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WOORD VOORAF
Opnieuw vond een aantal geschriften over sterk uiteenlopende onderwerpen zijn
wegnaar dezejaarlijkse uitgavevan het I.B.S. Uiteraard zijn deschrijvers enhun instituutsgenoten verdacht op mogelijke nuttige toepassingen van de verkregen gegevens,
maar wij roepen daarbij ook gaarne de medewerking in van een zoveel grotere lezersgroep.
Met dankbaarheid memoreer ik weer de goede zorgen van de publikatiecommissie
en daarvan meer in het bijzonder de leden Mej. ZEILER en ir. ENNIK, terwijl zij verder
dehulphadden van Mej.A. H. VAN ROSSEM(Engels), drs.G. F. MAKKINK (Esperanto)
endeheer G. BEEKHOF(tekenwerk).
De Directeur van het Instituut voor
BiologischenScheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen,
prof.dr.ir. G. J. VERVELDE
Wageningen, maart 1969

NOTICE FOR FOREIGN SCIENTISTS
As in preceding years a mimeographed issue has been prepared with summaries in
Esperanto for countries where English is not generally understood. It contains also
a complete translation into Esperanto of some of the papers in Dutch. It will be sent
on request.

AVIZO POR EKSTERLANDAJ SCIENCISTOJ
Kiel en antaüajjaroj mimeografita kajero kun resumoj en Esperanto estas preparita
por landoj kie la angla lingvo ne generale estas komprenata. Gi enhavas ankaü
kompletan tradukon en Esperanto de kelkaj artikoloj en la Nederlanda lingvo. Gi
estos alsendata post peto.
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WORTEL- EN STOPPELRESTEN BIJ GEMAAIDORSTE GRANEN
With summary
H. VAN DER ZWEERDE

In een voorgaande publikatie betreffende dit onderwerp (VAN DER ZWEERDE, 1968)
werd er in de samenvatting op gewezen, dat nader onderzoek zou moeten uitmaken
hoe sterk de gewasconstanten worden beïnvloed door het tijdstip waarop ze worden
bepaald, door het ras en door verschillen in groeiomstandigheden.
In 1967is onderzoek verricht naar de invloed van het ras en het tijdstip van bepalen
op de gewasconstante. Door medewerking van het I.V.R.O. kon materiaal verkregen
worden van de rassenproefvelden. Het grote voordeel hiervan was dat rassen gekozen
konden worden met sterk uiteenlopende strolengten, die onder gelijke omstandigheden gegroeid waren. Bovendien kon nu de berekening van achtergebleven resten gebaseerd worden op de zaadopbrengst die op dezelfde dag bepaald werd als de andere
gegevens, nodig voor de berekening van de gewasconstante.
Van zes graangewassen, te weten winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst,
rogge en haver, werden ter bepaling van de gewasconstanten van zeven rassen monsters in tweevoud genomen, in totaal dus 84 monsters. De monsters, bestaande uit
ongeveer 100halmen, werden uit de grond getrokken en op de scheiding lucht/grond
afgeknipt. De monsters werden genomen op de oogstdatum van het proefveld, d.w.z.
bij binderrijpheid. De gewasconstanten - droge stof der bovengrondse delen zonder
zaad, gedeeld door droge stof van het zaad - werden dus bepaald op geheel overeenkomstige wijze alsin 1965inhetvoorgaande onderzoek.
D E INVLOED VAN HET RAS OP DE GEWASCONSTANTE

In tabel 1blijkt dat de gewasconstanten, afhankelijk van het ras, nogal schommelen. Het sterkst komt dit tot uiting bij de rassen Petkuser en Carstens kortstro. De
gewasconstante bij Petkuser komt overeen met de voor dit ras gevonden waarde in
1965.
Het zaadverlies is geschat op 100kg, omdat de proefvelden bij binderrijpheid en in
handwerk geoogst zijn. Zaadverlies heeft dus slechts plaatsgehad door een zeer geringe zaaduitval, onvolledig uitdorsen en uitzeven van kleine zaden.
Bij de berekening van resten komt men voor de vraag te staan:hoeveel stro zou er
geperst en afgevoerd zijn als er enkele weken later gemaaidorst zou zijn en het stro
daarna nog enige tijd op het land zou hebben gelegen? Omdat in dit geval deze vraag
niet te beantwoorden is en er toch een bedrag gesteld moet worden is, evenals in het
vorige onderzoek, een stro-afvoer aangenomen van 4000 kg voor rogge en tarwe,
3500 kg voor haver en 2500 kg voor gerst.
11

TABEL 1. Winterrogge. Rassenproefveld van het I.V.R.O. Oogstdatum: 2 aug. 1967. Zaadopbrengsten, gewasconstanten 1 ) en resten.
Winter rye (variety experimental field, I.V.R.O., Institute for Research on Varieties of Field Crops),
harvested on 2 August 1967. Seed yields, 'crop constants'1) and residues.
Ras
Variety

Veldje
Plot

Zaadopbrengst met
15% vocht in kg/ha
Seed yield with 15%
moisture in kg/ha

Gewasconstante
Crop constant

gem.lav.

Berekende resten aan
dr. org. stof in kg/ha
Calculated residue of
org.dry matter in kgjha
gem./av.

gem./av.

Petkuser
Petkuser

17
25

5534
5160

5347

1,85
1,77

1,81

7127
6075

6601

Zelder
Zelder

16
21

5445
5713

5579

1,64
1,61

1,62

5913
6189

6051

Dominant
Dominant

14
23

5822
5808

5815

1,60
1,52

1,56

6310
5851

6080

CIV 497
CIV 497

7
13

5718
5440

5579

1,61
1,54

1,58

6198
5392

5795

Heertvelder
Heertvelder

12
19

5147
5008

5078

1,78
1,68

1,73

6100
5388

5744

Feniks
Feniks

4
11

5926
5957

5942

1,68
1,59

1,64

6916
6467

6692

Carstens
kortstro

10
24

6080
5660

5870

1,43
1,46

1,44

5753
5326

5540

Gemiddeld
Average

1

5601

) De gewasconstante

1,63

6072

droge stof der bovengrondse delen zonder zaad
droge stof zaad

Crop constant

above-ground dry matter without seed
seed dry matter

Wat betreft de berekende resten die op en in de grond achterblijven blijkt, dat deze
in 1967 zeer hoog waren.
De rasinvloed op de gewasconstante wordt nog eens duidelijk gedemonstreerd in
tabel 2. De drie eerstgenoemde rassen zijn brouwgerstrassen met fijn stro, de andere
rassen betreffen voergerst.
In tabel 3 zijn de gewasconstanten van de zes onderzochte granen vermeld, die in
1967 en in 1965 bepaald zijn. Het blijkt dat de gewasconstanten in 1967 lager liggen
dan in 1965.De verklaring hiervoor moet gezocht worden bij de hoge zaadopbrengsten; de stro-opbrengsten waren, behalve bij rogge, normaal. Vooral bij wintertarwe
isde gewasconstante veel lager dan in 1965. Dit gewashad dan ook gemiddeld over de
7 rassen een zaadopbrengst van 6700 kg.
In tabel 4 zijn de bedragen aan resten weergegeven zoals die berekend werden op
12

TABEL 2. Gewasconstante bij zomergerst. Rassenproefveld van het I.V.R.O. Oogstdatum: 1 aug.
1967. Gemiddelde over 2 waarnemingen.
Crop constant in spring barley (variety experimental field, I.V.R.O.),
Average of two observations.
Ras/ Variety

G

Cambrinus
Zephyr
Balder
Minerva
Herta
Impala
Voila

0,81
1,01
1,05
1,09
1,16
1,23
1,25

Gsm./Average

1,09

harvested on 1 August 1967.

grond van enkele gegevens voor 1965 en op basis van veel betrouwbaarder gegevens
voor 1967. Behalve bij rogge stemmen de uitkomsten voor beide jaren eigenlijk verrassend goed overeen. Opnieuw wordt de conclusie bevestigd dat de bedragen, zoals
die tot nu toe worden aangenomen (Handboekje voor de Landbouwvoorlichter,
1964) veel te laag zijn.
D E INVLOED VAN HET TIJDSTIP VAN BEPALING OP DE GEWASCONSTANTE

Zoals reeds werd vermeld werden de gewasconstanten bepaald bij binderrijpheid.
De vraag kan gesteld worden of dit het geschiktste tijdstip is.
De groei van de korrel begint na de bloei en gaat door tot hij rijp is. De grootste
hoeveelheid zaad is dan aanwezig. Het stro echter groeitvanaf opkomst tot enige tijd
voor de rijping, maar gedurende deze groei treedt er tegelijkertijd afbraak op. Het
lijkt zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, groei en afbraak gescheiden te meten. Omdat
de verhouding tussen totaal gevormd stro en zaad vooralsnog niet bepaald kan worTABEL 3. Gewasconstanten bij zes graangewassen. De gegeven waarden zijn gemiddelden van 7
rassen in tweevoud. Bepaald bij binderrijpheid.
Crops constants of six cereal crops. The quotients mentioned are averages of 7 varieties in duplicate and
were determined in a binder-ripe crop.
Gewasconstante/Oo/> constant
Gewas/Crop
1967
Wintertarwe/ Winter wheat
Zomertarwe/6^)rm^ wheat
Wintergerst/Winter barley
Zomergerst/Spring barley
Winterrogge/Winter rye
Haver/Oats

1,28
1,46
0,96
1,09
1,63
1,21

1965
1,7

1,1
1,8
1,37
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TABEL 4. Berekende wortel- en stoppelresten, uitgedrukt in kg droge organische stof per ha, bij zes
gemaaidorste granen. De waarden voor 1967 zijn gemiddelden van 7 rassen in tweevoud.
Calculated root and stubble residues in terms of kg organic dry matter per ha of six combine-harvested
cereal crops. The quotients of 1967 are averages of 7 varieties in duplicate.
Gewas/'Crop

