competition
The basic symbols in this paper are
Zg = number of barley grains per hectare in seed mixture
Zft = number of oat grains per hectare in seed mixture
z

g

^

Zg+Zh

z

h

,

and
"""

""Zft

Zg+Zh

Og = number of barley grains per hectare in yield mixture
On = number of oat grains per hectare in yield mixture
=

Og

°' öTFö->

and

.

Oh

0h=z

ög-+ön

The relations between theyields in number of grains per hectare of barley (Og) and
oats (On), and the fraction of barley grains in the seed mixture (zg) are given in fig. la
and 2a for two experimental fields. It is shown that these relations can be represented
by the equations (2),in which Gand H are the yields of barley and oats in number of
grainsperhectarewhengrown single.Theconstant kgn depends on growing conditions
but is independent of the seed mixture. It may be seen as the ratio between the space
occupied by a barley plant and the space occupied by an oat plant both in a field with
oats.
Therelativereproductive rate ofbarley ina barley-oats mixture (a.gn)is defined by
equation (7) which in the above case simplifies into equation (8). In this case a.gn is a
constant.
When the yield of a mixture is resown year after year the composition of the nth
harvest is given by equation (9). Unless agh = 1either the barley or the oats vanish
in course of time. The relation between og and zg for different values of a is given in
fig.4 (see also lb and 2b).
Itisshown that itismuch simpler to carry out an experiment with different mixtures
during one year than to follow the change of the composition of the mixture during
several years because it is impossible to maintain the same growing conditions in
different years.
The relativereproductive rate canbecalculated from thecomposition oftheseedand
harvest mixture only. Likewise the result of the competition of two perennial grasses
is characterized by the composition of the sward during the dormal period. It is proposedtocalculatetherelativereproductiverateofthespeciesainamixtureofthespecies
a and b by equation (12),in which Ax and Bx arethenumber ofsproutsperunit surface
of the species a and b during the first winter, and A2 and B2 the same during the
secondwinter.Therelativereproductiverate issupposed tobeindependent ofthecomposition in the mixture as long as the plant species compete only for space and do not
affect each other otherwise. In this case either one species or the other vanishes in due
course on a homogeneous field and equilibrium can only occur on inhomogeneous
fields.
Where one plant species profits from the other as is the case with grass in a grassclover mixture therelativereproductive rate ofthe specieswhichprofits must bean increasing function of the abundance of the other species. In such conditions equilibrium may occur on homogeneous fields. - In case of grass-clover mixtures equation
(13)may possibly beused tocalculate therelativereproductive rate.Kxand G1are here
the weights of the stolons of clover and the number of grass sprouts per surface unit
respectively, in the first winter, and K% and G2the same in the second winter.
Experiments on the effect on yield of the distance between crop rows can be treated
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as experiments on competition between rows with plants and rows without plants;
the latter being a limiting case of rows with bad growing plants.
Transforming equation (2) the relations (14) and (15) between yield (Or) and row
distance (r) are found. The constant m is an arbitrary chosen unit of row distance and
Om the yield at a row distance equal to m. The constants m and km may be replaced
by a constant / = (km- \)m which is independent of m.
Equation (15) shows the existence of a linear relation between the reverse of the
yield (l/O r ) and the row distance (r). In figure 7 it is illustrated that sucha linear relation exists actually. The lines in the figure are not extrapolated to narrow spacings
sincethere isadensity ofplants beyondwhich theyieldcannotincreasewith increasing
plant densities because all available space is occupied.
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Mededeling 51 vanhet I.B.S.

A NOTE ON THE POSSIBLE ROLE OF ORGANIC ACID PRODUCTION
IN THE BALANCE OF CATION-ANION UPTAKE
I. M. SAID and W. DIJKSHOORN

Response to fertilization in perennial rye-grass was found to proceed according to
the concept of BEAR (1), relating to the constancy of the ratio between total cation
and anion equivalents in uptake (2). Later it was found that the cation-anion ratio is
not strictly constant, since lower values were observed at higher internal nitrogen
levels (3).
In discussing observations on the mineral balance in the herbage at different ages,
DIJKSHOORN (4) suggested that a cation-anion ratio < 1may result from extra anion
uptake by exchange. This exchange was supposed to depend on the production of
hydroxyl during nitrate reduction. After the transformation of the nitrate anion into
non-ionic organic nitrogen, its equivalent was supposed to be present as hydroxyl
anion which, eventually after transformation into bicarbonate, becomes available for
exchange. Thus the uptake of extra anion equivalents by exchange may proceed
without concurrent uptake of extra cation equivalents and the cation-anion ratio in
the uptake may fall belowunity. If asaconsequence of a higher internal nitrogen level
more nitrate is metabolized, the share of this exchange in anion uptake might be increased, thus leading to a relatively lower cation-anion ratio.
In the same reference it is suggested that bicarbonate anions produced in nitrate
reduction might partly be consumed in carboxylation reactions, producing carboxylic
acid anions. If thecarboxylate anions thus produced are lessmobile than bicarbonate,
the rate of exchange might be reduced and thus lead to a reduction in the excess of
anion absorption and a correspondingly higher cation-anion ratio.
In this case the equivalents of nitrate anions are directly transferred to carboxylic
anions. However, part of the organic acids produced may originate from oxidative
reactions as molecules which thereafter dissociate in carboxylate anions and hydrogen
ions. The hydrogen ions thus produced may neutralize the hydroxyl ions produced
in nitrate reduction. The result is again that the equivalents originally introduced by
nitrate uptake is transferred to an organic acid anion.
Thus in organic acid synthesis, by carboxylation or by oxidation, the anion equivalents produced might originate from absorbed nitrate equivalents. Since this equivalenceisregistered under nitrogen inthemineral balance, thequestion arises whether
one is justified in introducing organic acids eventually present into the mineral
balance. In the opinion of the present authors, it seems preferable to relate the higher
cation-anion ratio frequently observed in organic acid accumulating plants to a less
effective anion exchange, rather than to make attempts to lower the ratio by the inclusion of organic anions in the total anion equivalents. The latter treatment of the
data would presume that the plants synthesize organic anions which are neutralized
secondarily by extra cation uptake. The former treatment makes use of the more
probable assumption that organic anions originate from anion equivalents liberated
during the transformation of nitrate anions into non-ionic organic nitrogen.
It might be expected that an increase in the supply of nitrate associated with a
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definite response of the internal nitrogen level and utilization may lead to a greater
surplus of hydroxyl or bicarbonate anions than the equivalent involved in organic
acid synthesis. This would mean that more equivalents are available for anion exchange, and a fall in the cation-anion ratio may be expected eventually to a level
commonly observed in plants which show a more moderate accumulation of organic
acids.
Some observations made on the effect of nitrate fertilizing on the mineral balance
in sorrel (Rumex acetosa L.), in pot experiments, illustrate that such behaviour may
occur.
The results ofan experiment comprising
series of increasing amounts of nitrate
Trifolium repens
Rumex acetosa
(from nilto 40mg equivalents per pot) are
KNOj
KNOj
Co(NOj)
CalNOPj
shown in figure 1. The right-hand graph
suuu
shows total cations C ( = K + Na -f- Mg
A+N
A+N
4000
x*
+ Ca), nitrogen N, the anions A ( = CI +
3000
+ P + S), and total anions A + N in mg
.OOCK^"
2000
0
equivalents per kg of dry sample observed
in sorrel fertilized with potassium nitrate
.
and with calcium nitrate. The left-hand
1000
800
graph records thevalues observed in white
600
clover (Trifolium repensL.)treated simultaA
neously in the same way. The data relate
• ^ 9»400
'"%•»««.
to the herbage produced during a period
of five weeks ofregrowth insummer under
200
greenhouseconditions.Clipped plantswere
r
T ^
1 1 1
" I I I
submitted to the treatments using the technique earlier described by DIJKSHOORN (2)
inhisexperiments on perennial rye-grass.
As shown intheleft-hand graph, the be—00 0 ° .
haviour of white clover is comparable to
thatofperennialrye-grass(2).At increasing
nitrogen level there is an increase in total
0 20 40 0 20 40
cations C and in total anions A + N and
these gradients can be represented by two
parallel lines which, on the logarithmic
Fig. 1.
scale used in the graphical representation,
Total cations C ( = K + Na + Mg + Ca),
indicates constancy of the cation-anion
anions A ( = CI+ P+ S), nitrogen (N) and
ratio C:(A + N).In the lower graphs, the
total anions (A+ N) in mg equivalents per kg
ofdrymatterproducedintheregrowthofwhite
calculated ratiosareplotted.Neglecting the
clover (Trifolium repens) and sorrel (Rumex
low value of the first individual ofthe poacetosa). Phosphorus monovalent, nitrogen
tassium nitrate seriesinwhiteclover,which
monovalent.
is apparently an error as compared with
The lower graphsshowtheratio C :(A+ N).
Each species includes fertilization with potasthe identical first individual of the calcium
siumnitrateandwithcalciumnitrateinamounts
series, it is seen that the cation-anionratio
from nilto40 mg equivalents per pot of 6 kg
remains practically unaffected by the fersoil,asindicated bytheabscissae.
tilizer.
In the right-hand graphs relating to sorrel, it is seen that total cations C and total
anions A + N in the unfertilized plants show approximately the same value. This indicates that the cation-anion ratio comes near to unity and as shown in the lower
graphs, it actually was 0.9. This is higher than the highest value (0.7) observed
by DIJKSHOORN (4) in yields of ageing perennial rye-grass plants depleted in ni2
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trogen with an internal nitrogen level of 1700 mg equivalents per kg dry matter.
As fertilization with nitrate increases the nitrogen content of the sorrel plants also
increases markedly until at theheaviest application usedit comes to a level of 3000 mg
equivalents which is comparable to that finally reached in the clover plants.
The balance diagram of sorrel shows that at increasing nitrogen level, the lines
representing the gradients of total cations C and total anions A + N clearly diverge.
This indicates that the cation-anion ratio declines with increasing nitrogen content.
The lower graphs show that this decline in the cation-anion ratio is appreciable and
leadsto afall intheinitialvalue of0.9 down toabout 0.65inthecalcium nitrate series.
Thus, at higher nitrogen level,the high initial cation-anion ratio in sorrel is reduced
to values occurring inclover. Although inthepresent experiment nodata are available
onthe total organic acidcontent, it isunlikelythat lessorganic acid has been produced
in the more heavily fertilized plants. In fact has been stated that nitrate uptake promotes the organic acid production in plants (5).
Usingthe method of BAKER (1),the dry samples of sorrel wereinvestigated for their
oxalic acid content. It was found that the percentage content of the samples of the
unfertilized plants wasnear to 6.5percent. Oxalicacid increased at increasing nitrogen
fertilization up to 9.7 per cent in the samples of the plants which received 40 mg
equivalents of nitrate1). Since among the organic acids oxalic acid predominates in
sorrel, the increase observed may be related to a general increase of total organic acids
at increasingnitrogen level.Thepercentagedata givencorrespond to 1450and 2160mg
equivalents per kg dry matter produced (equivalent weight 45) respectively, which
indicates that in organic acid production a relatively large amount of equivalents are
involved.
Consequently there is no reason to relate a high cation-anion ratio as observed in
plants such as sorrel, which are characterized by a high organic acid content, to an
incomplete inventory of the ionic balance. It is more likely that organic acid production consumes anion equivalents supplied by uptake, which otherwise remain in an
exchangeable form. For the time being, nitrate uptake and metabolism in which
relatively large amounts of anion equivalents are involved in a rather characteristic
way, might be considered as an important process in the regulation of the cationanion balance. Perhaps the tentative scheme outlined above may contribute to other
attempts to relate the mineral balance to metabolism and growth.
Summary
A tentative picture is given of the possible relation between nitrate metabolism,
organic acid production, and the cation-anion ratio in herbage.
To illustrate the effects involved, data are recorded on the effect of nitrate fertilization on the cation-anion relationships in white clover and sorrel.
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) Drying at 105°C during 24 hours was found to result in a loss of about 5 per cent of the
oxalic acid present in the fresh sample. The data given therefore probably represent 95 per cent
of the amount originally present.
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Mededeling 52 vanhet LB.S.
HET VERBAND TUSSEN DE DROGE-STOFOPBRENGST EN
DE MINERALENOPNAME VAN WEIDEGRASSEN
with summary
P. DE VRIES

INLEIDING

Voor een nadere studie van de mineralenhuishouding van weidegrassen is aansluiting gezocht bij het werk van VAN DE SANDE BAKHUYZEN (1, 2) en DE WIT (5), die het
verband bestudeerd hebben tussen de droge-stofopbrengst en de mineralenopname.
VAN DE SANDE BAKHUYZEN bestudeerde de ontwikkeling van de tarweplant en zette
daarbij van opeenvolgende data de gewichten van bepaalde delen van de plant (b.v.
het bladgewicht) uit tegen het totale gewicht van de plant. Hij vereffende deze waarnemingsreeksen door rechte lijnstukken die abrupt in elkaar overgaan (vergelijk
fig. 1-4).Deze abrupte overgangen „vallen samen met het begin der ontwikkeling van
nieuwe organen of met andere belangrijke inwendige physiologische gebeurtenissen"
(VANDE SANDE BAKHUYZEN, 2).Deze onderzoeker merkte ook op,dat een soortgelijke
wijze van vereffenen mogelijk is, wanneer de mineralenopname uitgezet wordt tegen
de droge-stofopbrengst. Of deze wijze van vereffenen, volgens het principe van rechte
lijnstukken en abrupte overgangen, bij de studie van de mineralenhuishouding van
grassenzinheeft ofniet,hangt afvandemogelijkheid eenverklaringvoor deze abrupte
overgangen (in het vervolg knikken genoemd) te vinden.
EXPERIMENT EN VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN

In de figuren 1tot en met 5zijn de gegevensvermeld van een proefveld op een met
50 kg stikstof per ha bemest perceel blijvend grasland in de uiterwaarden te Wageningen. Hierop zijn van 13april 1957 tot en met 8juni 1957 om de vijf dagen telkens
vanandere,nog niet eerder gemaaide veldjes, de droge-stofopbrengsten bepaald van
de daarin voorkomende grassoorten Engels raaigras (Loliumperenne), beemdvossestaart(Alopecuruspratensis), ruwbeemdgras(Poatrivialis),fiorien(Agrostis stolonifera)
en van de „rest", die uit alle andere grassen enkruiden bestond en ongeveer 30 % van
het gehele bestand uitmaakte. Monsters van deze grassoorten zijn o.a. onderzocht op
N, K, Na, Ca en Mg. In dit artikel beschouwen wij eenvoudigheidshalve alleen de
droge-stofopbrengst en de door de totale bovengrondse delen opgenomen hoeveelheden stikstof (N) en basen (BT). BT, het base-totaal, is de som van de vier kationen
(K, Na, Ca en Mg), uitgedrukt in gramequivalenten. De opname aan BT wordt uitgedrukt in gramequivalenten per ha en de opname aan N in kg per ha. Beide worden
berekend door de droge-stofopbrengst te vermenigvuldigen met het desbetreffende
gehalte.
De figuren 1 tot en met 4 geven de resultaten van de afzonderlijke grassoorten.
Langs de horizontale as staat de droge-stofopbrengst en langs de verticale as de opname. Het blijkt mogelijk de waarnemingspunten te vereffenen op de door VANDE
SANDE BAKHUYZEN aangegevenwijze,metrechtelijnstukken enalsabrupt beschouwde
overgangen. Het eerste rechte lijnstuk voor stikstof is in alle vier figuren door een
onderbroken lijn door de oorsprong aangegeven, daar het slechts op enkele waarnemingen berust. Na de eerste datum van bemonsteren beslaat het slechts een periode
vanvijf dagen. In fig. 5zijn de opbrengsten en de opnamen van devier grassen samen
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Fig. 1en 2. Het verband tussen droge-stofopbrengst en opname aan N, resp. BT voor Engels raaigras (fig. 1) en beemdvossestaart (fig. 2).
Relation between dry matter yield and uptake of N and BT resp., for Lolium perenne {fig. 1)
and Alopecurus pratensis {fig. 2).
X = droge-stofopbrengst in 100 kgper ha.
= dry matter yield in 100 kg per ha.
Y = opname van BT in 100gramequivalenten per ha en van N in kg per ha.
= uptake of BT in 100gram equivalents per ha and ofN in kg per ha.
BT = K + N a + Ca + Mg
+ = N;
• = BT

beschouwd. In het eerste kwadrant staat het verband tussen het droge-stofgewicht en
de opname,in hetvierde kwadrant hetverband tussen het droge-stofgewicht en de tijd
en in het tweede kwadrant dat tussen de opname en de tijd. De lijnen in het eerste
kwadrant zijn niet met abrupte overgangen getekend, daar dit in strijd zou zijn met de
vereffening in de figuren 1tot en met 4, waar knikken bij verschillende grassoorten
optreden op verschillende data. De krommen in het tweede kwadrant volgen uit die
van het eerste en het vierde kwadrant.
HET VERBAND TUSSEN DE STIKSTOFOPNAME EN DE OPBRENGST

In de grafieken, welke voor de vier afzonderlijke grassoorten het verband tussen
stikstofopname en opbrengst weergeven (fig. 1t/m 4), komen twee knikken voor, behalve bij Engels raaigras, waar één knik voorkomt. De eerste knik valt bij alle vier
grassoorten omstreeks de tweede bemonsteringsdatum (18 april), op welke tijdstip
alle grassen nog in het rozetstadium zijn. Dit en het gelijktijdig optreden van deze
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knik voor alle vier soorten wijst er op, dat deze knik eerder een gevolg is van een vrij
abrupte verandering in de groeiomstandigheden dan van een fysiologische verandering in de afzonderlijke plantesoorten. FRANKENA en DE WIT (3) vonden, dat stikstofgiften van de grootte-orde als hier toegepast reeds omstreeks 14 dagen nadat het gewas is begonnen te groeien, volledig door de plant zijn opgenomen of verloren zijn
gegaandoor vastlegging, uitspoeling ofandere oorzaken. Zij namen aan, dat de daarna
opgenomen stikstof uitsluitend bestond uit stikstof, die op het moment van opname
door mineralisatie in de bodem ter beschikking kwam. Het zou dus kunnen zijn, dat
dezeeerste knik valt op het tijdstip, waarop de direct beschikbare stikstof inde bodem
op is.In dit geval zou de knik op een later tijdstip moeten vallen, naarmate meer stikstof is toegediend. Dit is het geval in de door FRANKENA en DE WIT besproken proef
enineenveldproef van MULDER (4),waarvan deresultaten zijn samengevat infig.6.
Van de eerste snede van dit proefveld van MULDER, aangelegd op een perceel blijvend grasland, zijn op 16mei, 23 mei en 4juni de droge-stofopbrengsten en de opgenomen hoeveelheden stikstof bepaald. Het had 8 objecten: vier stikstofgiften (0, 60,
160en 260 kg N per ha) bij twee kaligiften (0 en 300kg K 2 0 per ha.) De lijn door de
oorsprong in fig. 6 geeft een gehalte aan van 4,8 %. Dit is kennelijk het maximale
gehalte, dat mogelijk is onder dezeomstandigheden. De drie andere lijnen in de figuur
gelden voor de behandelingen 0 N, 300 K 2 0 , voor 260 N, 300 K 2 0 en voor 260 N,
0 K 2 0 . Voor de duidelijkheid zijn door de punten van de andere behandelingen geen
lijnen getrokken. Het blijkt, dat voor de behandeling 0 N, 300 K 2 0 de knik vóór de
eerste bemonsteringsdatum ligt en voor de behandeling 260 N, 300 K 2 0 tussen de
eerste ende tweede datum. Voor debehandeling260 N,0 K 2 0 ligtdeknik zelfs tussen
detweede en dederde bemonsteringsdatum. Dus naarmate er meer direct opneembare
stikstof beschikbaar is, valt de knik later. En ook valt de knik later, naarmate de
produktie per dag lager is,zoals op develdjes zonder kalibemesting. De conclusie lijkt
daarom aannemelijk, dat deze eerste knik niet een gevolg is van fysiologische veranderingen in de plant, maar samenhangt met de relatieve beschikbaarheid van direct
opneembaie stikstof in de bodem.
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Fig. 5. Verband tussen droge-stofopbrengst en opname aan BT, resp. N (kwadrant I), tussen tijd en
opname (kwadrant II) en tussen droge-stofopbrengst en tijd (kwadrant IV)van devier grassen
van de figuren 1 tot en met 4 samen.
Relation between dry matter yield and uptake of BT and N resp. {quadrant I), between time and
uptake (quadrant II), andbetween dry matter yieldand time (quadrant IV) ofthefour grass species
of figures 1, 2, 3, and 4 together.
X = droge-stofopbrengst in 100kg per ha.
= dry matter yield in 100 kg per ha.
Y = opname van BT in 100 gramequivalenten per ha
en van N in kg per ha.
= uptake of BT in 100gram equivalents per ha
and ofN in kg per ha.
T = aantal dagen na eerste monstername.
= number of days after first sampling.

Bij de soorten beemdvossestaart, ruw beemdgras en fiorien treedt omstreeks de
zevende bemonsteringsdatum (13 mei) een uitgesproken knik op. Na deze datum
nemen de soorten nog wel toe in opbrengst, maar verliezen desondanks stikstof. De
gelijktijdigheid van dit verschijnsel bij deze drie grassoorten wijst in de richting, dat
ook dit niet samenhangt met fysiologische veranderingen in de plant. Het valt op,
dat Engels raaigras in het geheel geen knik vertoont op of na dit tijdstip, maar blijft
doorgaan met het opnemen. Uit fig. 5 volgt, dat na omstreeks de zevende datum de
door de vier grassoorten samen opgenomen hoeveelheid stikstof gelijk blijft. Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat vanaf de zevende bemonsteringsdatum stik82

X = droge-stofopbrengst in 100 kg per ha.
= dry matter yield in 100 kg per ha.
Y = stikstofopname in kg per ha.
= nitrogen uptake in kg per ha.
• . o=
0 kg N per ha
A . A = 60 „ „ „ „
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Fig. 6. Verband tussen droge-stofopbrengst en stikstofopname van de Ie snede in een veldproef, op
driedata bepaald bij 0,60,160en 260 kg N per ha, zowel bij 0als 300 kg K a O per ha (MULDER,
4).
Relation between dry matter yield and nitrogen uptake of the first cut of a field experiment determined an three dates at eight dressings: 0, 60,160, and 260 kg Nper ha, each at 0 and 300 kg
K20 per ha (MULDER, 4).

stof overgaat van de plantesoorten beemdvossestaart, ruw beemdgras en fiorien naar
Engels raaigras. Of deze veronderstelling juist is, zal uit nader onderzoek moeten
blijken.
HET VERBAND TUSSEN DE BT-OPNAME EN DE OPBRENGST

Volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN valt er een abrupte overgang in de opbrengstopname-lijnen op het tijdstip, waarop de plant gaat schieten. Een grasplant schiet,
wanneer de knopenstapels van dè spruiten zich strekken, waardoor stengels ontstaan.
Voordien verkeert de plant in het zgn. rozetstadium, waarbij alle bladeren schijnbaar
op hetzelfde niveau vlak bij de bodem staan ingeplant. Hierover zijn waarnemingen
verricht aan alle vier grassoorten en op alle data behalve de eerste twee. In fig. 7 is
langs de horizontale as de tijd van bemonstering uitgezet en langs de verticale as het
percentage spruiten, dat een stengel heeft. Bij dit onderzoek zijn de kleine spruiten,
die weinig tot de opbrengst bijdragen, uitgesloten. De spreiding is groot, omdat het
aantal waarnemingen ten gevolge van het tijdrovende werk slechts ongeveer 20 per
datum enper soort heeft bedragen. Het tijdstip, waarop in de figuren 1 tot en met 4de
eerste knik in de BT-lijnen optreedt, is in fig. 7 voor elke soort met een + op de
desbetreffende lijn aangegeven. Bij drie van de vier grassoorten valt dit tijdstip in de
beginperiode van het schieten, wat wijst op een bevestigingvande opvatting van VAN
DE SANDE BAKHUYZEN. Fiorien vormt hierop een uitzondering, want na de derde
bemonsteringsdatum neemt het aantal geschoten spruiten snel toe, terwijl de eerste
knik in de BT-lijn pas na de zesde bemonsteringsdatum optreedt. Deze knik valt samen met de tweede knik in deN-lijn, evenals bij ruw beemdgras de tweede knik in de
BT-lijn samenvalt met de tweede knik indeN-lijn. Eenverklaring van het afwijkende
gedrag van fiorien wordt gezocht in de morfologische ontwikkeling van de plant, in
welk opzicht fiorien zich duidelijk van de andere drie soorten onderscheidt. Gemiddeld over de acht laatste bemonsteringsdata had bij Engels raaigras 74 % van de
geschoten spruiten een generatief groeipunt, bij beemdvossestaart en ruw beemdgras
was dit resp. 60 % en 64 % en bij fiorien slechts 5 %. Bij deze laatste soort vindt dus
bij het overgrote deel van de spruiten wel een strekking van de leden plaats, zonder
83

X = aantal dagen na eerste monstername.
= number of days after first sampling.
Y = percentage geschoten spruiten.
= percentage of sprouted shoots.
0 = Lolium perenne.
A = Alopecurus pratensis.
o = Poa trivialis.
v = Agrostis stolonifera (
).
+ = moment van knik in opbrengst-opnamelijn
voor BT (vgl. fig. 1t/m 4).
= moment of first discontinuity in relation between dry matter yield and BT-uptake (compare fig. l^tincl.).
*) = Poa trivialis.
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Fig. 7. Verband tussen de tijd en het percentage geschoten spruiten van de grassoorten van de figuren
1 tot en met 4.
Relation between time and percentage of sprouted shoots of the grass species of figures 1, 2, 3,
and 4.

dat ze een bloeiwijze vormen, waardoor ze min of meer het karakter van stolonen
aannemen of zelfs als zodanig beschouwd kunnen worden.
HET VERBAND TUSSEN HET GEHALTE EN DE TIJD

De mineralengehalten in gras zijn afhankelijk van de soort en de groeiomstandigheden, waaronder de bemestingstoestand, maar ook van de ouderdom.van de plant.
Voor verschillende onderzoekingen zou het van grote waarde zijn, wanneer op één of
andere wijze de invloed van de ouderdom geëlimineerd kon worden, om zo tot waarden te komen, die meer representatief zijn voor b.v. soort en bemestingstoestand.
In de figuren 1tot en met 4 liggen de punten met een gelijk gehalte op een rechte
door de oorsprong. Waar de waarnemingen op rechten liggen die niet door de oorsprong gaan, verandert het gehalte met de toename in opbrengst en dus met de tijd.
Hoe snel het gehalte met de tijd verandert, hangt sterk af van plantesoort, voedingsomstandigheden en andere factoren, zodat hiervoor geen algemene regelte gevenis.
Het is wel de gewoonte om met behulp van correlaties tussen het stikstofgehalte en
b.v. het kaligehalte dit kaligehalte te herleiden tot een waarde bij een willekeurig stikstofgehalte, hierbij impliciet veronderstellende, dat het stikstofgehalte een maat is
voor de „fysiologische ouderdom" van de plant. Deze veronderstelling lijkt moeilijk
te handhaven. Het moment, waarop het stikstofgehalte in het jonge gewas van een
voordien constant niveau gaat dalen na de eerste knik, lijkt immers afhankelijk van
de hoeveelheid direct opneembare stikstof in de bodem, van een factor dus van nietfysiologische aard. Het moment, waarop het BT-gehalte na de eerste knik daalt,
lijkt daarentegen wel afhankelijk van de fysiologische ontwikkeling van de plant.
Derhalve zijn er grote bezwaren in te brengen tegen het corrigeren van het ene gehalte
met het andere.
Deenige wijze, waarop eenrepresentatief gehalte alsinhet beginvandeze paragraaf
bedoeld, gevonden kan worden, is door monsternemen in de periode, dat het verband
tussen opbrengst en opname voorgesteld kan worden door een rechte door de oorsprong. Dat wil zeggen in de periode, dat het gehalte constant is.Wat betreft het BT84

gehalte volgen uit dit onderzoek aanwijzingen, dat dit gehalte constant blijft tot aan
het schieten met misschien eenuitzondering voor soorten met een groeiwijze, die overeenkomt met die van fiorien. Voor stikstof lijkt de periode van een constant gehalte
afhankelijk van de grootte vande stikstofbemesting en isdan voor een normale voorjaarsgift, als op dit proefveld gebruikt, zeer kort. Het dan gevonden gehalte is waarschijnlijk het gehalte, dat maximaal mogelijk is in de plant.
De schrijver wenst zijn erkentelijkheid te betuigen aan Dr. C. T. DE W I T , wiens hulp bij dit
onderzoek van grote betekenis is geweest.

The relation between the dry matter yield and the uptake of minerals in pasture grasses
Between 13 April 1957 and 8 June 1957 an experiment was carried out on a permanent pasture. Everyfivedays on plots which were not mown before, thedry matter
yield, the uptake of N and the uptake of the four cations K, Na, Ca, and Mg together
( = BT) was determined for the four grass species of the sward (Lolium perenne, Alopecuruspratensis, Poa trivialis, and Agrostis stolonifera). These four grasses made up
about 70 % of the total weight of the sward. The separate results of the four grass
species are presented in fig. 1, 2, 3, and 4. Fig. 5 shows the results of all four grasses
together. In fig. 1-4inch the points are adjusted by straight lines, whichpassinto each
other at a sharp angle.This mannerof adjustment was first employed on arable crops
by VAN DE SANDE BAKHUYZEN. He concluded that these sharp transitions coincide
with the beginning of the development of new organs or with other important physiological occurrences in the plant.
Concerning the nitrogen uptake, the conclusions are, that none of the sharp transitions in the lines of figures 1-4 incl. coincide with physiological alterations in the
plant. These are rather connected with the nitrogen supply in the soil. Fig. 6 presents
the results of an experiment by MULDER (4) and shows that the first transition in the
N-uptake linedepends both on the amount of nitrogen applied and onthe dry matter
production per day,whichissmaller on theplots which did not receiveany potassium.
Onthecontrary this experiment givesindications, that the first sharp transitions in the
BT-lines of three grasses {Lolium perenne, Alopecurus pratensis, and Poa trivialis)
coincide with the plant's time of sprouting (compare fig. 7).The exception of Agrostis
stolonifera is probably due to a difference in morphological development.
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EEN SELECTIEMETHODE OP GEVOELIGHEID VOOR BRUINKLEURING
VAN POMMES-FRITES
with summary
C. LUGT

INLEIDING

De populariteit van het ras Bintje is voor een belangrijk gedeelte te danken aan de
geschiktheid van dit ras voor de bereiding van pommes-frites. Naast de goede vorm
van de knol en de geringe gevoeligheid voor verkleuring, zowel van het rauwe als van
het gekookte produkt, heeft Bintje de eigenschap bij frituurbereiding in het algemeen
een mooie goudgele kleur te geven.
Een van de voornaamste bezwaren van vele rassen is de meer of minder donkerbruine kleur, die deze rassen bij het bakken geven. Behalve dat hierdoor een minder
aantrekkelijk uiterlijk wordt verkregen gaat deze donkere kleur samen met een slap
produkt en een verbrande smaak.
In verband met de landbouwkundige bezwaren van het ras Bintje (vatbaarheid voor
wratziekte en Phytophthora) is het van het grootste belang een vervanger voor dit ras
te kweken. Een geschikte methode om in een vroeg selectiestadium een groot aantal
kruisingsprodrukten te kunnen toetsen op hun gevoeligheid voor bruinkleuring van
pommes-frites isdaarom wenselijk. Het effectief bakken van eengroot aantal monsters
door de kwekers zelf is niet doenlijk, terwijl dit bij een centrale uitvoering op grote
bezwaren stuit, omdat de bereiding van pommes-frites zeer veel werk vraagt.
Tijdens de Europese aardappelconferentie, welke in 1955 te Wageningen is gehouden, heeft ORA SMITH (7) een overzicht gegeven van het aardappelonderzoek in de
Verenigde Staten.Hierbij vermeldde hij de mogelijkheid kleurdifferentiaties, die bij de
bereiding van chips voorkomen, na te bootsen door aardappelsap op filtreerpapier te
druppelen en dan dit papier in heet frituurvet te dompelen. In hoeverre deze handelwijze in Amerika ingang heeft gevonden bij het onderzoek naar chipskwaliteit is mij
niet bekend.
Toen wij in 1958 van Dr. H. J. TOXOPEUS van de Stichting voor Plantenveredeling
het verzoek kregen knollen van een groot aantal niet geselecteerde nakomelingen van
een kruising op pommes-frites-kwaliteit te keuren, hebben wij de gelegenheid aangegrepen om te onderzoeken of dit „bakken" van filtreerpapier een bruikbare methode
zou kunnen zijn voor selectie op bruinkleuring, waarbij het voor een goede beoordeling van de methode tevens noodzakelijk is de invloed van factoren buiten het ras
op de kleurdifferentiatie met de filtreermethode te onderzoeken.
METHODIEK