1967

1965

Wintertarwe/ Winter wheat
Zomertarwe/Spring wheat
Wintergerst/ Winter barley
ZomergerstjSpring barley
Winterrogge/ Winter rye
Haver/Oate

5628
5370
3172
3300
6072
4468

5460

Gemiddeld//!verage

4668

3334
4144
3652

den, moet dezeverhouding noodgedwongen vastgesteld worden op het moment waarop zowel zo veel mogelijk stro als zaad aanwezig is.
Uit een gewaszomergerst, ras Volla,werden van 4juli tot2augustus met intervallen
van 2 à 3 dagen monsters van ongeveer 200 halmen genomen waarin de gewasconstante bepaald werd. In fig. 1is het resultaat grafisch weergegeven.
Beginjuli is de gewasconstante zeer hoog. Er is veel stro en nog vrijwel geen zaad.
Daarna neemt de hoeveelheid zaad snel toe, waardoor de gewasconstante snel daalt.
Zoals uit de figuur blijkt, verandert deze in delaatste 10dagen vanjuli weinig. Daarna
zullen het vooral toevallige omstandigheden als langdurige regenval, onweersbuien,
wind, vogelschade en dergelijke zijn, die bepalen hoe het verloop verder zal zijn.
De beste tijd voor het bepalen van de gewasconstante bleek dus de laatste week van
juli te zijn, dat is bij binderrijpheid. De gewasconstante was toen ongeveer 1,25. Deze
gewasconstante
erop constant

4.0

2,0

F I G . 1. Verloop van de gewasconstante tijdens de groeiperiode bij Volla zomergerst.
7

14

10 12 H

17 19 21
juli

24 26 28

31 2 datum
aug. date

Trend in the erop constant (= above-ground
dry matter without seedj'seeddry matter) of
Vollaspring barley during thegrowing season.

zelfde waarde werd bij het rasVollagevonden ophet rassenproefveld vanhet I.V.R.O.
(tabel 2).
Root and stubble residuesof combine harvested cereals
The crop constant (i.e. above-ground dry matter without seed/seed dry matter) is
rather closely dependent on the variety.
In cereals the crop constant can best be determined in a binder-ripe crop.
This investigation entirely confirms the conclusion drawn in an earlier investigation
(VAN DER ZWEERDE, 1968) that the residues left by a cereal crop in and on the soil are
far greater than has been assumed until now (Handboekje voor de Landbouwvoorlichter, 1964).
LITERATUUR
Handboekje voor de Landbouwvoorlichter - 1964 - 2e druk, P.A.W., Wageningen, p. 156.
ZWEERDE, H . VAN DER - 1968 - Wortel- en stoppelresten bij granen. Landbouwk. Tijdschr. 80, 34-36.
Ontvangen: 6juni 1968
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Een andere oorzaak waaraan de slechte resultaten bij de zaadteelt soms mede worden toegeschreven, zou de onvoldoende bestuiving zijn als gevolg van een te gering
aantal bestuivende insekten, i.e. vooral hommels. Hiertegenover staat de mening, dat
dit aantal in de regel wel voldoende zal zijn en niet als beperkende factor beschouwd
moet worden.
Het hierbeschreven onderzoek had alsdoel hierover gegevens te verkrijgen.
METHODE VAN ONDERZOEK

Door gedurende de bloei van de klaver kortere of langere tijd kooien van gaas over
het gewas teplaatsen werd de toegankelijkheid ervan voor insekten en daarmee debestuivingsmogelijkheid gevarieerd. Het probleem werd dus van een andere kant benaderd dan uitgaande van een variatie in het aantal bestuivende insekten, die moeilijk te
verwezenlijken is.
De kooien bestonden uit een geraamte van buismateriaal met een grondoppervlak
van 90 x 90 cm2, een hoogte van 1meter en een bovenoppervlak van 80 x 80 cm2.
Het geheel was overspannen met plasticmuskietengaas met een maaswijdte van 18 x
18mesh(18draadjes perinch).
De objecten waren devolgende:
A. het gewasbleef gedurende degeheleproefperiode toegankelijk voor insekten.
B. het gewas werd gedurende een derde van de tijd afgeschermd. Na 2 dagen ,open'
te zijn geweest werd gedurende 1dag een kooi over het gewas geplaatst; daarna
werd dit weer 2 dagen voor insekten opengesteld, waarop 1dag werd afgedekt, en
zovervolgens tothet eindevan de proefperiode.
C. het gewas werd gedurende tweederde van de tijd afgeschermd en wel 1dag ,open',
2dagen afgesloten, enz.
D. de klaver bleef gedurende de gehele proefperiode voor hommels e.d. afgesloten
door er steedseen kooi over telaten staan.
Het aantal herhalingen bedroeg3.
De objecten B en C kwamen, met het oog op eventuele weersinvloeden driemaal
voor, waarbij telkens 1 dag later met het plaatsen van dekooien werd begonnen. Daar
de resultaten hierbij inhet algemeen weiniguiteenliepen werden deze drievariaties gezamenlijk verwerkt.
Eenfactor, diebij deze objecten eenrolkan spelen, isdat het klimaat onder dekooien wat anders geweest kan zijn dan in het vrije veld. Of dit op de bloei en zaadzetting
een belangrijke invloed heeft gehad valt niet na te gaan. De indruk werd verkregen,
dat deze invloed niet groot zal zijn geweest. Stellig zal door gedeeltelijke lichtonderscheppinghetproduktievermogen van het gewasechter lager geweest zijn.
De eerste snede van de klaver werd groen gemaaid; de tweede snede werd voor de
zaadwinning gebruikt. Bij het begin van de proef werden hoofdjes met reeds aanwezige bloempjes verwijderd. Er werd voor gezorgd dat bij het plaatsen van kooien geen
hommels in het gewas aanwezig waren. De plaatsing vroeg in de morgen bleek ongeschikt, daar de hommels vaak 's nachts in het gewas overbleven en 's morgens vroeg
moeilijk tevindenwaren, omdat zedan somsnogweinigactiviteit vertoonden.
Aan het einde van deproefperiode werden de bloemhoofdjes verzameld en geanalyseerd. Hierbij werdinhet eersteproefjaar bepaald hoeveel hoofdjes zaad bevatten, als18

mede het aantal verkregen zaden. Dit zaad werd gesplitst in goed en slecht zaad,
waarbij zaad dat er gaaf en goed gevuld uitzag als goed zaad werd beschouwd. In de
twee overige proefjaren werd van het geoogste materiaal een groot aantal gave bloemhoofdjes onderzocht. Het slechte zaad werd nu nogverdeeld ingrof enfijn slecht zaad.
Deze wijziging in het onderzoek van het geoogste materiaal werd toegepast omdat
in het voorgaandejaar zeer veel bloemhoofdjes als gevolgvan het ongunstige weer onvolledig waren, waardoor de resultaten werden beïnvloed en wat minder betrouwbaar
werden.
De proeven werden uitgevoerd in dejaren 1960, 1961en 1963. Hetjaar 1962 moest
uitvallen daar de ontwikkeling van de klaver als gevolg van het ongunstige weer zo
laat was, dat de tweede snede van de voor een proef in aanmerking komende percelen
groen gemaaid werd.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

De weersomstandigheden waren in de proefperiode van 1960zowel voor het insektenbezoek als voor de zaadzetting en afrijping van het zaad zeer ongunstig. Juli en
augustus waren natte en sombere maanden. Het vliegen van de hommels werd in
sterkemate belemmerd; veelbloemhoofdjes gingen door verrotting, afvallen en dergelijkeverloren. Op22juliwerdmethetplaatsenvandekooien begonnen.
In tabel 1 zijn de resultaten van de in 1960op deproefboerderij ,de Laar' teEistgenomen proef samengevat.
TABEL 1. Invloed van het afschermen van rode klaver op dezaadzetting in 1960.
Influence ofscreening red dover onseed setting in 1960.

Object

Steeds
open
Continuously open

Afgeschermd/Scree««/
1/3 v. d. tijd 2/3 v. d. tijd voortdurend
J/3 of the
2/3 of the
continuoustime
time
ly

Geoogst aantal bloemhoofdjes
Number of flower heads harvested

584

581

531

Bloemhoofdjes met zaad (aantal//7«méer
Flower heads with seed \ in % / %

408
69,9

410
70,6

334
62,9

3
0,5

Legebloemhoofdjes faantal/««mèec
Empty flower heads Iin % / %

176
30,1

171
29,4

197
37,1

620
99,5

Aantal zaden
I goede/good
Number of seeds Islechte//>oor
Aantal zaden per zaad- (
bevattend bloemhoofdje I goede/good
Number of seedsper seed | slechte/poor
containing flower head \

8390
8105
20,6
19,9

7300
7005
17,8
17,1

4630
4960
13,9
14,9

623

3
4
1
1

Tussen het object,steeds open' en het afschermen gedurende een derde van de tijd
bestaat weinig verschil in het aantal zaadbevattende en lege bloemhoofdjes. Wel kwamen er per zaadbevattend bloemhoofdje enige zaden minder voor. Een verdergaande
19

beperking van de mogelijkheid van insektenbezoek resulteerde in een hoger percentage lege bloemhoofdjes en een belangrijk geringer aantal zaden per zaadbevattend
bloemhoofdje. Bij het voortdurend afschermen van het gewas kwam praktisch geen
zaadvorming voor.
In aanmerking genomen dat het aantal bloempjes per bloemhoofdje gemiddeld
meer dan 100bedroeg,ishet aantal gevormde zaden perhoofdje gering.
Ook in 1961 waren de weersomstandigheden voor de klaverzaadteelt niet gunstig,
hoewel wat beter dan in het voorafgaande jaar. In de laatste week van augustus en begin september was het droog, zonnig en warm weer. Met het plaatsen van de kooien
werd 20juli begonnen, nadat weer van alle veldjes de hoofdjes met reeds aanwezige
bloempjes waren verwijderd.
Van het totaal geoogste aantal werden nu 50 of 100gave bloemhoofdjes per veldje
onderzocht op de aanwezigheid van zaad. Dit werd gesplitst in goed zaad en grof en
fijn slecht zaad.
Hetresultaat isweergegevenintabel2.
TABEL 2. Invloed van het afschermen van rode klaver op dezaadzetting in 1961.
Influence ofscreening red dover onseed setting in 1961.

Object

Gemiddeld aantal bloempjes per hoofdje
Average number offlowersper head

Steeds
open
Continuously open
123

Afgeschermd/Screen«/
1/3 v. d. tijd
1/3 of the
time
129

2/3 v. d. tijd
2/3 of the
time
123

voortdurend
continuously
123

waarvan :jof which:
met goed zaad ( aantal/number
withgood seed ('m % / %

60
48,6

62
47,8

54
44,1

0,4
0,3

met slecht zaad, in % 1grof'/coarse
withpoor seed, %
l fijn/fine

21,4
8,3

18,4
7,5

17,7
7,2

1,0
0,1

leeg, in yj empty, %

21,8

26,3

31,0

98,6

Insektenwering gedurende een derde van de tijd had weinig invloed op aantal en
percentage bloempjes met goede zaden per bloemhoofdje. Beperking gedurende tweederde van de tijd had wat minder goed zaad ten gevolge. Bij afnemende bestuivingsmogelijkheid nam het percentage lege bloempjes per hoofdje toe. Bij een zo goed als
volledigeafscherming werdvrijwel geenzaad verkregen.
De laatste proef werd in 1963 genomen in een perceel klaver te Herveld. Dit jaar
was ook niet bepaald gunstig voor de klaverzaadteelt. Augustus was een bijzonder
natte en sombere maand en aan de koude kant. In september kwam een aantal zeer
zonnige dagen voor. De ontwikkeling van het klavergewas was laat. Op 7 augustus
werden de eerste kooien geplaatst. Het onderzoek geschiedde op overeenkomstige
wijze alsin1961.
Deresultaten zijn intabel 3vermeld.
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TABEL 3. Invloed van het afschermen van rode klaver op dezaadzetting in 1963.
Influence of screening red dover onseed setting in 1963.
gtee(js
Object

Gemiddeld aantal bloempjes per hoofdje
Average number offlowersper head

Afgeschermd/i'creewerf

open
°pen
!/ 3 v - d - tijd 2/3 v. d. tijd voortdurend
ontinuou;
Continuousi/30ftne
2/3 of the
continuously open
time
time
ly
112

123

122

122

waarvan: jof which:
met goed zaad I aantai/number
withgood seed l i n %/%

33
29,4

37
29,7

29
24,1

0,2
0,2

met slecht zaad, in % I grof'/coarse
withpoor seed, %
\ fijn/fine

22,4
22,1

21,1
22,4

17,3
24,0

0,01
0,3

leeg, in %/empty, %

26,1

26,8

34,5

99,4

Ook nu was er tussen het steeds open gebleven object en dat waarbij het gewas gedurende eenderde van de tijd afgeschermd werd weinig verschil ten aanzien van de
percentages bloempjes per hoofdje met goed en slecht zaad. Ook het percentage lege
bloempjes was van dezelfde grootte-orde. Afsluiten gedurende tweederde van de tijd
gaf een wat geringer percentage bloempjes met goed en slecht zaad en een wat hoger
percentage lege bloempjes.
BESPREKING VAN DERESULTATEN EN CONCLUSIES.

Uit dein detabellen 1 t/m 3vermelde resultaten blijkt dat een beperking van detoegankelijkheid voor insekten van een gewas rode klaver voor zaadteelt met eenderde
geen grote invloed heeft gehad op de zaadzetting. Tussen de drie proefjaren bestaat er
in dit opzicht een redelijke overeenstemming. In 1960en 1961liephet aantal zaden per
zaadbevattend bloemhoofdje iets terug, in 1963zijn deverschillen van geen betekenis.
Een verdergaande beperking, met tweederde van de tijd, geeft een vermindering van
het aantal bloempjes met zaad per zaadbevattend hoofdje te zien, zowel van goed als
slecht zaad, gepaard gaande met eentoenemend aantal lege bloempjes.
Bij steeds afsluiten van het gewas kwam slechts sporadisch zaad voor, zeer waarschijnlijk alsgevolgvanhetbinnendringen van eenenkelinsekt inde kooi.
Het valt op, dat het percentage bloempjes met goed zaad in 1961aanmerkelijk groter isdan in 1963,dat vanbloempjes met slechtzaad geringer. Eenverklaring hiervoor
kan zijn, dat er in 1961 tijdens de bloei op een vroeger tijdstip gunstige weersomstandigheden waren voor het insektenbezoek en de daarop gevolgde bestuiving, waardoor
er meer tijd beschikbaar was om het zaad volledig te doen uitgroeien dan in 1963. In
datjaar heeft er blijkbaar later in het seizoen nog bestuiving plaatsgehad, met een onvolledige afrijping; dit komt vooral in het percentage bloempjes met fijn slecht zaad
tot uiting.
Voor het bepalen van demate van bestuiving ishet van geen betekenis of er goed of
slecht zaad werd geoogst; de bestuiving heeft in alle gevallen plaatsgehad. Hommels
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blijken, indien ze de gelegenheid tot bezoek aan bloempjes hebben, hierbij zeer actief
te zijn.
Uit de beschikbare gegevens valt ten naaste bij te berekenen wat de opbrengst aan
zaad geweest zou kunnen zijn.
Voor 1960 komen we dan tot het volgende resultaat, waarbij in aanmerking moet
worden genomen, dat de opbrengst te laag uitvalt, daar na de bestuiving veel bloempjes door het slechteweerverloren zijn gegaan.
Gemiddeld werden per proefplek van 0,81 m2 bij het steeds open object bijna 8400
goede zaden geoogst. Bij een aangenomen 1000-korrelgewicht van 1,8 gram komt dit
neer op 185 kg per ha. Zou ook het slechte zaad (8100 zaden per proefplek) tot goed
zaad hebben kunnen uitgroeien dan zou in totaal ruim 365 kg zaad verkregen zijn,
een voor ons land vrij redelijke opbrengst. Voor debeide objecten met afschermen van
het gewas gedurende eenderde en tweederde van de tijd kunnen op overeenkomstige
wijze opbrengsten worden berekend van resp.bijna 320en bijna 215kgper ha.
Het perceel klaver waarin de proef was gelegen werd door de bedrijfsleider nog wel
gemaaid, dochvan dorsen werd afgezien, daar dit dekosten niet loonde.
Volgens dezelfde berekeningsmethode komen wevoor 1961tot aanmerkelijk hogere
opbrengsten. Daar hierover gegevens ontbreken is uitgegaan van een gemiddeld aantal bloemhoofdjes per proefplek van 500met een percentage zaadbevattende hoofdjes
als vermeld in tabel 1voor 1960. Het zal in 1961 echter ongetwijfeld hoger zijn geweest. Het 1000-korrelgewicht bedroeg ongeveer 2 gram. De opbrengst, uitgaande
van het goede zaad, bedraagt dan 500à 550kgper ha voor het steeds open object. Met
al het slechte zaad volledig uitgegroeid, komt er nog eens ruim 300 kg bij, zodat een
totaal van 800 à 900 kg zaad verkregen zou kunnen worden. Bij afschermen van het
gewasgedurende eenderde van de tijd ligt dit slechts weiniglager, bij tweederde van de
tijd afschermen wordt het ongeveer 650 kg per ha. Dit zijn goede opbrengsten, die
slechts bij uitzondering en alleen in zeer gunstige jaren in ons land worden bereikt.
Hierbij moet wel bedacht worden, dat het hier slechts kleine proefplekken betreft en
dat de wijze van oogsten weinig verliezen toeliet, hoewel anderzijds het verslechterde
lichtklimaat onder de kooien tot de veronderstelling leidt, dat hier de opbrengsten
niet overschat zijn. Op het bedrijf waar de proef gelegen was, werd gemiddeld slechts
130 kg per ha gehaald. Voor een deel is dit wel te wijten aan een minder regelmatige
stand dan op de proefgedeelten, terwijl er nog verliezen optreden tijdens en na de
oogst.
Zouden wede berekening voor 1963uitvoeren dan komen we,zij het met lagere opbrengsten tot ongeveer overeenkomstige resultaten.
Uit het bovenstaande valt te concluderen, dat een niet al te vergaande beperking
van de toegankelijkheid van rode klaver voor insekten tijdens de bloei de bestuiving
slechts weinig heeft beïnvloed. Zelfs bij een vrij vergaande beperking zouden onder
gunstigeweersomstandigheden nog goede opbrengsten verkregen kunnen worden.
Een tekort aan bestuivende insekten zal niet zo gauw de oorzaak zijn van lage zaadopbrengsten bij rode klaver. Deze moet in de eerste plaats gezocht worden in de vaak
zeer ongunstige weersomstandigheden tijdens debloei en afrijping, waardoor zelfs een
deel der zaden op stam door schot verloren gaat, terwijl verder de verliezen die optreden bij deoogst endeverwerking vanhet geoogstemateriaal eenrol spelen.
22