Wij beschikten voor het onderzoek over ongeveer 100 nakomelingen van een
Bintje X Oberarnbacher Frühe kruising. De monsters van deze kruising bestonden
uit vier knollen per kloon. De knollen werden machinaal geschrapt en daarna in
staafjes gesneden met een doorsnede van 10 X 10mm. Van iedere knol werd een
staafje apart gehouden. De rest van de staafjes werd per monster gemengd en in fri87

tuurvet gebakken. Drie monsters werden steeds tezamen met een monster Bintje als
standaard gebakken en op pommes-frites-kwaliteit beoordeeld.
Met behulp van een persstang zoals deze door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor serologisch onderzoek wordt gebruikt, werd uit het midden van ieder
apart gehouden staafje eendruppel sapgeknepen en opflltreerpapier gedeponeerd.
Op een stuk flltreerpapier van ± 36 X 30cm2 kon op deze wijze het sap van 64
knollen worden getoetst. Nadat het sap opgedroogd was, werd het zetmeel van het
papier verwijderd. Het papier werd gedurende 2 minuten gedompeld in frituurvet van
180°C. Hierna werd zoveel mogelijk het aanhangende vet verwijderd door afvloeien
tussen schoon flltreerpapier.
Iedere sapvlek krijgt door het bakken een meer of minder donkerbruine kleur. Aan
de hand van standaardvlekken werd iedere sapvlek op kleur beoordeeld. Deze beoordeling werd vastgelegd in een cijfer van 1tot en met 5, waarbij 1een zeer donkere
kleur voorstelt en 5een zeer lichte kleur. Aan de hand van deze cijfers werd van ieder
monster een gemiddeld cijfer voor bruinkleuring gegeven.
RESULTATEN

De cijfers voor de kleur van de pommes-frites, eveneens van 1 tot en met 5,zijn vergeleken met de overeenkomstige cijfers voor bruinkleuring op flltreerpapier. In fig. 1
zijn beide gegevens van de kruising Bintje x Oberarnbacher Frühe, op dezelfde
schaal, tegen elkaar uitgezet.
In de figuur is o.a. de 45°-lijn getekend. Indien de kleurcijfers voor de pommesfrites globaal overeenkomen met de cijfers voor de sapvlekken, dan zijn de punten
om dezelijn gegroepeerd. Het valt op, dat in het gebied van de donkere kleuren, links
onder, de punten beneden de 45°-lijn liggen en dat in het gebied van de lichte kleuren,
rechts boven, de punten overwegend boven deze lijn liggen. Dit betekent, dat de kleur
van de donkere frites slechter isgeweestdan de kleur op papier deed vermoeden en dat
de kleur van de lichte frites over het algemeen beter is geweest dan de sapvlekken
deden vermoeden. Dit sluit een rechtlijnig verband tussen beide beoordelingen niet
uit. Hoewel de aard van de gegevens zich strikt genomen niet leent voor regressie-,
correlatie- enbetrouwbaarheidsberekeningen, isderegressielijn t.o.v. dey-as berekend
en in de figuur getekend. De correlatiecoëfficiënt tussen beide beoordelingen bedroeg
+ 0,76.
Als oorzaak voor de vrij grote spreiding der punten kan worden genoemd het meer
of minder voorkomen van donker gekleurde adertjes bij pommes-frites. Deze adertjes
zijn ongewenst en beïnvloeden de kleurbeoordeling in ongunstige zin. Dit aspect van
bruinkleuring komt op papier niet tot uiting. Een andere oorzaak kan zijn, dat de
beoordeling van depommes-frites isgeschied aan eenmengselvan4knollen, terwijl de
sapvlekken per knol apart beoordeeld zijn. Nagegaan zal moeten worden of een geringere spreiding wordt verkregen, indien de pommes-frites eveneens per knol apart
beoordeeld worden of indien van de4knollen een sapmengsel op papier wordt beoordeeld. Gebleken is, dat een vrij grote variatie tussen knollen van één monster kan optreden.
De kruisjes in de figuur hebben betrekking op de standaardmonsters van het ras
Bintje. Het blijkt, dat slechts weinig kruisingsprodukten de goede kleur van de standaardmonsters evenaren.
OORZAAK VAN DE BRUINKLEURING

In Amerika, waar de bereiding van chips (dunne schijfjes aardappel in frituurvet
gebakken) debelangrijkste industriële verwerking van deaardappel is,heeft men eveneens met de bezwaren van bruinbakken te maken. Gezien de belangrijkheid van het
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Fig. 1. Overeenkomst tussen de kleurbeoordelingen van pommes-frites en de sapvlekken op filtreerpapier.
Agreement between the colour assessment of French fries and potato juice on filter paper.
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BC regressielijn t.o.v. y-as
regression line on the y-axis
X standaard Bintje monsters
standard Bintje samples
horizontale lijn: selectie criterium pommes-frites
horizontal line: selection criterion French fries
verticale lijn: selectie criterium filtreerpapier
vertical line: selection criterion filter-paper

produkt is daar zeer veel onderzoek verricht naar de oorzaken hiervan. HABIB en
BROWN (4) geven een uitgebreid overzicht van dit onderzoek.
Aanvankelijk stelde men het gehalte aan suikers verantwoordelijk voor de mate van
bruinkleuring. De in de knol aanwezige suikers zouden in het hete vet karamelliseren
en zo de bruine kleur veroorzaken. Later bleek dat karamellisatie bij de gebruikelijke
vettemperatuur, welke beneden 200°C ligt, gedurende de korte baktijd niet kan optreden. Men vond dat de mate van bruinkleuring niet in de eerste plaats afhankelijk
was van het totaalgehalte aan suikers, doch wel afhankelijk was van het gehalte aan
reducerende suikers. Het bleek, dat de bruine kleur veroorzaakt wordt door een
Maillard-reactie van reducerende suikers met aminozuren.
Het volgende door ons genomen proefje illustreert het bovenstaande. Op een vel
filtreerpapier werd naast aardappelsap een druppel van de in tabel 1gegeven oplossin89

gen gedeponeerd. Nadat het filtreerpapier geheel droog was,werd het gedurende twee
minuten „gebakken" in vet van 180°C. De hierdoor ontstane bruine vlekken werden
beoordeeld met een cijfer van 1tot en met 5, waarbij het cijfer 1correspondeert met
een zeer donkerbruine kleur en het cijfer 5met een zeer lichte kleur. Deze kleurwaarderingen zijn in tabel 1gegeven. Met opzet werd het aardappelsap genomen van een
knol uit een partij welke weinig gevoelig was voor bruinkleuring.
Tabel 1. De invloed van reducerende suikers en aminozuur op de bruinkleuring.
The influence of reducing sugars and amino acid on browning.
Oplossing
Solution

Kleurbeoordeling
Colour assessment

Aardappelsap
Potato juice
Aardappelsap + glucose . . .
Potato juice
Aardappelsap + fructose. . .
Potato juice
Aardappelsap + Sacharose
Potato juice
Glucose
Fructose
Sacharose
Aardappelsap + glycine . . .
Potato juice
Glucose + glycine
Fructose + glycine
Sacharose + glycine
Glycine

Uit de gegeven cijfers voor kleur blijkt duidelijk, dat noch de reducerende suikers
glucose en fructose, noch sacharose op zich zelf enige verkleuring geven, voegt men
echter aardappelsap of een aminozuur (hier glycine) toe, dan treedt duidelijk een
donkerder kleur op bij de reducerende suikers doch niet bij sacharose. Het aminozuur geeft zelf of in combinatie met aardappelsap geen verkleuring.
INVLOEDEN BUITEN HET RAS

Wenst men defiltreerpapiermethode voor selectiedoeleinden te gebruiken, dan moet
men op de hoogte zijn van enkele omstandigheden, diede mate van bruinkleuring van
pommes-frites beïnvloeden.
a. Bewaring. Naar de invloed van de bewaring op het suikergehalte is zeer veel
onderzoek verricht. Het iseen bekend feit, dat aardappelen welke bij een temperatuur
beneden 6°C bewaard worden, een hoger suikergehalte verkrijgen. Deze verhoging
van het suikergehalte kan weer te niet worden gedaan door een verblijf van enige tijd
bij hogere temperatuur (15à20°C). Deze veranderingen van het suikergehalte gaan
samen met verschillen in intensiteit van de ademhaling (BARKER (1)).
Ook spruitende knollen vertonen een hoger suikergehalte dan niet spruitende knollen (HUELIN en BARKER (5)). HABIB en BROWN (4)hebben onderzoek verricht naar de
invloed van de bewaartemperatuur op het gehalte aan sacharose, reducerende suikers
en aminozuren en op de kleur van chips. Zij vonden dat het gehalte aan reducerende
suikers en aminozuren varieert van ras tot ras. Bewaring bij 4°C had een verhoging
van glucose- en maltosegehalte tot gevolg, een daarop volgende bewaring bij 20°C
had tot gevolg het geheel verdwijnen van de maltose en een belangrijke verlaging van
het gehalte aan andere reducerende suikers. Bewaring bij 4°C gaf weinig verandering
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van het gehalte aan aminozuren, doch een daarop volgende bewaring bij 20°C veroorzaakte het verdwijnen van verschillende aminozuren. Zij vonden een duidelijk verband tussen het gehalte aan aminozuren en reducerende suikers enerzijds en de mate
van bruinkleuring van chips anderzijds.
WHITEMAN en WRIGHT (8) vonden dat de beste temperatuur voor het bewaren van
aardappelen bestemd voor het bereiden van chips, ± 10°Cwas. Bij 5°C of lager werd
het suikergehalte in de knol hoger, de mate waarin ontsuikering plaatsvond bij een
daarop volgende bewaring bij 20-25°C was afhankelijk van het ras.
b. Bemesting. De invloed van de stikstof- en de kalibemesting op bruinkleuring is
met de filtreerpapiermethode nagegaan. Wij vonden bij een variatie van 0, 60, 120,
180en 240 kg N per ha in de vorm van kalkammonsalpeter bij Libertas geen verschillen in bruinkleuring. Bij een variatie in kalibemesting van 0, 100,200, 300 en 2000 kg
K 2 0 in devorm van zwavelzure kali enkali-60vonden wij eenduidelijke, doch geringe
invloed. Naarmate meer kali was gegeven, was de kleur lichter. Deze invloed was
sterker bij de chloorkali dan bij de zwavelzure kali. Speciaal de abnormale hoeveelheid van 2000 kg in devorm van chloorkali gaf een zeer lichte kleur.
Door Dr. A. H. A. DE WILLIGEN van het Proefstation voor Aardappelverwerking
werden dedoor ons op bruinkleuring beoordeelde monsters op het gehalte aan Sacharose, glucose en fructose onderzocht. Ten einde niet op zijn onderzoek vooruit te
lopen, wordt hier alleen vermeld, dat, gegeven de invloed van het gehalte aan reducerende suikers op de bruinkleuring, zijn resultaten met de onze overeenkomen.
Door EASTWOODen WATTS(2en3)isdeinvloed van destikstof- ende kalibemesting
op de kleur van chips nagegaan. Dit onderzoek strekte zich uit over een aantal jaren.
Ook zij vonden geenduidelijke invloed van destikstofbemesting, doch weleen geringe
invloed van de kali, nl. een betere kleur naarmate meer kali was gegeven.
c.Phytophthora. Bij het nagaan van de bruinkleuring bij Bintje-knollen van verschillende herkomst uit de Noordoostpolder bleek, na enige maanden bewaren bij
7°C, weinig variatie op te treden. Alleen enkele individuele knollen gaven een zeer
donkerbruine kleur. Bij nader onderzoek vonden wij, dat dit verband hield met een
aantasting van de knol door Phytophthora infestons.
LEPIK (6)vermeldt eenbelangrijke toename van het gehalte aan reducerende suikers
in door Phytophthora aangetaste delen van een aardappelknol.
BRUIKBAARHEID VOOR SELECTIEDOELEINDEN

De vraag doet zich voor in hoeverre de filtreerpapiermethode bruikbaar is voor
selectiedoeleinden. Wanneer wij er van uitgaan dat de waardering voor de kleur van
pommes-frites tenminste de waarde 4 moet bedragen, dan zouden alle monsters,
waarvan de punten in fig. 1 beneden de horizontale lijn liggen, zijn afgekeurd. Dit
aantal is 67 van de 95 monsters, of te wel een percentage afgekeurde monsters van
± 70 %. Indien wij het criterium van afkeuring bij de filtreerpapiermethode lager
leggen, inverband met de wat lagerewaardering bij dezemethode in het goede gebied,
b.v. bij de waarde 3J, dan zouden alle monsters waarvan de punten links liggen van
de verticale lijn worden afgekeurd. Dit aantal is 55, of te wel een percentage afgekeurde monsters van ± 60 %.
Wanneer wij van de veronderstelling uitgaan, dat met het effectief bakken de ware
waarde voor de bruinkleuring vastgesteld wordt, dan zouden met de sapvlekkenmethode 8monstersten onrechtezijn afgekeurd en20monsters ten onrechte zijn goedgekeurd.
Een voordeel van de filtreerpapiermethode is dat de temperatuur tijdens het bakproces zeer constant is en dat de temperatuurvariatie van geval tot geval veel geringer
kan zijn dan bij het effectief bakken van pommes-frites. Bij de filtreerpapiermethode
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kan de beoordeling uitgesteld worden totdat het gehele materiaal verwerkt is. Dit
vermindert de kans op een grote toevallige variatie in de beoordeling. De filtreerpapiermethode biedt de mogelijkheid een groot aantal kruisingsprodukten in een
vroeg selectiestadium op gevoeligheid voor bruinkleuring te toetsen.
Bij het selecteren op bruinkleuring dient, onafhankelijk van de methode, rekening
gehouden te worden met invloeden buiten het ras op deze bruinkleuring.
De volgende punten zijn hierbij van belang:
a. Het te selecteren materiaal moet, zolang niets naders bekend is omtrent de invloed
van de grondsoort op de bruinkleuring, afkomstig zijn van die gronden waarvan
bij voorkeur aardappelen betrokken worden voor de bereiding van pommes-frites.
Dit zijn klei- en zavelgronden.
b. Het gewas mag geen symptomen van kaligebrek hebben vertoond.
c. De te gebruiken knollen mogen niet aangetast zijn door Phytophthora infestons.
d. In verband met de sterke invloed van de bewaartemperatuur zou het ideaal zijn
indien het te selecteren materiaal driemaal getoetst werd, nl. direct na de oogst, na
een bewaring gedurende 6 weken bij 4°C en na een opvolgende bewaring van 3
weken bij 20°C.
e. De knollen mogen niet gekiemd zijn.
A method of testingpotatoes for their browning qualities as French fries
The growing of new potato varieties needs testing for the frying quality of seedlings
inan early stage.Thepreparation of French fries asks for skill and the tasting quickly gives rise to fatigue. One of themost important properties ofFrench fries is colour,
which must be golden yellow. Browning depresses appearance, crispness and flavour.
Browning is caused by a Maillard type of reaction between reducing sugars and
amino acids.
An indication of the browning of French fries can be obtained rapidly by dripping
potato juice on filter paper and frying the filter paper in fat of 180°C. The colour of
thejuice spots on the filter paper of about 100 samples is compared with the colour
of the corresponding actual French fries. The correlation in colour rating appears
sufficient for testing potato seedlings.
Non varietal influences on browning are mentioned, such as storage temperature,
sprouting, lack of potassium and potato blight.
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EEN METHODE TOT BENADERING VAN DE VOORNAAMSTE
MILIEU-EIGENSCHAPPEN VAN GRASLAND AAN DE HAND VAN
DE BOTANISCHE SAMENSTELLING
with summary
A. A. KRUIJNE en D. M. DE VRIES

Aannemende dat een plantengemeenschap in zekere zin een afspiegeling vormt van
het complex der oecologische factoren, moet kennis van het onderlinge verband tot
op zekere hoogte de mogelijkheid openen om het één uit het ander af te leiden. Reeds
in 1949 was het op een vrij omslachtige wijze gelukt om de pH van de grond te benaderen door middel van de zgn. trajectmethode (6). Het principe dezer methode liet
slechts praktische toepassing toe bij continu verlopende factoren als b.v. de pH, niet
bij factoren als grondsoort, gebruikswijze en vochtigheidsgraad.
Nu we momenteel beschikken over behoorlijk betrouwbare cijfers, die het in de
vorige alinea genoemde verband objectief weergeven, is de benadering der milieueigenschappen opnieuw ter hand genomen.
METHODIEK

De basis voor de toegepaste werkwijze washet uitgebreide materiaal van het onderzoek der Nederlandse oude graslanden, zoals dat in de loop der jaren onder leiding
van DE VRIES werd verzameld. Daarbij werd het gewas volledig botanisch onderzocht
volgens de J dm2 frequentie-rangordemethode en de drooggewichts-analyse (3,9),
waarnaast door grondonderzoek en veldwaarneming de voornaamste eigenschappen
van het milieu werden vastgelegd.
Een uitgebreide statistische bewerking van dat materiaal voerde tenslotte tot de
relatieve veelvuldigheidscijfers(rV-cijfers), die het verband tussen de bepaalde milieueigenschappen en de veelvuldigheid (frequentie) der afzonderhjke plantesoorten tot
uitdrukking brachten (2). Er zij op gewezen, dat het genoemde verband slechts ogenschijnlijk is en geldt voor de plantesoorten als onderdeel van de grasmat; de praktische resultaten van de onderlinge concurrentie en de werking van gekoppelde factoren zijn daarin mede opgenomen. Het zuivere gedrag van de soorten tegenover
bepaalde factoren kan slechts worden gevonden langs de lange weg der factorenontkoppeling (1,4) of door tijdrovende experimenten.
Het principe der toegepaste methode is in het kort: uit de rV-cijfers der afzonderlijke soorten te komen tot soortgelijke cijfers voor de aangetroffen vegetatie, waaruit
dan onmiddellijk debijbehorende milieu-eigenschappen zijn af te lezen. Door de aldus
gevonden waarden te vergelijken met de langs andere weg b.v. door chemisch grondonderzoek bepaalde, kan een indruk van de betrouwbaarheid der werkwijze worden
verkregen.
Het lag bij de bewerking van de cijfers voor de hand om het aandeel van elke soort,
voor wat betreft haar aanwijzing der milieu-eigenschappen evenredig te doen zijn met
haar aandeel in de vegetatie, zodat van elk rV-cijfer een gedeelte moest worden ge93

nomen dat evenredig was met het aandeel van de betreffende soort in het totale
gewas. Daarbij stonden twee wegen open: het gewas was immers op twee wijzen botanisch bewerkt. Wekonden dusdeberekening uitvoeren uitgaande vande frequentiepercentages (F%'en) en uitgaande van de gewichtspercentages (G%'en), waarnaast,
volledigheidshalve, ook nog de bewerking werd toegepast, uitgaande van de soortenlijst zonder meer; voor deze laatste werkwijze konden we derhalve de volledige rVcijfers benutten.
We geven nu een voorbeeld van de berekening (tabel 1 en 2), waarbij het aantal
soorten voor de overzichtelijkheid sterk gereduceerd is.
Tabel 1. Botanische samenstelling van een grasmonster, uitgedrukt in frequentieprocenten (F%'en)
en drooggewichtsprocenten (G%'en) met de soortelijke relatieve veelvuldigheids (rV)-cijfers
voor de 4 klassen der gebruikswijze. Uit deze gegevens kan de betreffende gebruikswijze
worden benaderd.
Botanical composition of a grass sample, expressed infrequency percentages ( F % ' i ) and dry
weight percentages (W%'s) with specific relative average frequency (raF)-numbers for the four
scales of the type of use. From these data the type of use concerned can be approximated.

Soorten
Species

Lolium perenne
Poa pratensis
Agropyron repens
Anthoxanthum odoratum . . .
Trifolium repens
Taraxum officinale

Echt
hooiland
Pure
hayfield

Hooiweide
Hay
pasture

Wisselweide
Alternate
pasture

Echte
weide
Pure
pasture

37
14
6
6
4
19
14

16
48
31
104
138
32
40

83
148
88
122
158
87
118

116
118
124
105
101
119
129

128
60
113
75
43
119
81

100

409

804

812

619

F%

G%

85
65
56
64
30
70
68
438

Tabel 2. Berekening volgens het F % en G % uit de rV-cijfers (zie tabel 1), (eh = echt hooiland,
hw = hooiweide, ww = wisselweide, ew = echte weide).
Calculation according to F% and fV%from raF-numbers (see table 1), (ph = pure hayfield,
hp = hay pasture, ap = alternate pasture, pp = pure pasture).

Soorten
Species

Lolium perenne . .
Festuca pratensis .
Poa pratensis . . .
Agropyron repens .
Anthoxanthum odor.
Trifolium repens . .
Taraxum officinale.

Berekening volgens F %
Calculation according to F%

Berekening volgens G %
Calculation according toW%

eh
Ph

hw
hp

ww
ap

ew
PP

14
31
17
67
41
22
27

71
96
49
78
47
61
80

98
77
69
67
30
83

109
39
63
48
13
83
55

219

482

512

410

eh
Ph

hw
hp

ww
ap

ew
PP

31

17

43
17
7
6
4
23
18

47
8
7
5
2
23
11

103

118

103

21
5
7
6
16
39

De berekening volgens het frequentiepercentage en het gewichtspercentage levert
in beide gevallen het hoogste totaalcijfer bij „wisselweide". Ook de bewerking volgens
de soortenlijst (S) - dus zonder te letten op het aandeel van elke soort - zoals deze
volgt uit de sommering der volledige rV-cijfers (tabel 1), levert deze gebruikswijze als
resultaat.
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Terugbrenging van de eindcijfers tot hun oorspronkelijke orde is weliswaar niet
noodzakelijk voor het vaststellen der voorkeursklasse, maar laat een betere vergelijking der drie gevolgde werkwijzen toe. De eindgetallen volgens de soortenlijst dienen
SF%
daartoe gedeeld te worden door het aantal soorten;die volgens het F % door
100 '
F o/
immers voor elke soort was —-^ in rekening gebracht.
De eindgetallen volgens het G % zijn automatisch in orde, daar S G % = 100.We
krijgen dan als vergelijkbare eindwaarden:
volgensS:
58-115-7/6-88
volgens F %: 5 0 - 1 1 0 - 7 7 5 - 9 4
volgens G %: 39- 103- 118- 103
Op deze wijze zijn 38 botanische analyses van grasmonsters van de meest uiteenlopende soorten grasland aan een berekening onderworpen en getoetst op de milieufactoren: gebruikswijze (4)- grondsoort (5)-vochtigheidsgraad (4)-zuurgraad ( 5 ) P-toestand (5) en K-toestand (5), die elk verdeeld zijn in het tussen haakjes aangegeven aantal klassen.
In elk geval kon worden nagegaan in hoeverre het gevonden resultaat afweek van
de werkelijkheid, waarbij gebruik werd gemaakt van de kwalificatie „goed", indien de
juiste klasse werd gevonden, „bevredigend" indien de gevonden klasse slechts één
klasse van de werkelijke verschilde en „fout" bij een groter verschil.
Wanneer de uitkomsten alleen maar volgens de wet van het toeval tot stand zouden
komen, d.w.z. wanneer er geen verband zou bestaan tussen de veelvuldigheid der
planten en de standplaatsfactoren, dan zou de verdeling over de genoemde kwalificaties niet gelijk zijn, zoals blijkt uit het volgende staatje:

'ij een 4-trappige factor:
(trappen a, b,c, d)
)e verdeling volgens toeval is:
n procenten:

goed bevredigend fout
a
b
c, d
b
a, c
d
c
b,d
a
d
c
a, b
4
6
6
25
371
371

Op analoge wijze vindt men bij een 5-trappige factor: goed 20 %, bevredigend 32%
en fout 48%.
RESULTATEN

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten der 38 berekeningen volgens drie
wegen (S, F%, G %), ingedeeld als goed (g),bevredigend (b) en fout (f) en uitgedrukt
in (afgeronde) procenten.
Het springt direct in het oog, dat de berekening volgens de soortenlijst (S)het minst
gunstige resultaat heeft opgeleverd. Daarvoor is natuurlijk direct als oorzaak aan te
wijzen, dat deze bewerking uitsluitend op de kwalitatieve samenstelling van het gewas
isgebaseerd:velezeer weinigfrequente soorten indiceren veelal een ander milieu (hun
lage F %'en en G%'en wijzen daarop!)en het is duidelijk, dat ze de berekening verkeerd beïnvloeden indien ze voor 100% in rekening worden gebracht.
Eenreductie derrV-cijfers iswelaangebracht bijdebewerkingvolgensde frequentiepercentages en de gewichtspercentages. De laatstgenoemde zijn echter tengevolge van
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Tabel 3. Resultaten van de berekeningen. Het aantal gevallen, waarin een goed (g), bevredigend (b)
of fout (f) resultaat werd gevonden, isuitgedrukt in procenten van het totaal ( = 3 8 gevallen).
Results of the calculations. The number of cases, in which a correct (g), satisfactory (b) or
wrong! f) result wasfound, is expressed inpercentages of the sum total (— 38 cases).

S
F%
G%
Volgens toeval . . .

Gebrnikswijze
Type oj use
g b f

Vochtigheidsgraad
Degree of
humidity
g b f

Grondsoort
Type of soil
g b f

Zuurgraad
Acidity
s b f

P-toestand
P-status
g b f

K-toestand
K-status
g b f

26 47 26
63 26 11
60 29 11

68 27 5
79 21 84 16 -

42 32 27
58 21 21
58 21 21

37 42 21
40 42 18
42 32 26

32 24 45
37 47 16
42 42 16

29 37 34
42 40 18
29 47 24

25 37 37

25 37 37

20 32 48

20 32 48

20 32 48

20 32 48

seizoens- en weersinvloeden aan grotere schommelingen onderhevig dan de eerstgenoemde (5,7); de daarop gebaseerde berekening zal dus ook grotere verschillen
kunnen geven en dus wat vaker van hetjuiste resultaat afwijken. Hoewel het resultaat
volgens de frequentiepercentages dus iets gunstiger is dan volgens de gewichtspercentages, heeft delaatste methode hetvoordeel, dat deberekening veel sneller uitvoerbaar
is; het aantal soorten dat men bij een gewichtsanalyse vindt is nl. aanmerkelijk geringer dan bij een frequentiebepaling. Bovendien kan een gewichtsanalyse veel sneller
worden uitgevoerd, indienindepraktijk eenbenaderingder standplaats-eigenschappen
aan de orde zou zijn. Ook opent de methode volgens de gewichtspercentages meer
mogelijkheden ten aanzien van vroegere analysen, daar gewichtsanalysen op veel
ruimer schaal werden verricht dan frequentiebepalingen.
Bezien we nu de resultaten bij de onderscheidene factoren, dan valt allereerst op,
dat de vochtigheidsgraad met duidelijk grotere nauwkeurigheid kan worden bepaald
dan de andere. Hoewel moet worden vastgesteld dat het bepalen van de vochtigheidsgraad te velde niet vrij te maken is van aanwijzingen, die van het gewas uitgaan, leidt
in rond 80% de berekening volgens de frequentiepercentages of gewichtspercentages
tot het juiste en in de resterende 20% nog tot een bevredigend resultaat. Dit pleit
derhalvevoordeopvattingdatdevochtigheidsgraad sterker dan deandere onderzochte
factoren in staat ishet gewas kwantitatief en kwalitatief tebepalen en dat we,mede op
grond van andere ervaringen, de vochtigheidsgraad mogen aanmerken als één van de
meest belangrijke factoren in de oecologie van het grasland. Daarna volgen de gebruikswijze en de grondsoort. Van de eerste is het vooral de beweiding, die sterk
exclusief werkt; de grondsoort is waarschijnlijk op zichzelf niet zo zeer belangrijk,
doch de daarmee in vele gevallen gekoppelde vochtigheidsgraad.
De drie resterende factoren: zuurgraad, P- en K-toestand blijken alle duidelijk
minder nauwkeurig te kunnen worden bepaald en deze nauwkeurigheid ligt onderling op vrijwel gelijk niveau. Voor deze voedings-fysiologisch belangrijke factoren
hebben de planten dus in het algemeen een wijdere oecologische amplitude.
De verschillen tussen de door berekening gevonden klasse en de door grondanalyse
of veldwaarneming bepaalde, ontstaan:
a. door het aanwezig zijn van niet-verwachte soorten of
b. door het afwezig of tot een lager dan normaal percentage aanwezig zijn van verwachte soorten.
Voor het geval a kunnen b.v. historische oorzaken aansprakelijk zijn: de aanwezigheid der soort dateert dan nog van vroeger, toen de oecologische omstandigheden iets
anders waren.
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Het geval b kan zich voordoen, indien andere dan de beschouwde milieufactoren
b.v. de voorziening van spore-elementen, in het minimum verkeren of de bereikbaarheid van het terrein voor bepaalde soorten onvoldoende was.
Nagegaan werd nog of in het algemeen de aangetroffen afwijkingen willekeurig
waren of dat er bepaalde voorkeursrichtingen waren aan te wijzen. Bij het gebruikstype waren de afwijkingen nagenoeg steeds in de richting „hooien". De oorzaak hiervan zal vermoedelijk liggen in het voorkomen van percelen, die als weiland bekend
zijn, doch waarop de beweiding meer of minder extensief is; hierdoor kunnen zich
hooilandsoorten vestigen en handhaven. Dit is ook het geval in paardeweiden, waarvan bepaalde gedeelten, waarop de uitwerpselen gedeponeerd worden, onbegraasd
blijven.
De afwijkingen bij de vochtigheidsgraad waren niet steeds, maar welvaak, verschoven in de richting „nat". Hierbij was ongetwijfeld van invloed, dat, na de verbetering
der ontwatering der laatste decennia zich nog op veleplaatsen vochtaanwijzers handhaven en ook, dat bepaalde soorten steeds weer met slootbagger verspreid worden
en dan, meestal weinig vitaal, standhouden.
De verschillen bij de factoren grondsoort en zuurgraad waren onregelmatig en
zonder voorkeur.
De afwijkingen bij de P- en K-toestand waren vrijwel steeds gericht naar de trap
„slecht". Hiervoor waren duidelijke redenen: zo bepaalt van deze beide in voedingsopzicht zeer belangrijke factoren dein het minimum verkerende de reactie van het gewas.In allegevallen, waarin b.v.eenverschilvantwee trappen tussen de werkelijke Pen K-trap bestond, b.v. P-trap slecht, K-trap voldoende, werdheteffect vandehoogste
trap gedrukt tot het effect van de laagste, zodat de berekening in het gegeven voorbeeld leverde: P-trap slecht, K-trap slecht. De wet van het minimum werd hier zeer
duidelijk gedemonstreerd.
Ook kan de vochtigheidsgraad beperkend werken:inallegevallen werd in de klasse
„nat" volgens de berekening een lagere P- (en)of K-toestand gevonden dan volgens
chemisch onderzoek voor het betreffende perceel gold.
Dit verschijnsel trad niet systematisch op bij de klasse „droog", hoewel er wel een
tendens te bespeuren was, dat ook een droog milieu beperkend kan werken.
Hetpraktische resultaat van eenenander is,dat hetgroei-effect van een willekeurige
milieufactor heel goed kan overeenkomen met een lagere klasse dan die welke voor
het betreffende perceel b.v. door chemisch onderzoek werd bepaald.
De beschreven methode geeft ons een objectief middel om georiënteerd te raken
aangaande de voornaamste eigenschappen van het milieu. Hierbij laat de vochtigheidsgraad zich met vrij grote nauwkeurigheid bepalen, wat minder nauwkeurig het
gebruikstype en de grondsoort, en met een zekere reserve ook de pH, de P- en Ktoestand van de bodem. Vooral het resultaat van de bepaling van de beide laatste factoren isvrij sterk afhankelijk van de beperking, dieuitgaat van andere factoren.
A method to approximate theprincipal environmental conditions of grasslandby means
of its botanical composition
With the aid of relative average frequency (raF)-numbers (8) which indicate the
relation of the frequency (of occurrence) of plant species to the environmental factors
on grassland, these factors can be deduced with fairly good results from the botanical composition of the herbage.
The results obtained improve in order of: K-status, P-status, alkalinity, type of
soil, type of use and degree of humidity.
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Mededeling 55 vanhet I.B.S.