SAMENVATTING

Door een gewas rode klaver voor zaadteelt tijdens de bloei gedurende kortere of
langere tijd af te schermen werd de bestuivingsmogelijkheid door insekten in mindere
of meerdere mate beperkt. Het bleek dat een beperking met eenderde weinig invloed
had op dezaadzetting. Ook bij een verdergaande beperking kan debestuivingnog dusdanig zijn, dat onder gunstige omstandigheden een zeer redelijke zaadopbrengst verwacht mag worden.
Lage zaadopbrengsten zullen in de regel niet het gevolg zijn van een tekort aan bestuivende insekten. Ze zullen in de eerste plaats moeten worden toegeschreven aan
verliezen na dezaadzetting, met name door slechte weersomstandigheden.
The influenceof variationin thepossibility ofpollination by insects on the seed setting
of redclover
The possibility of pollinating red clover bij insects was varied by covering the crop
duringfloweringwithcagesof 18 mesh mosquito nettingfor a shorter or longer time.
Alimitation of one third had little influence on seed setting. When limiting the time
with two thirds pollination can still be such that under favourable conditions a satisfactory seedyieldmay be expected.
As a rule low seed yields of red clover are not the result of a shortage of pollinating
insects. In the first place they should be put down to losses after seed setting, due to
unfavourable weather conditions.
Ontvangen: 20 februari 1969
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waren van binnen onbegroeid, misschien omdat het aantal soorten destijds nog gering
was.
In de praktijk zal de hiervoor beschreven solitaire groei, die alleen in bijzondere gevallen en dan meestal nog slechts tijdelijk voorkomt, door een samenspel met concurrerende soorten uiteindelijk resulteren in een mozaïekvormige vegetatie, die b.v. op
oud grasland normaal is.
De ontwikkeling van de soorten en het specifieke habitusbeeld komen dus het volledigst tot hun recht wanneer een soort ongestoord groeit. Maakt een plant echter deel
uit van een vegetatie, dan zal de ontwikkeling van sommige organen worden geremd,
van andere worden gestimuleerd. Zo wordt de ontwikkeling van rizomen en stolonen
in een dichte vegetatie vertraagd, waarschijnlijk in hoofdzaak door de afgeremde
groei van de assimilerende delen. De ontwikkeling en groei van verticaal gerichte internodiën wordt daarentegen bevorderd, zodat de plant zoveel mogelijk van het licht
kan profiteren. Afmaaien, maar vooral beweiden, stimuleert sommige soorten tot de
vorming van bladspruiten, zodat men op vele beweide graslanden van die soorten gespecialiseerde vormen aantreft, die zich door een intensieve vorming van bladspruiten
geheel aan die gebruikswijze hebben aangepast (weidetypen). Wanneer, zoals op vele
hooilanden, het kort maken slechts eenmaal of enkele malen in een seizoen plaatsheeft, treedt de normale vorming van halmen, bloeiwijzen en zaad meer op de voorgrond (hooityperi). Schijnbaar met het bovenstaande in tegenspraak ishet feit dat sommige soorten juist op beweide percelen hun specifieke groeiwijze dichter benaderen.
Dit ishet geval bij soorten die door hun ruw- of hardheid door het veeversmaad worden, zoals Deschampsia cespitosa P.B. Op gehooide percelen worden ze althans nog
eenmaal ofenkelekerenperjaar afgemaaid.
Een verschijnsel dat vaak deaandacht trekt, isdeintensieve ontwikkeling van spruiten uit lager geplaatste knoppen, dieintreedt alscompensatie van een gestoorde apicale groei. Zeer spectaculair is dit verschijnsel als de storing optreedt bij een plant in
een gevorderd generatief stadium. Men ziet dit op beweide percelen na het afvreten
van in ontwikkeling zijnde halmen en ook wanneer halmtoppen b.v. in heggen weggeknipt worden. Halmgedeelten, die dan door een dichte spruitbezetting een meer horizontale stand gaan innemen, verschillen van bovengrondse uitlopers door de duidelijke stevige internodiën, maar vooral door de top, die abrupt in een knoop eindigt en
geen lengtegroei meer vertoont; een eventueel internodiumgedeelte erboven sterft af
(fig. 3).Korte, stevig omhoog staande halminternodiën, die op hun top eendicht bosje
jonge spruiten dragen, worden in beweide percelen gemakkelijk door het vee losgetrokken of losgetrapt; na verdorren geven ze het land een slordig aanzien (DE VRIES,
1940a). Door de wijze van ontstaan van deze bosjes is dit een verschijnsel van de nazomer en de herfst.
AANTAL SPRUITEN PER DM2 IN DE LOOP VAN HET GROEISEIZOEN

Ofschoon de waarnemingen in de eerste plaats gericht waren op het vaststellen van
de aard der spruiten, zijn tegelijkertijd enkele gegevens verkregen over hun aantallen.
D E VRIES(1940b)vermeldt enkele aantallen, geteld optweewisselweiden op klei (fig.4,
a en b),beide van het typeLoliwn perenne- Poa trivialis.Zijn tellingen, die gedurende
het groeiseizoen ettelijke keren werden herhaald, gaven beide een gemiddelde van 227
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FIG. 3. Intensieve vorming vanjonge spruiten na stagnatie van de topgroei ;links:Lolium perenne L.,
rechts: Agrostis caninaL. (i x ware grootte).
Intensive formation offresh tillers after inhibition of top growth; left: Lolium perenne L., right: Agrostis
caninaL. (i natural size).

grasspruiten per dm2 en wel op perceel a, dat in dat jaar gehooid en nabeweid werd,
variërend van 200-272 en op perceel b, dat in dat jaar beweid werd, variërend
van 188-256. Enkele tellingen in ons onderzoek betreffen percelen die als volkomen tegenhangers van die van DEVRIES kunnen worden beschouwd; het betreft
hier twee ongebruikte stukken grasland op zand (fig. 4,cen d),beide van het typeFestuca rubra - Agrostis (tenuis), waarvan perceel c een niet gemaaid gedeelte van een
echt hooiland wasmet een gemiddeld aantal van 80(54-126) spruiten en perceel d een
onbeweid gedeelte van een paardewei met gemiddeld 105 (63-159) spruiten per dm2.
Niet alleen ishet spruitenaantal op de laatste twee percelen veel lager dan op de beide
wisselweiden op klei, doch dit aantal loopt in het naseizoen (na 1 juli) bovendien nog
vrij sterk terug, terwijl dit op de beide wisselweiden nagenoeg gelijk blijft. Gezien enkele andere waarnemingen is het niet uitgesloten, dat in de gegeven summiere aantallenenkeleextreme gevallen zijn vastgelegd.
Opgemerkt moet nog worden dat de lijnen infig.4geenenkele suggestie willen doen
omtrent aantallen op tussenliggende data, doch enkel zijn getrokken voor een gemakkelijk overzicht.
BESCHRIJVING VANDEVEGETATIEVE ONTWIKKELING VAN ENKELE GRASSEN

De morfologische staat van ontwikkeling van de spruiten hangt in het algemeen af
van het temperatuursverloop, de belichtingsduur en de gebruikswijze tijdens de gehele
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te bepaald door de talrijke rizomen diezich ontwikkelen na extravaginale, blijvend afgerichte spruitgroei. Dezerizomen worden tot 1,5 mm dik en tot 30cm lang. Rizoomvertakking als tertiaire spruiten talrijk. Binnen de primaire spruit en binnen de indirecte bladspruiten uitstoeling door intravaginale vorming van spruiten van hogere orde. Een algemeenverbreide vorm.
b. devariëteit major FARW. ( = Agrostisgigantea ROTH)heeft extravaginale en intravaginale spruitgroei. De extravaginale spruitgroei leidt tot ontwikkeling van rizomen,
waarvan een enkele maximaal 2,5mm dik en 20cm lang wordt; de meeste echter buigen, onvertakt, spoedig naar boven en gaan in indirecte bladspruiten over. Hierbinnen
en binnen de primaire spruit treedt intravaginale spruitgroei op. Deze variëteit is los
zodevormend; de niet centraal ontwikkelde halmen zijn meestal in de onderste knopen wat geknikt, soms daar beworteld. De groeiwijze van de gehele plant is tenslotte
wat U-vormig. Forse vorm, die niet of sporadisch in blijvend grasland voorkomt.
Voor hooiwinning in Noord-Amerika in gebruik (Red top); in ons land meestal onkruidgras.
c. de variëteit prorepens KOCH. De habitus van deze variëteit wordt geheel bepaald
door de stolonen die zich na intravaginale en in hoofdzaak afgericht blijvende secundaire spruitgroei ontwikkelen. Deze stolonen worden soms meer dan 1m lang en dragen tertiaire spruiten, waarvan sommige zich extravaginaal, andere zich intravaginaal
ontwikkelen. Op gronden met een snel uitdrogende bovenlaag (hetgeen in de zomer
op zeer veel gronden het geval is) groeien deze tertiaire spruiten eveneens tot stolonen
uit, zonder dat er in de knopen noemenswaardige beworteling optreedt. Een en ander
leidt er toe, dat wat verder van het centrum van de plant strengen stolonen op de bodem liggen, die soms dicht genoeg zijn om een voor beworteling geschikt milieu te
doen ontstaan. Vrijwel steeds blijven de stolonen vegetatief, sporadisch neemt men
eenkorte, gedrongen bloeiwijze waar.
Van eenaantal groeitoppen van een exemplaar van dezevariëteit werden degroeipunten ver na
denormalebloeitijd (eindjuli)nogvegetatief bevonden.