EEN MORFOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE VEGETATIEVE GROEI
VAN ENGELS RAAIGRAS (Lolium perenne L.)
with summary
A. A. KRUIJNE

INLEIDING

In meer of minder intensief beweide graslanden zijn de meeste planten voor hun
instandhouding en uitbreiding vrijwel geheel aangewezen op de vegetatieve vorming
van jong materiaal.
De produktie van zaad wordt immers door het kort houden van het gewas sterk
belemmerd en bovendien worden de levenskansen van eventuele kiemplanten door
de grote wortelconcurrenüe en dichte zodebezetting nog zeer verkleind.
De echte weideplanten hebben voor deze moeilijkheden volledige compensatie gevonden in de mogelijkheden ener vegetatieve vermenigvuldiging, waardoor in enkele
gevallen zelfs speciale vormen zijn ontstaan, die geheel aan beweiding aangepast zijn.
Men denke hierbij aan de zgn. weidetypen en ook aan de variëteit prorepens van
Agrostis stolonifera, fiorien.
Bij oppervlakkige beschouwing van het wezen dezer vegetatieve vermenigvuldiging
treden reeds zeer spoedig duidelijke soortelijke verschillen aan het licht, maar tevens
komen daarbij enkele vragen naar voren, die een nader onderzoek wettigen. Een dergelijk onderzoek dient echter te steunen op algemeen geldende morfologische omschrijvingen van de organen, die nauw bij dit proces betrokken zijn. Juist hierin blijkt
echter geen eenstemmigheid te heersen en het is dus nodig een en ander nader te bezien.
ENKELE OMSCHRIJVINGEN EN DEFINITIES

Extra- en intravaginaleknopgroei. Het is bekend, dat bij de grassen de bladeren via
de bladscheden op de knopen zijn ingeplant; eveneens in de knopen zijn de blad- of
stengelknoppen aangelegd. Bij de ontwikkeling van zo'n knop kan deze onmiddellijk
de bijbehorende bladschede doorbreken en, onder het vormen van een duidelijke hoek
met de oude spruit, verder groeien. Deze extravaginale knopgroei (fig. lb) leidt steeds
tot het ontstaan van uitlopers (rizomen en stolonen) en bepaalt daardoor een meer
of minder losse groeiwijze der plant (geknikte vossestaart, Alopecurus geniculatus;
kweek, Agropyron repens).
Bij de intravaginale knopgroei (fig. la) ontwikkelt de knop zich binnen de bladschede van een oudere spruit en treedt eerst bij het tongetje daaruit te voorschijn. De
groeirichting is dus dezelfde als die van de oude spruit en het is duidelijk, dat op deze
wijze min of meer dichte pollen zullen ontstaan (kropaar, Dactylis glomerata; witbol,
Holeus lanatus).
Als een tussenvorm kan men de knopgroei beschouwen, waarbij na een aanvankelijk intravaginale groei toch de bladschede nog doorbroken wordt en dejonge spruit
zich van de oude afbuigt; op deze wijze kunnen in enkele gevallen evenzeer stolonen
ontstaan.
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Fig. 1. a. intravaginale spruitvorming.
b. extravaginale spruitvorming.
a. intra-vaginalhabit.
b. extra-vaginalhabit.

Rizomen en stolonen. Ten aanzien van deze, reeds boven vermelde termen is een
nadere beschouwing zeker op haar plaats; er heerst nl. in de nomenclatuur en de beschrijving van de hierdoor aangeduide organen enige verwarring.
Sommige Duitse autoriteiten o.a. STRASBURGER (7) en STRECKER (8) achten „stolo"
synoniem met „uitloper", onverschillig of deze onder of boven de grond wordt aangetroffen. Ze vatten deze beide vormen in één groep samen op grond van hun functionele overeenkomst: de verbreiding der soort door de vestiging van jonge planten.
Geheel los daarvan staat de „rhizoma" of „wortelstok", die dikwijls veel reservevoedsel bevat omdat het het orgaan is, waarmede sommige planten onder de grond
overwinteren (geofyten). Volgens deze opvatting bezit kweek, Agropyron repens, dus
ondergrondse stolonen.
In Nederland realiseert men zich - KONINGSBERGER (4), JANSEN (2) - dat de ondergrondse uitlopers zijn ontsproten uit een „rhizoma" en na volgroeiing daaraan volkomen gelijk zijn. Het zijn dus zelf ook rizomen en de term „stolonen" blijft gereserveerd voor de bovengrondse uitlopers. Volgens deze morfologisch ongetwijfeld juiste
opvatting bezit kweek dus uitsluitend rizomen en geen stolonen. Geheel bevredigend
echter isook de Nederlandse aanduiding niet; het blijft immers vaag wat met de naam
„rhizoma" wordt bedoeld: het oude, statische orgaan of het jonge, dynamische, dat
zoals reeds werd opgemerkt, een duidelijk andere functie bezit.
Aansluitend aan de Nederlandse literatuur en in overeenstemming met de in ons
land gangbare opvatting aangaande rizomen en stolonen worden deze voor de grassen als volgt gedefinieerd: rizoom (= wortelstok): ondergronds, stengelachtig en in
de knopen wortelend orgaan, dat in jonge toestand schubben draagt en in die vorm
hoofdzakelijk dient voor de vegetatieve verbreiding van de soort; in een ouder stadium daarentegen meer de functie heeft van overwinteringsorgaan en om die reden
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dan veel reservevoedsel bevat. Het oude rizoom kan jonge rizomen extravaginaal
doen uittreden en heeft een overwegend horizontale groeirichting;
stoloon:bovengronds, stengelachtig eneventueel indeknopenwortelendorgaan, dat
groene bladeren draagt en hoofdzakelijk bestemd is voor de vegetatieve verbreiding
van de soort. Jonge stolonen ontstaan door extravaginale knopgroei of aanvankelijk
intravaginale groei met spoedige afbuiging (zie boven); de primaire groeirichting is
horizontaal.
NADERE BESCHOUWING VAN ENGELS RAAIGRAS

Bij Engels raaigras is de knopgroei uitsluitend intravaginaal, zonder spoedige afbuiging van dejonge spruit. In het licht van boven gegeven definities is het dus duidelijk, dat echte rizomen en stolonen zullen ontbreken. Dezewijze van knopgroei leidt
tot de vorming van spruitenbosjes en dus tot zodevorming.
Tot zover isdit hetproces der vegetatieve, intravaginale spruitvorming in zijn meest
elementaire vorm en het komt ons voor, dat we het aldus als afgerond en normaal
moeten beschouwen (fig. 1en 2a).

Fig. 2. a. intravaginale spruitvorming zonder internodiumverlenging.
b. idem, met internodiumverlenging bij de oude spruit.
c. voorzetting van het proces.
a. intra-vaginal habit without internode-extension.
b. ditto, with internode-extension of the old shoot.
c. continuation of the process.

In een aantal gevallen echter ziet men, dat naarmate dejonge spruit in omvang toeneemt, bij de oude spruit het onderste internodium - dat tot dusver slechts in aanleg
aanwezig was- zichgaat verlengen; de omhullende bladschede - waarbinnen dejonge
spruit zijn eerste ontwikkeling volbracht - verdort en het verlengde internodium
wordt zichtbaar als een stevige, witte cilinder (fig. 2b). Daar de oude spruit bij deze
verlenging omhoog gebracht wordt, waarschijnlijk ter verkrijging van meer ruimte en
licht, zou dit verlengde internodium spruitheffer genoemd kunnen worden. Indien in
de knoop, die het betreffende internodium afsluit, weer eenjonge spruit tot ontwikkeling komt - waarvan uiteraard de aanhechtingsplaats 180°t.o.v. devorigegedraaid is 101

kan ook het aansluitende internodium zich gaan verlengen. Op deze wijze kunnen er
spruitheffers van 2,3of meer internodiën ontstaan (flg. 2c).Soms ook kan men dichotoom vertakte spruitheffers aantreffen; deze ontstaan als bij zijspruiten van de Ie orde
eveneens internodiënverlenging optreedt bij het tot ontwikkeling komen van zijspruiten van de 2de orde (fig. 3).
In uiterlijk vertoont de spruitheffer (althans wanneer deze uitéén internodium
bestaat) grote overeenkomst met het
verlengde mesocotyl,datdeuitstoelingsknoop omhoog brengt bij te diepe liggingvan hetzaad en o.a. bij haver voorkomt. De betekenis voor de plant mag
wel ongeveer dezelfde worden geacht,
nl. een middel om de plant omhoog te
brengen invoor haar gunstiger omstandigheden. Een verschil is,dat het mesocotyl- dat uiteraard onder de grond zit
- niet door bladscheden omgeven was
(de kiemschede of het coleoptyl begint
pas boven het mesocotyl), de spruitheffer wel. SCHOUTE(6) noemt overigens
het verlengde mesocotyl „halmheffer".
Wanneer een grasspruit generatief
wordt, treedt het proces der internodiumverlenging in het algemeen reeds
krachtig op;bij Lolium perenne zal dus
Fig. 3.
bij generatief geworden spruiten, die
Dichotome vertakkingbij internodiumverlenging.
reeds inhetvegetatievestadiumverlengBifurcation with internode-extension.
de internodiën bezaten, dit proces eenvoudig sterk gestimuleerd worden. Uiteindelijk ontstaan er dus halmen, die in hun
knopen jonge spruiten dragen. Dat vele dezer halmen door hun gewicht een meer
liggendevormaannemen isalleszinsbegrijpelijk, alleendeaar isverticaal gericht, daar
de halm in de knopen geknikt is (fig. 4).
Na de rijping van het zaad sterven de internodiën, die boven de laatste spruitdragende knoop zitten, af en blijft er dus een gedeelte van de halm over, waarbij zich
in de meeste (en zeker in de laatste) knopen spruiten hebben ontwikkeld. In gevallen dat de omgevende lucht niet te droog is, kunnen in de spruitdragende knopen
ook wortels worden gevormd. Nodig voor de instandhouding der spruiten is dit intussen niet; via de internodiën wordt door de moederplant voldoende voedsel aangevoerd om het vormen en groeien der spruiten te doen voortgaan. Vooral in zachte najaren zien we dan meermalen de spruitvorming zichzover voortzetten, dat er tenslotte
nagenoeg bolvormige kluwens ontstaan. Deze kluwens liggen dan vaak boven op de
zode en kunnen door het vee worden losgetrokken of losgetrapt, waarna ze moeten
verdorren.
De spruiten met enkele internodiën zullen het in het algemeen wel tot beworteling
brengen, omdat ze gewoonlijk nauwelijks boven de bodem uitkomen; bij een groter
aantal internodiën, en vooral indien de spruiten (kluwens) boven op de zode liggen, is
beworteling een vrij zeldzaam verschijnsel. Slaagt dit proces echter naar behoren, dan
ishiermede eenvegetatieve verbreiding tot stand gekomen, dielandbouwkundig gelijk
gesteld mag worden met die door stolonen.KLAPP (3) zegt in het algemeen: „Den
oberirdischen Ausläufern sind die liegenden Triebe („Legehalme") mancher Arten
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Fig.4. Spruitendragende halm, waarvan na zaadrijpheid detopafsterft tot *.
Shootcarrying culm,from which thetop diesoffup to* afterseed-maturity.

praktisch gleichzusetzen". D E VRIES (9) wees er intussen reeds op, dat het gunstige
effect van het gebruik van toemaak of terpaarde op grasland heel goed zou kunnen
berusten op het bevorderen der beworteling van dergelijke organen.
De twee groepen van Engels raaigras, die landbouwkundig worden onderscheiden,
de weidetypen en de hooitypen, gedragen zich inzake de vegetatieve verbreiding enigszins verschillend. Bij de weidetypen, waarbij bloeihalmen schaarser optreden, komt
het proces der internodiënverlenging door het overwegend vegetatief blijven der
spruiten gemiddeld in een vroeger stadium tot stilstand dan bij de hooitypen. De beworteling uit de knopen zal dan ook voornamelijk nauwelijks boven de oppervlakte
plaatsvinden, hetgeen ook GREGOR en SANSOME (1) constateerden. De enkele gevallen
van kluwenvorming zullen echter juist hier door de veelal dichte zode opvallen, terwijl
bovendien het vee dit verschijnsel door lostrekken accentueert. Bij de hooitypen is de
halmvorming intensiever en daar de halminternodiën extra lang zijn, zijn bij deze
typen de internodiën dus gemiddeld langer; ook GREGOR en SANSOME (1) vinden dit
lengteverschil met de internodiën der weidetypen. De beworteling van de aan de halmen voorkomende spruiten slaagt in vele gevallen ook beter door de meestal meer
open zode.
Het kan niet ontkend worden, dat spruitheffers, vooral als ze een meer horizontale
stand hebben aangenomen, veel overeenkomst met stolonen hebben ( D EVRIES (9),
PRELL (5)). De verschillen mogen hier nog nader worden aangestipt:
a. bij stolonen is de primaire groeirichting horizontaal ;bij spruitheffers verticaal ;
b. het uitzenden van stolonen is te beschouwen als een primair van de moederplant
uitgaand proces, dat er toe leidt, dat er zoveel mogelijk ruimte bezet wordt in het
horizontale vlak; de groei van spruitheffers kan worden gezien als een passieve
reactie op de ontwikkeling der zijspruiten en is een proces, dat a.h.w. elke spruit
afzonderlijk aangaat;
c. bij stolonen is de vorming van zijspruiten secundair en zeker mede afhankelijk van
goede uitwendige factoren, inzonderheid vochtigheid; spruitdragende knopen
kunnen heel goed door onbezette knopen worden afgewisseld. Bij spruitheffers,
waarbij het proces: ontwikkeling zijspruit - verlenging internodium zich enkele
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malen herhaald heeft, treft men normaal eenrij zijspruiten aan, dieelkaar in leeftijd
en ontwikkeling opvolgen.
Bij spruit- of kluwendragende halmgedeelten, waarvan de generatieve resten verdwenen zijn, is ten overvloede het verschil met stolonen nog hieraan merkbaar, dat
de top wordt gevormd door een fors halminternodium, dus abrupt ineenknoop eindigt.Bij stolonenwordendeinternodiënbijdetopkorteromteeindigenineengroeipunt.
De vraag doet zich voor of de eigenschap der internodiënverlenging aandacht verdient in landbouwkundige zin, dus of de kwaliteit en (of) de opbrengst van het weidegras door deze vorm van Engels raaigras verbeterd kan worden. Indien deze vraag
positief beantwoord zou worden, doet zich direct de vraag voor of het mogelijk is een
constant „uitlopervormend" ras te kweken. WEBER (10) is van oordeel, dat dit laatste
mogelijk is en acht het tevens verantwoord. Hij is dus blijkbaar van oordeel, dat het
proces der internodiënverlenging geen seizoens- of standplaatsverschijnsel is. Een
nader onderzoek hieromtrent valt buiten het bestek van dit opstel, al dient er in dit
verband nogmaals op te worden gewezen, dat beworteling der spruitheffers voor een
succesvol ras eeneersteeisis,endat dit,vooral bij delangere min ofmeer „in de lucht"
hangt.
Niet onvermeld mag blijven, dat WEBER I.e. 4 gevallen van vegetatieve groei van
Engels raaigras onderscheidt:
a. „Rhizomartige Achsenverlängerungen" ontbreken,
b. „Rhizomrudimente" van ten hoogste 2cm voorhanden,
c. opstijgende of verticale „Rhizome" van 2 tot 6cm voorhanden,
d. beworteling uit de knopen van een halm.
Uit ons onderzoek is gebleken, dat a de gewone vorm van vegetatieve verbreiding
is, nl. het intravaginaal uitgroeien van zijspruiten, die zich naast de oude spruit vestigen en met deze een bosje vormen. De vormen b, c en d zijn opeenvolgende stadia
van internodiënverlenging, waarbij b en c betrekking hebben op vegetatieve, d op
generatieve spruiten. Overigens stelt de Duitse nomenclatuur wel duidelijk in het licht,
dat een definiëring van begrippen zeer noodzakelijk was.
Naar mag worden aangenomen heeft de mogelijkheid tot internodiënverlenging
een meer algemeen aspect, d.w.z. er zijn meer omstandigheden, waaronder de plant
tot internodiënverlenging overgaat dan alleen het generatief worden of de ontwikkeling van intravaginale spruiten. Deze omstandigheden mogen dan verschillend zijn,
steeds echter nopen zij de spruiten tot het zoeken naar meer ruimte. Internodiënverlenging zal kunnen optreden indien de plant b.v. onderstuift of bij beaarding gedeeltelijk wordt bedolven. Verder is op sommige weilanden op laagveen met een hoog
gehalte aan Engels raaigras, waar de vocht- en voedselvoorziening optimaal zijn, de
vegetatieve vorming vanjonge spruiten aanvankelijk vaak zo intensief, dat deze tenslotte uitloopt op een massale spruitverheffing, die sterk de indruk maakt vannoodgroei. De spruiten zijn dun en slap en de zode bestaat voor tweederde uit stengelig
materiaal, waarvan de bladscheden volkomen vergaan zijn. Alhoewel de uit de botanische samenstelling berekende hoedanigheidsgraad van een dergelijk gewas hoog is,
maakt de grasmat allerminst een superieure indruk door viltvorming en mogelijkheid
tot rotting enschimmelvorming. De slappe,veelalliggendestengelslijken op uitlopers;
het gemis aanjonge zijspruiten maakt echter de waarde voor een vegetatieve verbreiding- zo daaraan normaal nog behoefte zou bestaan op deze graslanden! - volkomen
illusoir.
Deindruk vannoodgroei wordtversterkt door hetabsoluut ontbreken vanhet roodviolette anthocyaan, dat zich in de basale bladscheden van normale spruiten bevindt.
Dit zou - als zijnde een glucoside - kunnen zijn afgebroken en geresorbeerd.
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A morphological study on the vegetative growth ofperennial rye-grass
In view of the intra-vaginal growth of the bud with the upright growth of the young
shoot it can be said that Lolium perenne does not develop any real rhizomes or
stolons. As a reaction of the development of side shoots, however, a number of old
shoots will show an internode extension which, in case a culm isformed, will continue
untiltheculm isfully grown. The organs (shoot raisers) brought about bythis resemble
stolons and are equivalent to them from an agricultural point of view, if the nodes
succeed in taking root properly.
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Mededeling 56 vanhet LB.S.
MOGELIJKE OORZAKEN VAN HET VOORKOMEN VAN PLANTEN
MET INDICATORISCHE WAARDE TEN AANZIEN VAN
DE MINERALENVOORZIENING
with summary
J . P . VAN DEN BERGH
INLEIDING

Het is reeds lang bekend dat bepaalde plantesoörten veelvuldiger worden aangetroffen op gronden met een zeer bepaalde chemisch-mineralogische samenstelling dan
op andere gronden en soms zelfs alleen op die gronden tot ontwikkeling kunnen
komen. Naarmate de plant sterker „gebonden" is aan een bepaald substraat, zal hem
een grotere indicatorische waarde kunnen worden toegekend.
Het is nu de vraag, waardoor dit natuurverschijnsel wordt veroorzaakt. Bij het
zoeken naar eenantwoord opdezevraagmoetvooropworden gestelddatde chemischmineralogische samenstelling van de grond slechts één van de zeer vele factoren is,
die een rol kunnen spelen bij het al dan niet veelvuldig voorkomen van een plantesoort. Wanneer dus een plantesoort bekend staat alseenindicator voor een grond van
bepaalde chèmisch-mineralogische samenstelling, dan is het in de eerste plaats van
belang na te gaan of andere factoren, zoals klimaat, structuur en zuurgraad van de
grond, bodemtemperatuur en bodemvochtigheid, invloeden van mens en dier, concurrentieverhoudingen tussen planten onderling, enz. niet dusdanig nauw verweven
zijn met die bepaalde chemisch-mineralogische samenstelling dat in het veld onmogelijk is uit te maken, welke factor de directe oorzaak van dit verschijnsel is. Gezien de
veelzijdigheid van de natuur, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat er niet één
factor aan te wijzen is, maar dat het een ingewikkeld complex van vele belangrijke en
minder belangrijke factoren is,waardoor een plant alsindicator kan worden gebruikt.
In het hierna volgende zal getracht worden aan de hand van de literatuur nader tot
een oplossing van dit probleem te komen.
THEORIEËN OVER KALKINDICATOREN

Gebleken is, dat er een vrij omvangrijke literatuur bestaat over de gebondenheid
van bepaalde planten aan kalkrijke, kalkarme of zure milieus. Over de oorzaken
hiervan zijn verschillende theorieën opgesteld, waarop hierna zal worden teruggekomen.Voorts zijn er planten, diestikstofminners wordengenoemd, maar een verklaring
hiervoor wordt niet gegeven. Over fosfaat- en kaliminners en -mijders is in de literatuur weinig te vinden, althans in sociologisch verband. Men spreekt in het algemeen over een vruchtbaarheids- of eenarmoede-indicator enwilhiermee dus het hele
vruchtbaarheidsniveau van de grond aanduiden.
Het heeft er dus alle schijn van dat er geen wezenlijke indicatoren bestaan voor afzonderlijke factoren, want ook de kalkrijke of zure milieus worden geenszins alléén
gekenmerkt door resp. hun hoge kalkgehalte of zure reactie. Er zijn zelfs stemmen,
o.a. LINSTOW (10),die durven beweren dat er in engere zin, dat wilzeggen bij uitschakeling van de concurrentie (dus in monocultuur), geen planten bestaan die aan een
bepaalde grond gebonden zijn. Deze uitspraak is slechts schijnbaar in tegenspraak
met de opvattingen van CLEMENTS (1),die gezegd heeft dat elke plant een indicator is.
CLEMENTS spreekt namelijk over de plant als produkt van zijn milieu, terwijl LINSTOW
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de plant afzonderlijk heeft genomen.
De vraag naar de oorzaak (of oorzaken) van het optreden van kalkminnende en
-mijdende planten is niet gemakkelijk te beantwoorden. Een grond, die van nature
veel kalk bevat, onderscheidt zich namelijk in nog veel meer voor de plantengroei van
belang zijnde eigenschappen van een grond met weinig of geen kalk. Zeer in het algemeen zijn kalkrijke gronden vruchtbaarder, hebben een hogere pH, een betere structuur, een betere doorluchting, een hogere bodemtemperatuur en een actiever bodemleven dan kalkarme gronden. Hieruit volgt dat er slechts weinig aanleiding bestaat om
het Ca-gehalte van de grond als directe oorzaak van deze minnend- en mijdendheid
te zien. STEINER (14) acht het zelfs zeer onwaarschijnlijk dat het Ca-gehalte van de
grond, afgezien van de overige kenmerkende eigenschappen van kalkrijke gronden,
een belangrijke begrenzende invloed op de verspreiding van plantesoorten en plantengemeenschappen zou uitoefenen.
Toch meende ILJIN (8)een opchemische grondslag berustende verklaring gevonden
te hebben voor het verschijnsel der kalkmijdendheid. Hij maakte onderscheid tussen
planten met veel en weinig gemakkelijk oplosbare Ca-zouten in het celsap en noemde
deze planten resp. fysiologisch calciofyl en fysiologisch calciofoob. De fysiologisch
calciofobe planten nemen wel betrekkelijk veel calcium op, maar om het calciumniveau in hun celsap laag te houden, slaan zij het teveel aan calcium met organische
zuren (voornamelijk oxaalzuur) en eventueel colloïdale stoffen neer. Dit kost de plant
volgens ILJIN niet alleen energie, maar het teveel aan calcium zou ook een schadelijke
werkingkunnen uitoefenen ophet gehele metabolische proces inde plant. Dit zou dan
de reden zijn dat deze planten bij voorkeur op calciumarme gronden voorkomen.
EICHINGER (4, 5) kwam na langdurig celsaponderzoek van kalkminnende en -mijdende planten tot dezelfde conclusie als ILJIN; hij sprak zelfs over „überfressen". Bij
zijn verklaring over het verschijnsel der kalkminnendheid begeeft hij zich naar onze
smaak op te speculatief terrein. Zijn conclusie, dat planten, die devoorkeur geven aan
kalkrijke milieus, een slecht ontsluitingsvermogen voor calcium hebben, is allesbehalve dwingend en niet in overeenstemming met de ervaringen van andere onderzoekers. Zo is onder andere ILJIN (9) van mening dat een groep van kalkminnende
planten zich alleen op kalkrijke plaatsen kan handhaven, omdat zij een grotere behoefte aan calcium hebben en niet vanwege hun minder goede ontsluitingsvermogen
voor calcium, want deze planten kunnen calcium uit kalkarme grond, zoals hij zegt,
„energisch absorbieren".
HsiOHe.a. (7) menen aan de hand van chemisch onderzoek van planten, die in het
veld zijn verzameld, zowel in de U.S.A. als in China, dat de oorzaak van de verspreiding van kalkminners en -mijders aan het element mangaan geweten moet worden.
Zij merkten op, dat in het algemeen de kalkminners een lager Mn-gehalte hebben dan
de kalkmijders, hetgeen waarschijnlijk in verband gebracht moet worden met de
slechte oplosbaarheid van mangaanverbindingen inbasisch milieu. Nu veronderstellen
zij, dat de kalkmijders veel mangaan nodig hebben of althans veel mangaan tolereren
ende kalkminners veelminder mangaan nodig hebben enzelfs gauw er door vergiftigd
zullen worden. Dwingend zijn deze conclusies echter ook allerminst.
Tegenover deze chemisch georiënteerde verklaringen staan de fysische theorieën.
De aanhangers hiervan wijzen op het verschijnsel, dat bepaalde planten die in het
noorden van hun verspreidingsgebied uitgesproken kalkminnend zijn, in het midden
en zuiden indifferent of zelfs voorkeur hebben voor kalkarme gronden. Het ligt voor
de hand klimatologische factoren hiervoor verantwoordelijk te stellen en wel in het
bijzonder de temperatuur. Naarmate we naar het noorden gaan, neemt de temperatuur af en zullen planten, die daarvoor gevoelig zijn, zich alleen nog op de warmste
plaatsen kunnen handhaven en dat zijn over het algemeen de kalkhoudende gronden.
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Deze redenering wordt des te klemmender, wanneer we bedenken dat een dergelijke
omzwaai van indifferent, of zelfs kalkmijdend naar kalkminnend zich bij sommige
planten voltrekt van het laagland naar het gebergte. Het is algemeen bekend, dat bij
elke 200 meter stijging de temperatuur gemiddeld 1 °C daalt.
LINSTOW (10) zegt het met de volgende woorden:
„Durchmustert men das Heer der Pflanzen, so sind sie vielfach edaphisch um so
gleichgültiger, je mehr sie im Kern ihres Areales wachsen, dagegen an den Grenzen
um so empfindlicher, je näher sie ihnen kommen".
De wijd uiteenlopende en de vaak zelfs met elkaar in strijd zijnde resultaten van de
ontelbare proeven met betrekking tot de invloed van bemesting en bekalking op de
botanische samenstelling, zowelvan oud grasland alsvaninvakken uitgezaaide mengsels, doen intussen vermoeden, dat bij de strijd om het bestaan vaak andere factoren
dan de mineralenvoorziening van doorslaggevende betekenis zijn voor de grootte van
de concurrentiekracht van de planten. In een betrekkelijk recente publikatie wijst
WALTER (19) hier met nadruk op:
„Man kan heute sagen, und es muss immer wieder betont werden, dass mit Ausnahme der absoluten Vegetationsgrenzen die Verbreitung der Pflanzen nur indirekt
durch die physikalisch-chemischen Aussenfaktoren bedingt wird. Diese beeinflussen
meist nur die Wettbewerbsfähigkeit der Pflanzen, wodurch bald die eine, bald die
andere Art die Oberhand gewinnt. Dajedoch die Mittbewerber durchaus nicht immer
diegleichen sind,wird auch dieAbhängigkeit einerArt von einund demselben Faktor
in dem verschiedenen Teilen ihres Verbreitungsgebietes wechseln". En even verder:
„Auch die Arealgrenzen werden nicht durch die Aussenfaktoren direkt, sondern indirekt durch die Beeinflussung der Wettbewerbsfähigkeit bestimmt".
In dit verband waarschuwt DE VRIES (17) voor het generaliseren van proefveldresultaten. Zij gelden immers in principe alleen voor de omstandigheden van dat bepaalde proefveld, waar het ogenschijnlijke gedrag van een soort onder andere afhankelijk is van de andere soorten, waarmee hij ter plaatse voorkomt.
ONTSLUITINGSVERMOGEN, BEHOEFTE, OPNAMESNELHEID

Aan de hand van enkele potproeven zullen wij trachten tot een nadere omschrijving
van het probleem te komen.
SPRAGUE (13)lietin zandcultures, waarin voortdurend voedingsvloeistof druppelde,
twee grassoorten (Agrostis tenuis en Poa pratensis) groeien. Nu bleek steeds, dat
Agrostis tenuis meer calcium opnam dan Poa pratensis, niet alleen omdat Agrostis
tenuismeer droge stof produceerde, maar ook vanwege,het hogere Ca-gehalte van dit
gras. Hierbij merkt SPRAGUE op, dat het zich beter handhaven van Agrostis tenuis
op zure gronden misschien wel samenhangt met een „greater feeding power and absorption capacity for the essential calcium required for growth" (hij gaat er van uit,
dat in het algemeen kalkarmoede gepaard gaat met een lage pH). Wanneer hij onder
„feeding power" o n t s l u i t i n g s v e r m o g e n verstaat is deze conclusie niet gerechtvaardigd, want in dezeproef was de calcium voortdurend in gemakkelijk opneembare
vorm aanwezig. Met „absorption capacity" wordt hier waarschijnlijk o p n a m e snelheid bedoeld. Intussen is het zeer wel denkbaar, dat Poapratensis met minder
calcium een even grote of grotere concurrentiekracht kan ontwikkelen dan Agrostis
tenuis.
DOMONTOWITSCH en SCHESTAKOW (2) hebben aannemelijk gemaakt, dat een plant
met een groter ontsluitingsvermogen voor eenbepaald mineraal niet altijd een grotere
b e h o e f t e aan dat mineraal heeft dan een plant met een kleiner ontsluitingsvermogen.
Zij deden dit metpotproeven, waarbij haver enlupine in mono-enmengcultuur groeiden ingrond diearmwasaanfosfaat enwaaraanmoeilijk ofgemakkelijk oplosbaar fos109
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Fig. 1. Geoogste hoeveelheid droge stof van haver en lupine in mono- en mengcultuur op fosfaatarme grond, bemest met moeilijk en makkelijk oplosbaar fosfaat (gegevens van DOMONTOWITSCH en SCHESTAKOW (2)).