Op open gronden neemt deze variëteit snel grote oppervlakten in beslag, waarbij de
vaak dichte mat andere soorten weinig kansen tot vestiging biedt. De in blijvend grasland voorkomende vormen behoren voor het overgrote gedeelte tot een reeks, waarvan
devariëteiten aencalsuitersten kunnen worden beschouwd.
Een algemeen op beweide percelen voorkomende vorm bezit stolonen, doch bij de
in de knopen zich ontwikkeldende zijspruiten is - vergeleken met de var. prorepens de neiging tot internodiënverlenging geremd. De eerste zijspruiten ontwikkelen zich
extravaginaal of intravaginaal, in het laatste geval meestal met doorbreken of lostrekken der bladschede, mede door fototropische invloed (fig. 5).Gewoonlijk groeien deze
zijspruiten tot bosjes uit, terwijl de stoloon in de knopen wortelt. Deze spruitenbosjes
worden in hoofdzaak door de moederplant van voedingsstoffen voorzien; het eigen
wortelstelsel is naar evenredigheid klein, zodat het spruitenbosje veel minder stevig in
de bodem bevestigd is dan een zelfstandig grasbosje met een aangepast wortelstelsel.
Het lostrekken of lostrappen van dezebosjes door het veeis,vooral in denazomer, als
zeflinkontwikkeld zijn, eennogal vaak waargenomen verschijnsel (DEVRIES, 1940a).
Van een plant van deze variëteit werden destijds enkele stolonen in verticale stand gebracht.
Eventuele afbuiging der tertiaire spruiten kon dan geen gevolgzijn van fototropische invloeden.
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FIG. 5.Intravaginale spruit, diezich door fototropische
invloed vande liggende stoloon afwendt en daarbij de
omhullendebladschede lostrekt.
Intravaginal shoot,deflectingfrom theprostratestolon by
photoperiodic effectsandbreakingtheenclosingleafsheath.

Geconstateerd werd dathetverschijnsel van lostrekken ofdoorbreken van deomhullende bladschede daarna duidelijk minder vaak optrad, doch geenszins geheel verdwenen was. Hetlicht
isdustebeschouwenalseenderoorzakenvandeafbuiging dertertiairespruitenen waarschijnlijk
versterkt hetdeerfelijke neigingdaartoe.
Injuli 1963werden bijeenbemonsteringvaneengedeeltevandeRijndijk (noordzijde) inhet vrij
lange gewas enkele stolonen vandeze vorm opgemerkt. Zegroeiden verticaal endroegen geen
tertiaire spruiten; zezouden dus quamorfologische beschrijving alszomerhalmen kunnen wordengedefinieerd.Deverticalestandkondenzeechterslechtshandhavenbijdegratievanhet omringende gewas,want zemisten deslankheid entegelijk destevigheid van eenhalm.Inditgeval
wasdegroeirichtingderstolonendusduidelijk fototropisch beïnvloed.
Agrostis tenuis SIBTH.
Knopgroei intravaginaal en extravaginaal. Er zijn vormen met korte rizomen (tot
1,5 mm dik en tot 20cm lang) en een intensieve vormingvan aanliggendebladspruiten
(var.genuinaJ. et W.),terwijl dehabitus van andere vormen bepaald wordt door korte
stolonen, die dicht met zich overwegend intravaginaal ontwikkelde tertiaire spruiten
bezet zijn (var. stolonifera J. et W.). In het algemeen is de vorming van bladspruiten
van hoger orde zeer intensief, waardoor vooral bij beweiding een dichte massa korte
spruiten ontstaat.
Najuni treedt bij ongestoorde groei, zonder uitzondering internodiënverlenging op,
eensdeels resulterend in het ontstaan van generatieve halmen, anderdeels aanleiding
gevend tot het ontstaan van zomerhalmen, afhankelijk van het wel of niet voldoende
gevernaliseerdzijnvan despruit injonge toestand.
In1963en1965werden,telkensin10opnamen van 1dm2,tellingenverricht invegetatiesmetveel
Agrostistenuis. Vandezesoort werdhetaantalspruitenvastgesteld,verdeeld inongestrektevegetatieve spruiten (o.v.s.), zomerhalmen (z.)engeneratieve halmen (g.h.). Landbouwkundig heeft
hetzinomdeo.v.s.testellentegenover dez. + g.h.omeniginzichttekrijgen indegebruikswaardei.e.de,veroudering' van het gewas.Infig.6ishet gemiddelde percentage der o.v.s.weergegevenopverschillende tijdstippen vanhet groeiseizoen. Menkan daarbij eenindruk krijgen vande
snelheid waarmee desoort ,veroudert'. Dezesnelheid houdt nl.verband met dehoek diede naar
rechts dalende lijn maakt metdeabscis. Bijeengeheel ongebruikte vegetatie waren omstreeks
1juli allespruitentotstrekking overgegaan, waarna niet ofnauwelijks nogjongvegetatief materiaaltot ontwikkeling kwam(fig.6a).Werdechtergemaaid,waarbij alleactievegroeipunten werdenweggenomen, dan trad een intensieve regeneratie opuitdeonderste halmknopen en uit de
knopenvandeknopenstapel,zodat naenkelewekeneengeheelverjongde vegetatiewasgevormd.
Hierin namgaandeweg hetaantal gestrekte spruiten weer wattoe,doch hetaantal bleef, procentsgewijs, laag (ziefig.6b; gemaaid 19juli, telling 27aug.:o.v.s. 100%;telling 11okt.: o.v.s.
88%, z.11 %,g.h. 1 %,enfig.6c,gemaaid 2aug., telling 30sept.: o.v.s. 98%,z.2%). Maandelijkse tellingen vanhetspruitenaantal perdm2, alsgemiddelde van10dm2, gaven vanmei tot
september: 36-19-15-20-55, een daling derhalve indezomermaanden, hetgeen inovereenstemmingismethetgeenbijanderesoorteno.a. door SONNEVELD(1958)werdgevonden.
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FIG. 6. Percentage ongestrekte vegetatieve spruiten
van Agrostis tenuis Sibth. op
verschillende data, a: op ongebruikte stukken; b en c na
maaien resp. op 19juli en 2
augustus.
Percentage of non-elongated
vegetative tillers of Agrostis
tenuis Sibth. on various dates,
a:from unusedareas ;b andc:
after cutting on 19July and 2
August respectively.

AlopecurusgeniculatusL.
Knopgroeiintravaginaal en extravaginaal; secundaire spruiten zich tot schuin afgerichte of liggende bladspruiten ontwikkelend, waarbij reeds zeer spoedig internodiënverlenging optreedt, die kwantitatief aansluit bij de eveneens spoedig intredende generatieve fase. De primaire spruit wordt door de eerste secundaire spruiten opzij gedrukt
en is daarna nog slechts herkenbaar aan de verder voortgeschreden ontwikkeling. De
halmen, waarvan de basale internodiën horizontaal liggen, zijn in de knopen geknikt,
zodat het bovenste internodium met de aarpluim meer verticaal is gericht. In de onderste knopen treedt meermalen beworteling op en vorming van vaak extravaginale
tertiaire spruiten, waardoor de plant een overblijvend karakter krijgt. Zomerhalmen
zijn bij deze soort niet waargenomen. Een eventuele spruitheffing wordt geheel overgenomen door denormale verlenging der basale internodiën.
Een fysiologische bijzonderheid is de buitengewone resistentie tegen droogte, hoewel de soort als
zeer vochtminnend bekend staat. Aansluitend aan een praktijkwaarneming werden in mei 1960
in een kas planten uit zaad opgekweekt. Nadat ze zich zover ontwikkeld hadden, dat van enkele
halmen het rijpe zaad reeds was uitgevallen, werd geen water meer verstrekt. Reeds na twee weken
leek het gehele materiaal volkomen afgestorven. Toen echter na acht weken weer water werd gegeven, kiemde het op de grond liggende zaad in zeer korte tijd tot een hoog percentage, maar bovendien trad een snelle regeneratie in van de oude stronkjes, hetgeen kenbaar was aan de veel forsere bladeren in vergelijking met die der kiemplanten. Een dergelijke ervaring had ook VAN DEN
BERGH (1963).Dit verschijnsel onderstreept het feit, dat groei onder en resistentie tegen extreme
invloeden tweeverschillende dingen zijn.

Alopecuruspratensis L.
De habitus en uitbreidingswijze van deze soort worden in hoofdzaak bepaald door
zich extravaginaal uit de knopenstapel ontwikkelende spruiten. Vele daarvan groeien
vlak naast of op korte afstand van dehoofdspruit omhoog, maar er komen ook tot 1\
mm dikke rizomen voor, die zich vrijwel uitsluitend in de bovenste zodelaag bevinden
en korter zijn dan 10 cm. Daardoor ontstaat een vrij dichte, wat komvormige pol,
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waarin de niet centraal staande halmen in de onderste knopen geknikt zijn. Tertiaire
spruiten in devorm van secundairerizomen schaars of ontbrekend.
Intravaginale spruitgroei zonder afbuiging vindt (weinig intensief) plaats binnen de
gevestigde bladspruiten, waardoor de door de rizomen afgegrensde ruimte slechts
langzaam begroeid raakt.
Zomerhalmen zijn niet waargenomen, hierdoor treedt in de zomermaanden een
goed verschilpunt op met Agrostis tenuis,dieervegetatief op gelijkt. Er is een geringe
neiging tot spruitheffing.
Anthoxanthum odoratumL.
De habitus van deze soort wordt geheel bepaald door de aanliggende groeiwijze der
jonge spruiten na extravaginale of intravaginale groei. Geheel onder uit de knopenstapel schaarse vorming van ca. 2cm lange rizomen, waarbij de indirecte bladspruiten
een plaats vinden dicht naast de andere. Deze groeiwijze doet tenslotte een zeer dichte
pol ontstaan.
Tnhet generatieve stadium komt een duidelijke internodiënstrekking pas op gang
als deaarpluim uit debovenste bladschede tevoorschijn komt.
De soort kent blijkbaar voor deze strekking een kritische daglengte; de bloemontwikkeling is echter voor het bereiken daarvan reeds lang begonnen. In het algemeen
zijn deze processen niet zo sterk gescheiden. Volgens BOMMER (1961) wordt een spruit
van dezesoort reedsin devoorwinter generatiefen blijft indietoestand dewinter over.
Spruitheffing komt sporadisch voor; soms neemt de oudere spruit een liggende
stand aan. Zomerhalmen zijn niet waargenomen.
BromusmollisL.
Knopgroei intravaginaal;de secundaire (en ook de tertiaire) spruiten uitsluitend als
bladspruit verschijnend. Op open plaatsen richten zezich gewoonlijk schuin omhoog,
de primaire spruit daarbij wegdrukkend. Deze is daarna nog slechts kenbaar aan de
verder voortgeschreden ontwikkeling. Later ontstane halmen zijn als gevolg van deze
eerste ontwikkeling in debasaleknopen wat geknikt, waardoor een wat komvormige,
vrij vaste pol ontstaat. De soort heeft een strenge behoefte aan vernalisatie en deze
laatste iseffectief van knop tot goed ontwikkelde spruit. Dit houdt in dat er naast normale ontwikkelde bloeiwijzen (uit goed ontwikkelde spruiten), later kleine, meestal
gereduceerde pluimen ontstaan uit gevernaliseerde knoppen. Daar na de bloeitijd
geenvegetatieve spruiten meer tot ontwikkeling komen, isgeenjong materiaal aanwezigwaarmee deplant dezomer (enwinter) overblijft.
Een spruit die eind juli 1967geen uitwendig zichtbare bloeiwijze vertoonde, bleekna onderzoek
wel degelijk generatief, dochwasinwendigdoorinsektelarven aangetast.

Bij voorjaarszaai, dus zonder vernalisatie, blijft de plant datzelfdejaar vegetatief en
krijgt ze het karakter van een tweejarige soort. Geen zomerhalmen en geen spruitheffingwaargenomen;in tegenstelling tot Poaannuatreden er dus evenmin vegetatieve,
gestrekte spruiten op met kans op beworteling bij nagenoeg horizontale stand. Hierdoor zijn er ook geen overblijvende vormen.
Deze soort is de enige algemene, eenjarige grassoort van ons grasland (winterannu37

el); volledigheidshalve moeten de verwante soorten B.racemosusL. en B. commutatus
SCHRAD.met gelijke ontwikkelingswijze worden gememoreerd.
CynosuruscristatusL.
Spruitgroei intravaginaal; secundaire (en tertiaire) spruiten slechts als bladspruit
aanwezig. Bladscheden relatief kort en weinig in lengte verschillend; daardoor staan
de bladschijven op ongeveer gelijke hoogte en blijven de spruiten laag. De polletjes
zijn dicht en plat en waar de spruiten oorspronkelijk schuin omhoog gericht waren,
worden later halmen gevormd dieinbasale knopen geknikt zijn.
Er is neiging tot spruitheffing; de spruitheffers blijven echter van bescheiden afmetingen en beperkt tot enkele internodiën van 1 tot 2cm lengte. Zomerhalmen zijn niet
waargenomen.
De soort vertoont in het naseizoen dikwijls vergroende aarpluimen (prolificatie),
waarschijnlijk door onvoldoende duur der bloeiinducerende belichting (WYCHERLEY,
1952).
Dactylisglomerata L.
Knopgroei louter intravaginaal en dan of zonder directe afbuiging óf b.v. op open
gronden met afbuiging doch steeds zonder gelijktijdig ingezette internodiënverlenging.
Plant dus zonder stolonen of rizomen.
De secundaire spruiten die gaan uitstoelen, blijven zeker gedurende het eerste en
soms ook noggedurende het tweede groeiseizoen hecht met deprimaire spruit verbonden. Voorlopig ishet wortelstelsel der secundaire spruiten nogvan weinigbetekenis en
zeker van onvoldoende capaciteit, zodat de basale verbinding met de primaire spruit
nog niet gemist kan worden. Met het tot wasdom komen der tertiaire spruiten neemt
ook het wortelstelsel der secundaire spruiten in omvang toe, zodat deze laatste tenslotte geheel zelfstandig worden. Ze worden generatief en de verbinding met de oude
spruit gaat te gronde. Mede door de vaak lang aanwezig blijvende onderlinge verbindingder spruiten isde pol zeer compact. De oudere delen hebben daarin echter onderling geen wezenlijke samenhang meer, hoewel hun wortelstelsels zeer dicht ineengegroeid blijven.
Op open plaatsen enin kort gewas zijn de spruiten in het begin (maar ook soms nog
tijdens de bloei) vaak schuin omhoog gericht. De halmen, die daarna een verticale
stand innemen, zijn indebasale knopen wat geknikt.
Zomerhalmen zijn niet waargenomen; er is een vrij sterke neiging tot vorming van
spruitheffers. Ook deze soort vertoont in het naseizoen vaak bloeiwijzen met prolificatie. Voor de bloeiinductie heeft de soort naast behoefte aan een korte dag een strenge
vernalisatiebehoefte, diepas effectief isalsde spruit4-6bladeren bezit(BOMMER, 1961).
Deschampsia cespitosaP.B.
Knopgroei louter intravaginaal. Secundaire spruiten (en dan ook de tertiaire) uitsluitend verschijnend als bladspruit zonder afbuiging. De zijspruiten groeien zeer
dicht naast de ouderspruit en degemeenschappelijke, basaleverbinding blijft gedurende het gehele groeiseizoen bestaan. Wanneer, wat vaak voorkomt, de zijspruitontwikkeling niet gelijkmatig naar alle zijden geschiedt, maar min of meer in één richting,
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dan groeit diegemeenschappelijke verbinding uittoteenkort, stevig orgaan, waarop
despruiten involgordevan hun leeftijd kamvormigzijn ingeplant.
Een dergelijke groeiwijze isookbijNardus stricta opgemerkt enisoorzaak van een
langzame verplaatsing van het geheel,welkeverplaatsing slechts enkele em'spergroeiseizoen bedraagt. BijNardus stricta wordt dit orgaan door sommige auteurs wel ,rizoom' genoemd; hier enookbijDeschampsia cespitosawijkt hetechter volkomen af
van hetdynamische rizoom, zoals datbekend is bij Elytrigia repens NEVSKI enPoa
pratensis L.Deze laatste (echte) rizomen brengen zelf spruiten voort, bijDeschampsia
enNardus ontstaat het,rizoom' door despruitgroeizelf.
Als nadebloei degeneratieve halmen afsterven gaat ooklangzamerhand debasale
verbinding metdejongere spruitengroepen te gronde, waardoor deze laatste geheel
zelfstandig worden. Tenslotte staan talrijke spruitenbosjes ingrote pollen zonderonderlingeverbinding; alleen zijn dewortels stevig ineengestrengeld.
Op beweide percelen groeit de soort ongestoord daar hetveehaar mijdt om haar
grote ruwheid. Opgehooide percelen stagneert haar ontwikkeling afen toeenvormt
zemethaar buursoorten meer eenmozaïek, waarin zeminder opvalt (spreidbent).
Zomerhalmen of spruitheffing is niet waargenomen, welverlenging vaneenenkel
internodium, waardoor eenspruitenbosje omhoog wordt gebracht als dit door onderstuiving of anderszins dreigt teverstikken. Deze bosjes worden door weidendvee
wellosgetrokken enverdorren dan ophet land.
Elytrigia repensNEVSKI

Knopgroei intravaginaal enextravaginaal. Secundaire spruiten uitgroeiend totrespectievelijk bladspruiten enrizomen. Deze laatste kunnen eenaanzienlijke lengtebereiken; deze bedraagt gewoonlijk niet meer dan 1 mbij een dikte van 2,5mm. NEUTEBOOM(1966)trof eenrizoom aan van 3,8mm dikteeneenander van 1,53 mlengte.
Steeds werd geconstateerd dat de topvanhet rizoom tenslotte omhoog boog en
aanleidinggaftotdevormingvan eenindirecte bladspruit (sympodiaal rizoom);ditin
tegenstelling tot hetgeen TROUGHTON (1957)enSOLOV'EVA (1958) vermelden; de eerste
noemt hetrizoom vanElytrigia ,undeterminate' endetweede geeft eentekeningvan
een monopodiaal gedeelte. Degrote lengte diehetrizoom vaak bereikt, voordatombuiging naar deoppervlakte optreedt, kan ditwellicht verklaren.
Bijdeprimaire ensecundaire spruiten treedt reeds vroeginhetseizoen internodiënverlenging op, zodat naast generatieve halmen ook zomerhalmen voorkomen. Uitstoeling, d.w.z. vooral devorming van tertiaire spruiten isschaars; de rizoomontwikkeling daarentegen krachtig enintensief, waardoor geen grote pollen doch eengroot
aantal kleine tot ontwikkeling komen, soms opgrote afstand vande oorspronkelijke
plant.
Op 19november 1964werden opeenoppervlakte van 9dm2 68spruiten van deze soort geteld.
Nadat zemeteengekleurd ringetje warengemerkt, werdop29maart 1965detellingherhaald;er
bleken zich tijdens dewintermaanden 19spruiten tehebben ontwikkeld. Op15juli warener 71
generatieve halmen aanwezig, waaronder de68dieinnovember reeds alsjonge spruit aanwezig
waren. Hetverschil van3kanheel goed spruiten betreffen dietoen reeds aanwezig waren doch
nog ondergronds verbleven.Indeperiode maart -juli hadden zicheengroot aantaljonge spruiten gevormd, zodat eenhernieuwde telling op 13augustus 72generatievehalmen, 235zomerhalmenen 97 ongestrekte vegetatieve spruiten opleverde. Uit dezetellingenzou kunnen blijken,dat
ernietofnauwelijks sprakeisvan overdracht vanvernalisatie.Dit isinovereenstemming metde
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algemene uitspraak vanBOMMER (1961), diezegt datbijoverblijvende grassen vernalisatieoverdracht slechtszeerbeperkt mogelijk isenelkespruit zijn eigenbloeiinductiemoet bereiken.

De ingrasland voorkomende vormen hebben aanmerkelijk kortere rizomen, waarschijnlijk door de vastere bovenlaag en door de afgeremde groei der assimilerende
delen in de dichtbezette zode.
Festucapratensis HUDS.