Yielded dry matter of oats and lupine in mono- and mixed cultures on soil poor in phosphate,
fertilizedwithinsolubleand soluble phosphate {datafrom DOMONTOWITSCHOW SCHESTAKOW(2)).

faat was toegevoegd (fig. 1). Opdenietenmetmoeilijkoplosbaarfosfaat bemesteobjectenvandemonocultures groeidehaver practisch niet,terwijl lupine ophet met moeilijk
oplosbaar fosfaat bemeste object reeds een zeer goede opbrengst gaf. Daarentegen
gaf haver een 2 X zo grote opbrengst aan droge stof als lupine op het met makkelijk
oplosbaar fosfaat bemeste object, terwijl lupine een opbrengstdaling te zien gaf ten
opzichte van het met moeilijk oplosbaar fosfaat bemeste object. Het ziet er dus naar
uit dat haver met zijn kleinere ontsluitingsvermogen een minstens even grote behoefte
aan fosfaat heeft als lupine. Met nadruk moet hier echter worden opgemerkt, dat de
grootte van de opbrengst aan bovengrondse droge stof waarschijnlijk een slechte maat
is voor de grootte van de concurrentiekracht.
Bijdemengcultuur (3 planten haver-f-3planten lupine)bemest metslecht oplosbaar
fosfaat, bracht de haver ruim 3X zoveel op als bij het overeenkomstige object met
haver inmonocultuur (6planten haver).Ditzou erdus opkunnen wijzen, dat de haver
geprofiteerd heeft van de door de lupine (te veel?) ontsloten fosfaat. Dat deze drievoudige opbrengst het gevolg zou zijn van een stikstofeffect, veroorzaakt door de
leguminooslupine, isomtweeredenen nietwaarschijnlijk te achten. In deeerste plaats
waren al de objecten ruim van stikstof voorzien en in de tweede plaats veroorzaakte
boekweit bij haver ook een opbrengstverhoging, waarschijnlijk eveneens ten gevolge
van zijn groter ontsluitingsvermogen voor fosfaat.
Voorts bestaat de mogelijkheid dat de opnamesnelheid voor fosfaat bij haver en
lupine verschillend is. Een aanwijzing in deze richting geeft het met gemakkelijk oplosbaar fosfaat bemeste object, waar haver en lupine in mengcultuur groeiden. Hierbij
valt namelijk de zeer geringe opbrengst van lupine op. Wellicht heeft de haver het
fosfaat zo snel opgenomen, dat de lupine achter het net viste.
Er zijn in de literatuur nog meer proeven te vinden, waarmee men meent aangetoond te hebben dat plantesoorten verschillen in ontsluitingsvermogen voor moeilijk
oplosbare fosfaten. Bij kritische beschouwing blijken de aangevoerde argumenten
echter niet steekhoudend. Zo heeft onder andere FRIED (6) het bewijs trachten te
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leveren met behulp van P 32 . Zijn redenering is aldus: indien plantesoorten niet verschillen in ontsluitingsvermogen voor fosfaat, zullen zij groeiend op een grond met
twee vormen fosfaat, die fosfaatvormen in dezelfde verhouding opnemen als waarin
dezevormen beschikbaar zijn in de grond. Wanneer de eneplant dus naar verhouding
meer fosfaat afkomstig van de onoplosbare vorm zou bevatten dan de andere plant,
dan zou dat een bewijs zijn dat de eerste plant een beter ontsluitingsvermogen voor
onoplosbaar fosfaat heeft dan de tweede.Dit isechter nietjuist. Wanneer wij namelijk
bedenken dat de ene plant een snellere groeier is dan de andere, is het niet onwaarschijnlijk, dat de snelste groeier vooral dié vorm van fosfaat zal opnemen, die het
snelst fosfaat nalevert, dus het gemakkehjkst oplost. De snelste groeier zal dus naar
verhouding meer fosfaat van gemakkelijk oplosbare vorm bevatten dan de langzame
groeier. Hiermee isechter geenszins het bewijs geleverd, dat de snelle groeier het moeilijk oplosbare fosfaat minder goed zal ontsluiten dan de langzame groeier.
DRAKE en SCARSETH (3) hebben trachten aan te tonen dat planten in ontsluitingsvermogen voor kalium kunnen verschillen. Bij een groot aantal gewassen, die op
kaliarme grond groeiden, hebben zij de hoeveelheden aan de grond onttrokken
kalium bepaald. Deze bleken bij timothee het grootst te zijn (3 X de hoeveelheid uitwisselbare K) en bij spinazie het kleinst (0,5 X de hoeveelheid uitwisselbare K). Dat
dit geen kwestie is van een geringere behoefte aan kalium bij spinazie bleek bij bemesting met KCl; spinazie gaf de grootste meeropbrengst, terwijl timothee helemaal
niet op deze bemesting reageerde. Toch zijn hun conclusies niet zonder bedenkingen.
Degewassenzijn namelijk opverschillendetijdstippen geoogst enweltijdens hun bloei.
Dit brengt dus met zich mee dat de langzaam tot ontwikkeling komende gewassen,
waartoe volgens de schrijvers timothee behoorde, gedurende langere tijd kalium uit
de grond hebben kunnen opnemen dan de zich snel ontwikkelende gewassen. Vooral
met het oog op de nalevering van kalium door de grond, zal de factor tijd de totaal
opgenomen hoeveelheid kalium kunnen beïnvloeden.
Aangaande de behoefte van een plant aan een bepaald voedingselement stelde
MACY (11)de theorie van het „kritische percentage" op. Dit ishet percentage van dat
element in de plant, waarbij voor het eerst groeivertraging of oogstvermindering optreedt ten gevolge van een tekort aan dat element. ULRICH (15, 16) heeft voor verschillende gewassen een methodiek ontworpen om dit kritische percentage te bepalen
in verband met bemestingsnormen. Deze percentages geven echter geen enkele informatie over de verschillen tussen de totaal benodigde hoeveelheden van dat element
voor de optimale groei van die gewassen. Overigens is het zeer de vraag of deze verschillen zodanig kunnen worden vastgelegd, dat daarmee een maat verkregen wordt
voor de ontwikkelingskansen van een plant bij de aanwezigheid van een bepaalde
hoeveelheid van dat element in de grond. Immers plantesoorten verschillen sterk in
groeiritme, waardoor vergelijking zeer bemoeilijkt wordt en bovendien doet tegenwoordig de mening opgeld, dat de optimale groei mede afhankelijk is van de verhoudingen waarin de elementen in deplant voorkomen (12) en niet alleen van de absolute
hoeveelheden. Bij in concurrentie groeiende planten zal, zoals reeds eerder is opgemerkt, debovengrondse droge-stofopbrengst daarenboven weiniguitsluitselgevenover
de grootte van de concurrentiekracht van de planten.
Over de snelheid van opname van voedingsstoffen is dank zij het onderzoek met
radioactieve isotopen veel bekend geworden. In de literatuur is echter niets te vinden
over een systematisch onderzoek naar de eventuele soortspecificiteit hiervan.
Ondanks het ontbreken van sluitende bewijzen zijn er voldoende redenen om aan
te nemen dat planten kunnen verschillen in ontsluitingsvormen voor, opnamesnelheid
van en behoefte aan voedingselementen. Gebleken is echter, dat deze drie factoren
„als componenten van het concurrentievermogen van de plant" niet onafhankelijk
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van elkaar kunnen worden bestudeerd.
NABESCHOUWING

In deliteratuur worden de plantengeografische begrippen „minnend" en „mijdend"
alleen gebruikt bij planten, die een voorkeur schijnen te hebben voor kalkrijke, resp.
kalkarme of /ure standplaatsen. De pogingen om aan te tonen, dat de kalkminnendheid resp. kalkmijdendheid veroorzaakt wordt door verschillen in het gedrag van deze
planten ten opzichte van het element calcium leverden geen dwingende bewijzen op.
De conclusies van ILJIN en EICHINGER, dat kalkmijdende planten op kalkrijke gronden zouden lijden aan een teveel aan calcium, werden door monocultures in pot- en
vakkenproeven lang niet bij alle kalkmijdende soorten bevestigd. Hierbij moeten we
echter wel bedenken, dat wanneer de bovengrondse produktie niet is verminderd, dit
noggeenszinshoeft tebetekenen dat deconcurrentiekracht niet kleiner is geworden.
Dat in de literatuur niet over kali- en fosfaatminnendheid of mijdendheid wordt
gesproken, terwijl deze elementen kwantitatief een minstens even belangrijke rol inde
voeding van de plant spelen als calcium, zou er eveneens op kunnen wijzen, dat de
minnend- en mijdendheid voor kalkrijke gronden niet door het voedingselement
calcium wordt veroorzaakt. Het isveeleer het complex van factoren kenmerkend voor
deze gronden, dat de concurrentieverhoudingen beïnvloedt. Hierbij denken wij in de
eerste plaats aan de fysische eigenschappen van deze gronden.
Het feit, dat men wel vruchtbaarheids- en armoede-indicatoren kent en geen kaliof fosfaatindicatoren, wijst inde zelfde richting. Hetcomplexvanfactorendatwijaanduiden met „vruchtbaarheidsniveau" heeft blijkbaar invloed op de concurrentieverhoudingen tussen de planten. Verschillen in ontsluitingsvermogen voor, behoefte
aan en opnamesnelheid van voedingselementen, om slechts enige componenten van
het concurrentievermogen te noemen, zullen bij elk vruchtbaarheidsniveau andere
concurrentieverhoudingen opleveren.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat op cultuurland de factor „gebruik" de
concurrentieverhoudingen dusdanig kan beheersen, dat de eventuele voorkeur van
eenplant voor een bepaald edafisch milieu geheel niet tot uitdrukking kan komen. Zo
constateerde onder andere DE VRIES (18)op eenbekalkingsproefveld op oud grasland,
dat de gebruikswijze (tijd van maaien en weiden enz.) van veel grotere invloed op de
veranderingen in de botanische samenstelling was geweest dan de bekalking zelf.
On thebackground of theoccurrenceof indicatorplantsfor mineral supply
Certain plant species are to be found more abundantly on soils with a very definite
chemical-mineralogical-composition than on other soils. The cause of this phenomenon was verified in literature on the subject. It was apparent that the plantgeographical conceptions „loving" en „avoiding" were only used for plants which seem to
have a preference for habitats rich in lime, and poor in lime or with an acid reaction
respectively. The efforts to prove that this is caused by differences in the attitude of
plants towards the element calcium did not yield any conclusive evidence. It is more
likely that a complex of factors, characteristic of these soils, influences the competition. In this connection the physical characteristics of these soils are probably of
great importance.
Thefact thatfertility andpoverty indicators do exist,but nopotassium or phosphate
indicators are known, suggests the same trend. The complex of factors indicated by
the name „fertility level" apparently influences the competition ratio of plants.
In spite of thelack ofconclusive evidence,there are sufficient reasons to assume that
plants can differ in their feeding power, absorption speed and need of certain plant
nutrients. It was apparent however that these three factors, „being components of
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the competition ability of the plant", could not be studied independently.
Finally it must be observed that on cultivated grassland, the factor use can control
the competition in such a way that the possible preference of a plant for a certain
edaphic environment cannot find expression.
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Mededeling 57 vanhet I.B.S.
EEN ORIËNTEREND ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN
BEHANDELING EN EDAFISCHE FACTOREN OP HET VOORKOMEN
VAN VERSCHILLENDE TYPEN VAN ENGELS RAAIGRAS (LoliumperenneL.)
IN OUD GRASLAND
with summary
J. P. VAN DEN BERGH, T H . A. DE BOER1) en Mej. J. J. VAN DE KAA 2 )
INLEIDING

In oud grasland komen van de daarin aanwezige grassoorten verschillende vormen
voor die in velerlei opzicht, zoals groeiwijze, tijd van schieten, produktiviteit, enz.,
van elkaar kunnen verschillen. De typen van iedere soort afzonderlijk vormen tezamen een populatie, waarin de verschillende planten verschillende erfelijke eigenschappen bezitten.
Door eenbepaald edafisch milieu of eenbepaalde behandeling zal indeze populatie
natuurlijke selectie optreden in een richting waarbij dié eigenschappen naar voren
komen, die de plant in staat stellen zich onder die bepaalde omstandigheden het beste
te handhaven. Zo zullen op een weiland de sterk uitstoelende, laat schietende weidetypen de overhand krijgen, terwijl op een hooiland de weinig produktieve, vroeg
schietende hooilandvormen zullen gaan overheersen. Ook kan men zich voorstellen
dat op drogere gronden een vorm tot ontwikkeling komt, die beter bestand is tegen
droogte dan de vormen, die op vochtiger gronden voorkomen, enz.
DOELSTELLING

Voor de waardering van het grasbestand is het van belang te weten in welke Aerhouding de verschillende vormen van een bepaalde grassoort op percelen met een
bepaalde behandeling en eenbepaald edafisch milieuvoorkomen. Aangezien het in het
algemeen niet mogelijk is de verschillende vormen van een grassoort aan hun morfologischeeigenschappenteherkennen,moetenwebij de waardering van het grasbestand
in het veld langs indirecte weg deze verhouding trachten te benaderen.
Bij het botanisch graslandonderzoek is gebleken dat er een goed statistisch verband
bestaat tussen de botanische samenstelling (o.a. het gewichtspercentage goede grassen) van percelen oud grasland en de behandeling van deze percelen. Onder de term
„behandeling" verstaan wehier het complexvan factoren zoals beweiding, bemesting,
verzorging, enz.Deze factoren zijn meestal dusdanig met elkaar verweven, dat wij hun
afzonderlijke invloed op de botanische samenstelling langs statistische wegniet zuiver
kunnen bepalen; vandaar deze samenvattende term „behandeling".
Aangezien de behandeling dus zowel invloed uitoefent op de grootte van het percentage goede grassen, als op het voorkomen van bepaalde vormen binnen één soort
is het waarschijnlijk dat er een correlatie zal bestaan tussen het percentage goede
grassen en de verhouding tussen de percentages wei- en hooilandtypen.
Bijvoorbeeld: op een weiland met een laag percentage goede grassen in het bestand
zullen de goede grassen (vanwege het hooitype) lager moeten worden gewaardeerd,
dan op een perceel met een hoog percentage goede grassen in het bestand.
Zo zouden ook op de droogtegevoelige percelen vormen van een grassoort kunnen
voorkomen die anders gewaardeerd moeten worden dan de vormen op vochtige percelen.
*) Verbonden aan het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw.
) Voorheen verbonden aan het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw.
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OPZET VAN DE ORIËNTERENDE PROEF

In het rivierkleigebied Tielerwaard zijn enkele graslandpercelen uitgezocht, die
zich in botanische samenstelling duidelijk van elkaar onderscheiden. Volgens het
indelingssysteem, zoals dit bij de graslandvegetatiekartering wordt toegepast (1), kan
het bestand op deze percelen gekwalificeerd worden met:
perceel 1 goed weiland
( > 60% goede grassen, waaronder
30-50% Lolium perenné)
2 voldoende weiland
( > 45% goede grassen, waaronder
15-30% Lolium perenné)
3 matig weiland
( < 35% goede grassen en < 35% op
armoede wijzende soorten)
4 matige hooiweide
(alsperceel3en > 30%ophet gebruik
als hooiland wijzende soorten)
5 slechte hooiweide
( > 3 5 % op armoede wijzende soorten)
6 matig, zeer droogtegevoelig weiland (als perceel 3 en > 40% op droogte
wijzende soorten)
Op deze 6 percelen zijn polletjes Engels raaigras uitgestoken. De spruiten hiervan
zijn op zandgrond uitgepoot en hun groeiwijzen zijn gedurende het groeiseizoen van
1956bestudeerd. Bovendien zijn vier sneden geoogst resp.op 13juni, 17juli,29augustus en 22 oktober en de vers- en drooggewichten van de vegetatieve en generatieve
delen der afzonderlijke planten bepaald.
Het grondmonsteronderzoek op de betrokken percelen leverde de volgende cijfers
op:
Tabel1.
P-citroen
Perceel 1
2
3
4
5
6

30
34
17
16
13
16

K-getal
20
19
24
21
18
21

pH-KCl
5,25
5,25
4,60
4,30
4,70
4,60

% afslibbaar

% humus

64
63
62
55
74
62

Uit de tabel blijkt dat de botanisch goed en voldoende gewaardeerde weilanden
zich wat betreft het P-citroen cijfer en de pH-KCl duidelijk onderscheiden van de
matigen slechtgewaardeerde percelen. Het P-citroen cijfer ishet laagst op het slechtst
gewaardeerde perceel. Er bestaat hier geen verband tussen het percentage goede grassen en het K-getal.
RESULTATEN