Spruitgroei overwegend extravaginaal, waarbij echter geen noemenswaardige rizomen tot ontwikkeling komen. Degevormde spruiten groeien direct omhoog naast de
oudere spruit, waardoor eendichtezode ontstaat.
Binnen degevestigde bladspruiten intravaginaal groeiende spruiten vanhogereorde. Eriseengeringe neiging tot vorming vanspruitheffers, meestal beperkt blijvend
tot enkele korte internodiën. Zomerhalmen zijn niet waargenomen.
De vorming van bladspruiten vanhogere orde wordt gestimuleerd door beweiding,
waardoor op uitsluitend beweide graslanden bladrijkere vormen zijn uitgeselecteerd
(weidetypen).
FestucarubraL.
Knopgroei intravaginaal enextravaginaal inwisselendeverhouding. Deindelingvan
de soort inondersoorten envariëteiten, diesoms totdestatus van(kleine) soort worden verheven, berust o.m. opdeaan- ofafwezigheid van uitlopers. Als uitersten, door
overgangsvormen metelkaar verbonden, worden genoemd:
a. F.fallaxTüuiLL. ( = subsp.commutataGAUD.)metuitsluitendintravaginalesecundaire (en tertiaire) spruiten. Strekking van enige betekenis komt in vegetatieve toestand nauwelijks voor enbeperkt zich totenkele internodiën vanca. 1 cmindezodelaag; geen spruitheffing of zomerhalmen derhalve en evenmin stolonen of rizomen.
Deze variëteit isdicht zodevormend enwordt wel gebruikt voor inzaai op gazons en
sportvelden.
b. F.juncifolia ST. AMANS( = subsp.dumetorum HACK.), eenvormmet sterke extravaginale knopgroei, waarbij zich verkruipende rizomen ontwikkelen. Deze zijn sympodiaal enbereiken meermalen een lengte van40cmeneendikte vanca. 1,5mm;ze
dragen extravaginale vertakkingen. De gehele plant heeft daardoor een zeer losse
groeiwijze; zekomt voor opalluviale zandgrond, vooral in debuitenduinen en heeft
waarde alszandbinder. Zomerhalmen enspruitheffers zijn niet waargenomen.
c. F. rubraL.s.s.( = var.genuina HACK.) met secundaire spruiten, diezichtot bladspruiten enkorte rizomen ontwikkelen. Uitafbuigende bladspruiten vormen zichtot
20 cm lange stolonen. De lengte der rizomen is duidelijk geringer danbij b. en gewoonlijk niet langer dan 20cm; zeblijven meestal inde zodelaag, zijn vooral in dichte vegetaties duidelijk korter envormen overgangen naar stolonen. Deze vorm iszeer
algemeen opallerleigraslanden. Spruitheffing noch zomerhalmen zijn waargenomen.
Hetaantalspruitenperdm2kanbijdezevormenook bijvormavrijhoogzijn. Op1 dm2,waarop
vorm c niet eens inmonocultuur voorkwam, werden een keer 187vegetatieve spruiten geteld.
Het aantal spruiten neemt indezomer gemiddeld vanmaand totmaandaf;nahet maaien treedt
echter weereensterkeuitbreidingvanhetaantalop.Tellingengavendevolgendeaantallenspruitenper dm2, alsgemiddelden van 10dm2,opeenongebruiktperceel: 4mei:73,24mei:51,2juli:
42,30juli:20,27aug.:22,30sept.: 18,namaaienop 2aug.werdenop30sept,indatgedeelte57
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spruiten geteld (alle waarnemingen op het hooilandreservaat van het I.B.S. in 1965). Eenproef
van SONNEVELD (1958) met vorm c gaf eveneens een duidelijke daling van het aantal spruiten. Hij
bespreekt bovendien dit verschijnsel meer algemeen.

Holcus lanatusL.
De habitus wordt bepaald door zich extravaginaal ontwikkelende spruiten, die nagenoeg alle direct naast de hoofdspruit omhoog buigen. In de daarna ontstane bladspruiten groeien intravaginaal bladspruiten van hogere orde.Geringe strekkingvan internodiën aan debasis van spruiten komt voor in debovenste zodelaag, waarbij echter
geen spruitvorming optreedt in de basale knopen. Dit blijft beperkt tot 1of 2 leden
van ca. 1cm lengte. In lang, ruig gewas kunnen 1of 2 basale internodiën echter wel
langer worden. Door dit beperkte aantal uitgegroeiende leden en het verder onveranderlijke uiterlijk van de spruit isin dit geval de kwalificatie ,zomerhalm' zeker niet op
haar plaats. Deze laatste spruitvorm is overigens bij deze soort niet waargenomen.
Er is een matig sterke neiging tot spruitheffing aanwezig, waarbij zich wel zijspruiten van hogere orde vormen in de basale knopen. Tenslotte kunnen rizomenvan enkele cm's lengte worden aangetroffen, waarvan de indirecte bladspruiten zichvlak naast
de andere spruiten ontwikkelen. Een en ander leidt tot het ontstaan van een zeer dichte pol. Er is een intensieve reactie na stagnatie van de topgroei door de vorming van
talrijkejonge spruiten inlager geplaatste halmknopen.
Na het maaien, waarbij dus verwijdering plaats heeft van de actieve groeipunten,
treedt slechtseentrage regeneratie op uit deknopenstapel. De soort vormt viltige pollen, die wanneer ze enkelejaren oud zijn, in het midden open plekken vertonen door
afsterving van de oudste spruiten. Hoewel dit afsterven normaal is, schijnt de pol een
dermate grote dichtheid te hebben dat andere soorten weinig kans hebben van terzijde
binnen te dringen of zich te vestigen via kieming; bij dit laatste speelt waarschijnlijk
dedichtebeharing ook eenrol.
Loliumperenne L.
Secundaire spruiten (dus ook de tertiaire) zich uitsluitend als bladspruiten ontwikkelend na intravaginale knopgroei. Meestal ligt de jonge spruit dicht tegen de oude
aan, waardoor een vrij dichte, bultige pol ontstaat. Spruitheffing komt algemeen en
duidelijk voor, bij voortzetting leidend tot schijnstolonen (KRUIJNE, 1958)van soms 6
internodiën. Onderstuiving of beaarding doen zelfs schijnrizomen ontstaan. Op beweide plaatsen met een goede vochtvoorziening leidt een dichte bezetting van deze
soort soms tot een massale internodiënverlenging. De vegetatieve spruit bevindt zich
tenslotte op detop vanfijnstengelig materiaal, dat door zijn kaalheid deindruk maakt
van noodgroei.
Bij stagnatie van de apicale groei (na afvreten of afmaaien) treedt meermalen intensieve vorming van jonge spruiten op in lagere halmknopen (fig. 3 links). Dergelijke
spruitdragende halmresten en ook spruiten met spruitheffing geraken bij beweiding
vaak losenverdorren ophetland (DEVRIES, 1940a).
Bij solitaire groeiwijze duidelijke habitusverschillen met als uitersten: een steile
groeiwijze, met verticaal groeiende spruiten en halmen tegenover een horizontale
groei, waarbij de spruiten straalsgewijs op de bodem liggen en ook de latere halmen
nauwelijks zijn opgericht; daartussen komen vormen voor met halmen die in de onderste knopen geknikt zijn, zodat depol een komvormige of U-vormige habitus krijgt.
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Zomerhalmen zijn niet waargenomen. Gespecialiseerde vormen die intensief jonge
spruiten vormen, hebben zich geheel aangepast aan scherpe beweiding (weidetypen).
Doorbreking van de bladschede door zich ontwikkelende jonge spruiten is waaigenomen, maar kon steeds worden gedefinieerd als een reactie op een pathologisch verschijnsel (aantasting door schimmel ofluis).
Volgens BOMMER (1961) heeft de soort een strenge vernalisatiebehoefte, die echter
mogelijk is over een lang traject n.1. van kiemend zaad tot reeds uitgestoelde plant,
welkebehoefte door korte dagkan worden vervangen.
Molinia caeruleaMOENCH
Knopontwikkeling louter intravaginaal zonder afbuiging, zodat slechts bladspruiten tot ontwikkeling komen.Bij deze soort is er een strenge opvolging in de ontwikkeling van de spruiten. De afsterving van de generatieve spruit geschiedt tot de bovenste
knoop op enkele cm's boven de grond; het onderste internodium van ca. 5cm lengte
blijft bovenaan groen en is in het witte basale gedeelte knotsvormig gezwollen (fig. 7).
In het najaar bevinden zich daar slechts 2 uitgroeiende knoppen, die in maart reeds
een duidelijke groei vertonen doch pas in eind april of begin mei boven de grond komen en eerst dan met de bladontwikkeling beginnen. Beide spruiten gaan in het generatieve stadium over en sterven in het najaar af. De soort heeft dus geen vegetatieve
bladspruiten boven degrond waarmee deplant dewinter overblijft.
De beidejonge spruiten groeien zeer dicht tegen het overgebleven onderste internodium van deverder afgestorven halm aan. Zeputten er reservevoedsel uit en zijn ergedurende het volgendejaar hecht mee verbonden. Deze basale verbinding, die met die
der vorige jaren een stevig geheel vormt, wordt door sommige auteurs ,rizoom' genoemd (JANSEN, 1951; HENGEVELD, 1963). Het is echter duidelijk dat dit statische orgaan functioneel geheel afwijkt van de dynamische rizomen van Elytrigia repensen
Poapratensis.
De inplanting der spruitenparen blijft vanjaar totjaar afgegrensd zichtbaar als een
soort vertakking aan het ,rizoom'. Hierop baseert HENGEVELD (1963) zelfs een bepa-