Fig. 1geeft voor de verschillende percelen:
a. het gemiddelde gewicht aan vers materiaal bij de 2e snede, van ± 10Engels-raaigrasplanten,
b. de uitersten in gewicht aan vers materiaal bij de 2e snede.
Wanneer wedegemiddelde gewichten aan versmateriaal van deplanten, afkomstig
van de verschillende percelen, met elkaar vergelijken, dan zien we een duidelijke
afname van het gemiddelde gewicht naarmate de vegetatie minder goede grassen (o.a.
minder Engels raaigras) en meer op armoede en op het gebruik als hooiland wijzende
soorten bevat (perceel 1->5). Uit het grote verschil tussen het kleinste en grootste
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16,3
16,8
18,1
18,8
16,2
15,5

gewicht blijkt wel dat er binnen een perceel ook nog een
grote variatie in Engels-raaigrasvormen bestaat.
In fig. 2 zijnvandeverschillende percelen de relatieve gex het gemiddelde van ongeveer 10 planten
middelde droge-stofgewichten
the averageof about 10plants
T de uitersten
(vegetatieve p l u s generaj_ the extremes
tieve delen) van ± 10 planten per perceel met elkaar vergeleken. Hierbij is voor elke
20 snede afzonderlijk het hoogste
hierboven bedoelde gewicht op
100 gesteld. In overeenstemperceel
mingmethetvoorgaande blijkt
field
nu dat naarmate de vegetatie op een slechtere behandeling wijst, de produktie aan
droge stof van de in deze vegetaties voorkomende Engels-raaigrasvormen in het
algemeen afneemt. De Engels-raaigrasvormen van perceel 2 (voldoende weiland)
produceren echter in de 3e en 4e snede gemiddeld veel minder dan die van perceel 3
versgewicht in grammen F i g . 1 .

fresh weightingrams Tweede snede van de Engels-raaigrasplanten afkomstig van de verschillende percelen.
Second cut of theplants ofLoliumperenne originating from the various
fields.

alleen generatieve delen
inflorescences only

bovengrondse delen
fops

5

6
perceel
field

Fig. 2 en 3. Gemiddelde droge-stofgewichten in % (hoogste droge-stofgewicht = 100%).
Average dry weights in % (highest dry weight = 100%).
- ^ — 1e snede, 1st cut
2e „ , 2nd „

3e snede, 3rd cut
ie
„ , 4th „

(matig weiland) en zelfs ook minder dan die van perceel 4 (matige hooiweide). Voor
een mogelijke verklaring zie men „Bespreking der resultaten".
Opvallend is verder dat de Engels-raaigrasvormen van het matige, zeer droge weiland verreweg het minst produceren.
In fig. 3zijn op dezelfde wijze als in fig. 2voor het totaal gewicht aan droge stof is
gebeurd, de droge-stofgewichten van de g e n e r a t i e v e delen uitgezet.
De lijn van de 1ste snede laat zien dat het droge-stofgewicht van de generatieve
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Fig. 4. Verhouding tussen de drooggewichten van de generatieve delen
en die van de totale bovengrondse
opbrengst in %.
Ratio between the dry weights of the
inflorescences and the dry weights of
the tops in %.

delen toeneemt naarmate we met een op grotere armoede wijzende vegetatie te doen
hebben; d.w.z. in deze richting krijgen de vroeg schietende hooitypen meer en meer
de overhand. Dat dit gewicht aan generatieve delen niet alleen absoluut maar ook
relatief t.o.v. het totale gewicht aan droge stof van de afzonderlijke planten stijgt,
blijkt uitfig.4, alwaar de verhouding tussen het droge-stofgewicht van de generatieve
delen en het totale droge-stofgewicht van de planten op de verschillende percelen met
elkaar wordt vergeleken.
Merkwaardigerwijze komen de zeer weinig producerende Engels-raaigrasvormen
van het matige,zéér droge weiland (perceel 6)wat betreft generatieve ontwikkeling ten
tijde van de 1ste snede overeen met de zeer veel producerende Engels-raaigrasvormen
van het goede tot voldoende weiland (perceel 1en 2).
Bij de volgende sneden blijven de Engels-raaigrasvormen van het beste en het
droogste perceel (percelen 1en 6) een geringe generatieve groei vertonen, terwijl deze
bij deandere percelen vrij sterk wisselt. Opvallend isde sterkere generatieve ontwikkeling na de 1ste snede van de vormen afkomstig van het voldoende weiland (perceel 2)
t.o.v. die van het matige weiland (perceel 3).
°/o generatieve delen bij de 2 e snede

% inflorescences

of the 2nd cut

100 i A perceel 1, field 1
•• 5 . .. 5
X
..
6. . .
S
•
..
2.3 en« .field 2.3and£

Fig. 5.

20

_L

_L

X

120
160
200
240
280
320 g
totaal versgewicht per plant van 2 e + 3 e * - 4 e snede
rd
ln
total fresh weight per plant of 2"d t 3 *
4 cut

Verband tussen de mate van
generatieve ontwikkeling ten
tijde van de 2e snede en de
totale produktie gedurende
het groeiseizoen (2e, 3een 4e
snede).
Correlation between the extent of the generative development at the time of the 2nd
cut and the total yield during
the growing season (2nd, 3rd,
and 4th cut).

In fig. 5isvoor de afzonderlijke planten de somvan degewichten aan vers materiaal
van de2e, 3een4e snede (helaas is het versgewicht van de 1ste snedevan de afzonderlijke planten niet bepaald) uitgezet tegen het procentuele aandeel van het gewicht aan
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vers materiaal van de generatieve delen bij de 2e snede t.o.v. het totaal gewicht aan
vers materiaal bij de 2e snede. Hieruit blijkt dat in het „rijkere" (perceel 1)en het zeer
„arme" (perceel 5) vegetatietype de Engels-raaigrasvormen duidelijk minder aan
totaal vers materiaal produceren, naarmate zij zich in het begin van het groeiseizoen
meer generatief ontwikkeld hebben. Voor het „droogste" (perceel 6) en het „middelmatige" (percelen 2, 3en 4)vegetatietype geldt deze regel niet of in mindere mate.
°/o droge stof
°/o dry matter
50 r-

°/o droge stof van de vegetatieve delen
°/o dry matter of vegetative parts
50i-

20

5

J

6
perceel

6
perceel
field

field
°/o droge stof von de generatieve delen
% dry matter of the
inflorescences
SO f—
,--•

ie snede 13 j u n i ,

1s^cut June 13

2e

..

17 j u l i ,

2nd,,

3e

„

29 augustus,3 r d •• August 29

July 17

4« . .. . 22 oktober ,4th •• October 22

_L
5

J

6
perceel
field

Fig.6. Droge-stofpercentages van de bovengrondse, de vegetatieve en de generatieve delen bij de
verschillende sneden.
Percentagesofdry matterof the tops,the vegetativeparts andtheinflorescences of the various
cuts.

In fig. 6zijn de gemiddelde percentages droge stof van de planten afkomstig van de
verschillende percelen voor elke snede aangegeven, zowel voor de totale hoeveelheid
geproduceerde groene massaalsookvoordevegetatieveengeneratievedelenapart.Deze figuur laat duidelijk zien dat het gehalte aan droge stof stijgt naarmate het seizoen
vordert (delijnen van de 1stet/m 4de snedeliggen boven elkaar) en dat er een tendens
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bestaat dat het percentage droge stof stijgt naarmate we te maken hebben met de op
grotere armoede wijzende vegetatietypen. De planten afkomstig uit-het zeer droogtegevoelige vegetatietype (perceel 6) gedragen zich t.a.v. het gehalte aan droge stof zeer
eigenaardig: terwijl het percentage droge stof van de vegetatieve delen gemiddeld hoger is dan dat van de planten van de andere percelen, is dat van de generatieve delen
gemiddeld juist lager, althans lager dan dat van de planten van de matig tot slecht
gewaardeerde percelen.

Fig. 7. Typen van Lolium perenne in oud grasland.
Links: afkomstig van een goed weiland (perceel 1).
Midden:
„
,, ,, matig, zeer droogtegevoelig weiland (perceel 6).
Rechts:
,,
„ „ slechte hooiweide (perceel 5).
Types of Lolium perenne in oldpermanent grasslands.
Left:
laken from a good pasture {field 1).
Centre: „
„ „ moderate, very drought resistent pasture (field 6).
Right:
,,
,, „poor meadow-pasture (field 5).

In fig. 7 staat geheel links de op het goede weiland (perceel 1) meest voorkomende
vorm van Engels raaigras afgebeeld en geheel rechts die van de slechte hooiweide
(perceel 5). Dit zijn pollen, die in één groeiseizoen op dezelfde standplaats uit één
spruit zijn voortgekomen. Hierbij moeten we wel bedenken dat de hier afgebeelde
wortelstelsels slechts een grove benadering vormen van de totale hoeveelheden geproduceerde wortels (de pollen zijn met een schop uitgestoken en in de sloot schoon
gespoeld) en dat deze „baarden" geenszins de natuurlijke ligging van de wortels weergeven (hieruit mogen dus geen conclusies worden getrokken omtrent de diepte van de
beworteling enz.).
De verschillen zijn overduidelijk: de sterk uitstoelende, veel blad en wortels en naar
verhouding weinig bloeiwijzen producerende vorm van het goede weiland tegenover
de weinig producerende, sterk generatief ontwikkelde vorm met recht omhooggaande
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bloeiwijzen vanhetslechtehooiland.Hettotaledroge-stofgewicht van de bovengrondse
delen is van de linker pol 13,5X zo groot als van de rechter pol en het procentuele
aandeel van het gewicht aan droge stof van de generatieve delen t.o.v. het totaal gewicht aan droge stof van de bovengrondse delen is voor deze pollen resp. 18en59%.
Het Engels-raaigrastype dat op hetmatige,zeerdroogtegevoelige weiland (perceel6)
voorkomt is in het midden van fig. 7 afgebeeld ; het is de weinig producerende, fijnbladige, matig generatief ontwikkelde vorm met betrekkelijk plat liggende bloeiwijzen.
BESPREKING DER RESULTATEN

Er iskomen vast te staan dat in oud grasland een grote verscheidenheid aan Engelsraaigrasvormen voorkomt, niet alleen op verschillende percelen, maar ook binnen één
perceel. Het eerste behoeft geen verwondering te wekken gezien het feit dat door de
zeer uiteenlopende behandelingswijzen geheel andere milieus worden geschapen,
waarin de plant zich moet trachten te handhaven. Dat binnen één perceel ook een
betrekkelijk grote vormenrijkdom kan voorkomen is te verklaren door aan te nemen
dat bij een wat extensief gebruik „bossen" blijven staan, zodat zich naast elkaar ververschillende vormen kunnen ontwikkelen (weide- en hooitypen). Een mogelijke verklaring voor het afwijkende gedrag van de Engels-raaigrasvormen van perceel 2 ligt
inhet bovenstaande besloten: perceel 2wordt hoogstwaarschijnlijk behoorlijk bemest,
maar ruig beweid. Perceel 3daarentegen wordt slecht bemest, maar misschien intensiever beweid dan perceel 2,zodat op perceel 3de hooitypen minder kans krijgen zich
te ontwikkelen dan op het beter gewaardeerde perceel 2.
Door dergelijke en andere variaties in de behandeling is het niet te verwachten dat
voor de individuele percelen met een zelfde botanische kwalificatie een zelfde verhouding tussen de massa-aandelen van de verschillende vormen zal bestaan. Alleen de
middeling van deze verhoudingen van een groot aantal percelen die hetzelfde zijn gewaardeerd, zal een constant verhoudingsgetal opleveren dat specifiek is voor een bepaalde waarderingsklasse. Dat ondanks dezespreiding eenduidelijke lijn bij de onderhavige proef is geconstateerd, hangt samen met de omstandigheid dat bij de keuze
van de percelen zeer bewust is gezocht naar typische vertegenwoordigers van de klassen waarin het grasland op grond van zijn botanische samenstelling is ingedeeld.
Voor de grondanalysecijfers geldt ook, dat alleen gemiddelde analysecijfers van
een groot aantal percelen verschillen in vruchtbaarheidsniveau kunnen aantonen tussen botanisch verschillend gewaardeerde groepen van percelen. Dat in ons geval de
fosfaattoestand van de percelen regelmatig afneemt, naarmate de botanische samenstelling van deze percelen op grotere armoede wijst, moet gedeeltelijk aan het toeval
worden toegeschreven.
Bij het beoordelen van de resultaten van dit onderzoek mag niet worden vergeten
dat het hier slechts een oriënterende proef betreft (op de percelen is nl. geen vertegenwoordigend monster genomen;de keuze van de Engels-raaigrasplantjes kan dus aan
een zekere willekeur onderhevig zijn geweest) die allerminst bedoeld is om de verhoudingen te bepalen waarin de verschillende Engels-raaigrasvormen op botanisch verschillend gewaardeerde graslandpercelen voorkomen.
Ten slottemoet nogworden opgemerkt dat, uit hetfeit dat op het matige,zeer droge
perceel een vorm van Engels raaigras voorkomt, die niet op de andere percelen wordt
aangetroffen, een aanwijzing is verkregen, dat niet alleen de behandeling, maar ook
andere milieufactoren, zoals b.v. droogte, een rol kunnen spelen bij de natuurlijke
selectie van een bepaalde vorm van een gras.
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Apreliminary investigation todetermine theinfluenceofmanagement andedaphicfactors
on theoccurrenceof varioustypes ofLoliumperenne L. onoldpermanent grasslands
On old permanent grasslands the grasstypes of one species belong to a population
in which a great many hereditary characteristics are present in different individuals.
During the decennia a natural selection will take place in this population through
environmental circumstances (natural and man made). This selection will force back
or even exclude types with characteristics less adapted to a special environment and
other types will have their chance. On a pure pasture for example strong-sprouting,
late-shooting pasture types will predominate, while on a hayfield early shooting
meadow types with little vegetative growth are predominant.
In evaluating the sward it is important to know in which ratios (expressed in dry
weight percentages) the various types of a single plant species are present.
In most cases we cannot distinguish the types of one species by their morphological
characteristics, hence we must try to determine these ratios in a roundabout way.
The botanical grassland research in the Netherlands showed a good statistical
correlation between the botanical composition of old permanent grasslands (such as
the weight percentages of good grasses) and the management on these fields. With the
term „management" we mean a complex of factors, such as method of grazing,
manuring, mowing the rough growth after grazing, etc. which are so strongly intermingled that we cannot determine their particular influence on the botanical composition by means of statistical methods.
Since the management not only influences the level of the weight percentages of
good grasses, but also (in the same way) the ratio between the weight percentages of
pasture and meadow types,wecan expect a good correlation between these values.
To geta good idea of the variation of the types of Lolium perenne on fields which
have a distinctly different botanical composition, we took samples from these fields
by digging out sprouts of L. perenne. These sprouts were planted out on an experimentalfieldand during the growing season of 1956their habit of growth was observed
and their production was measured by harvesting in four cuts.
Samples were taken from the followingfields:
field 1 good pasture
„ 2 sufficient pasture
„ 3 moderate pasture

„ 4 moderate meadow-pasture
„ 5 poor meadow-pasture
„ 6 moderate, very drought resistant
pasture

( > 60% of good grasses, including
30-50% Lolium perenne)
( > 4 5 % of good grasses, including
15-30% Lolium perenne)
( < 35% of good grasses and
< 35% of species indicating low soil
fertility)
(as field 3 and > 30% of species indicating that the sward isoften mown
for hay)
( > 35% of species indicating low soil
fertility)
(as field 3 and > 40% of species indicating dry circumstances)

Considering the diagrams we note distinct differences between the measured values
of plants from various fields. We also see that according to the increase of the degree
in which the vegetation indicates poor circumstances, the types of L. perenne are less
productive, shooting earlier and producing relatively more generative material.
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The fairly big differences between the types within one field can be explained by
assuming an extensive use so that the various types can develop next to each other.
The variation of the ratio in which the various types of a simple plant species are
present on fields belonging to the same agricultural group (based on the botanical
composition) iscaused by differences in the intensity of single factors within the complex „management". For example, mowing the rough growth after grazing will not
in general considerably change the botanical composition, but possibly it will bring
about a shifting in the ratio between meadow and hay types.
Consequently it is understood that there is no constant ratio between the various
types on the individual fields of the same group. By averaging the ratios of a great
number of fields of the same group only, we get a constant value which is specific
for this typically agricultural group.
The presence of a particular type of L. perenne on a very drought resistant pasture
(little production, moderate generative growth and creeping prostrate inflorescences)
indicates that not only management, but also environmental factors such as drought,
may be of importance in the natural process of selecting a particular type of Lolium
perenne.
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