FIG. 7. Basaal gedeelte van een generatieve halm van Molinia
caerulea MOENCH met de enige bovengrondse knoop (a) en de
beidejonge spruiten aan de voet (f x ware grootte).
Basal part of a reproductive culm of Molinia caerulea Moench with
the sole overground internode (a) and both young tillers at the base
(i natural size).
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ling van de (minimale) ouderdom van de pol. De juiste ouderdom kan niet worden
vastgesteld, daar het oudste gedeelte van het ,rizoom' tenslotte afsterft en verteert. In
een oude pol liggen de ,rizoomgedeelten' weliswaar dicht bij elkaar, doch hebben onderlinggeenwezenlijke samenhang meer.
Nardusstricta L.
Knopgroei louter intravaginaal, resulterend in zeer dicht naast elkaar groeiende
bladspruiten, waarvan de gemeenschappelijke, basale verbinding lange tijd blijft bestaan. Deze verbinding, door sommige auteurs ,rizoom' genoemd (JEFFRIES, 1917;
HUBBARD, 1954), ishier een statisch orgaan, waarop de spruitenbosjes in rijen zijn ingeplant. Door de ontwikkeling vanjonge knoppen in zijwaartse richtingen treden aan
dit ,rizoom' korte vertakkingen op, die, gezien de zeer langzame groei, tenslotte een
compacte bundel spruiten doen ontstaan.
Na het afsterven der generatieve spruiten sterft ook het ,rizoom' aan diezijde af, en
nadat in het najaar daarop dit afgestorven gedeelte geheel verteerd is, liggen de vertakkingen der ,rizomen' als losse delen in de bodem. De spruiten zijn in het onderste
gedeelte verdikt en dragen strokleurige scheden met een draadvormig gereduceerde
bladschijf vanenkelemm's (KRUIJNE, 1965).
Zomerhalmen enspruitheffing zijn niet waargenomen.
Phleumpratense L.
De habitus van deze soort wordt bepaald door de zich aanliggend of evenwijdig aan
de oudere spruit ontwikkelende zijspruiten na extra- of intravaginale groei. Op open
gronden en in laag gewas (beweide percelen) buigen de spruiten meermalen naar horizontaal af en liggen in het begin nagenoeg plat op de bodem. In het generatieve stadium richten de halmen zich echter op en zijn in de onderste knopen geknikt. De groeiwijze is dan U-vormig en spruitgroei in het centrum doet tenslotte een vaste pol ontstaan. In deze pollen ontstaan sporadisch tot 2cm lange, witte rizomen door extravaginale spruitgroei uit de onderste knopen van de knopenstapel. Bladspruiten van hoger orde ontstaan intravaginaal binnen gevestigde bladspruiten;bij de laatste is er een
matig sterkeneiging tot spruitheffing aanwezig.
Meermalen zijn de basale, niet gestrekte internodiën der halmen wat opgezwollen;
zeer duidelijk is dit bij var. nodosum RICHTER, die ook cytologisch van de ,typicum'vormen afwijkt.
Zomerhalmen zijn niet waargenomen. Strekkende halmen na de hoofdbloeitijd zijn
echter algemeen. Van sommige wordt de aardpluim nog zichtbaar (vaak als prolificatie),van andere niet. Na onderzoek werd ook in dat geval degroeikegel steeds generatief bevonden.
In de gesloten vegetatie der beweide graslanden is de groeiwijze meer mozaïekvormig en verspreid. Op dergelijke graslanden treft men in meerdere of mindere mate gespecialiseerde vormen aan, die zich door intensieve bladspruitontwikkeling aan de
beweidinghebben aangepast (weidetypen).
Volgens COOPER (1958) is Phleum pratense een lange-dagplant, die, voor zover het
Europees materiaal betreft, een daglengte van 15 uur nodig heeft. BOMMER (1961) constateerde dat de plant rijkelijk bloeit na voorjaarszaai; dit sluit koudebehoefte nagenoeg uit.
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Een morfologische bijzonderheid is het plaatselijk behaard zijn der oudste, in de
zodelaag afstervende bladscheden. Deze beharing is naar beneden gericht en neemt
meernaar boven snelaf; zeontbreekt bijhetjongevegetatieve materiaal.
PoaannuaL.
Uitsluitend intravaginale, aanliggende knopgroei met ontwikkeling van secundaire
(en tertiaire) bladspruiten. Sterke neiging tot spruithefnng, waarbij dezich strekkende
oudere spruiten gemakkelijk een meer liggende stand aannemen, waardoor schijnstolonen en- bij onderstuiving of beaarding - schijnrizomen ontstaan. De tertiaire spruiten die hierbij in het geding zijn, kunnen in een vochtig milieu, b.v. wanneer de plant
deel uitmaakt van een gesloten vegetatie op goed vochthoudende gronden, tot beworteling komen.
Deplant heeft geenvernalisatiebehoefte enisvoorhet bereiken van de bloeiinductie
onafhankelijk van korte of lange dag. Ook behoeft het zaad geen kiemrust, zodat de
generaties elkaar vrij snel opvolgen. Normaal komen dus planten voor dieinhet voorjaar kiemen enhun levenscyclusin deeerste zomermaanden afronden met de zaadrijpheid; men heeft dan met eenzomerannuelle vorm temaken. Ook een tweede generatie,
die in de nazomer bloeit en fructificeert komt normaal voor. Planten die uit zaad van
dezenazomergeneratie opslaan zijn tegendewinter goedvegetatief ontwikkeld.
Daar het intreden van de generatieve fase bij deze soort pas geschiedt na een behoorlijke vegetatieve ontwikkeling- en niet, zoals bij de exclusieve zomerannuellen als
Setaria viridisP.B. reeds in een zeer vroeg stadium, ishet door devertragende invloed
van delager wordende temperatuur heel goed mogelijk datPoaannua-planten vegetatiefdewinter overblijven.
Deze winterannuelle vorm, die algemeen in de gematigde en koudere streken alsmede in de bergen voorkomt (de mediterrane vormen zijn vrijwel zonder uitzondering
zomerannuel) verschilt van de echte winterannuellen, zoals Bromus mollis, doordat
voor deze laatste voor het bereiken van de generatieve fase het doorlopen van een
koudeperiode noodzakelijk is.
Bewortelde spruitheffers kunnen ook gedurende de winter in leven blijven en kunnen daarom beschouwd worden als een overblijvende vorm van bijzondere aard. Beworteling daarvan komt echter bij solitair groeiende planten (b.v. als akkeronkruid)
veel minder vaak voor door de gemakkelijk uitdrogende bovenlaag van de grond.
Wellicht treedt het milieu hier ook nog op andere wijze selecterend op, in zoverre dat
op akkers in het algemeen snel zaadproducerende, kortlevende vormen beter op hun
plaats zijn.
Zomerhalmen komen niet voor.
Poa pratensis^.
De habitus van deze soort wordt voornamelijk bepaald door de zich extravaginaal
ontwikkelende rizomen, die tot 1\ mm dik en tot 25cm lang kunnen worden (op vastere gronden blijven ze korter); ze zijn met schubben bezet, meestal vertakt enbuigen
naverloopvantijd naar boven. Waar ze degrondoppervlakte bereiken gaan ze over in
indirecte bladspruiten. Met de hieruit eventueel ontstane secundaire rizomen vormt
het oorspronkelijke rizoom een sympodiaal geheel. Met de sympodiale delen meegerekend gaat delengteingunstige gevallenweltot 1 m.
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Binnen de primaire spruit en binnen de indirecte bladspruiten treedt een intensieve
intravaginale ontwikkeling van bladspruiten op, waardoor de eerst verspreid staande,
kleine bosjes spoedig aaneensluiten. Uit de kortere, schuin omhooggaande rizomen
ontstaan tenslottehalmen, dieinhun basisknopen wat geknikt zijn.
Spruitheffing noch zomerhalmen zijn waargenomen, evenmin als straalsgewijs uitgespreide planten bij solitaire groei (zie P. trivialis L.). Violette verkleuring der bladscheden treedt slechtsbijhogeuitzondering op.
PoatrivialisL.
Deze soort kan naar habitus zeer verschillend optreden. Er is extravaginale en intravaginale spruitgroei;als solitaire plant, b.v. als akkeronkruid, liggen de secundaire
spruiten vaak straalsgewijs op de grond en pas in het gevorderde generatieve stadium
worden de halminternodiën in een meer verticale stand gebracht. De plant krijgt dan
een komvormige habitus met in de basale knopen geknikte halmen. Meermalen zijn
van dergelijke planten de bladscheden plaatselijk, soms geheel vuilviolet. Stoloonvorming is bij alleengroeiende planten van weinig betekenis voor de uitbreiding van de
plant;weliswaar komen aan de liggende spruiten meermalen (extravaginale en intravaginale) tertiaire spruiten voor, doch beworteling inde betreffende knopen der secundaire spruiten treedt niet of nauwelijks op wegens de veelal spoedig uitdrogende bovenlaagvan de grond.
Als onderdeel van een gesloten vegetatie (de soort isverreweg de veelvuldigste graslandplant) groeien de spruiten meer verticaal en de halmen zijn niet of nauwelijks geknikt. Na de bloeitijd begint een intensieve vorming van vegetatieve spruiten, waarbij
afbuigende intravaginale spruiten zich ontwikkelen tot 30cm lange en tot 1 mm dikke
stolonen. Hieraan vormen zich op gronden met een goed vochthoudende bovenlaag
talrijke zeer fijne spruiten, waarbij tevens beworteling in de knopen der stolonen optreedt. Vele van deze fijne spruiten groeien extravaginaal, waarbij een fototropische
invloed onmiskenbaar is. Deze stoloon- en spruitvorming, die in grasland voor het
sluiten van de zode grote betekenis heeft, treedt vooral op in de nazomer en herfst als
de ontwikkeling van deplant maximaal enhetvochtigblijven van debovenste bodemlaagverzekerdis.
Zomerhalmen zijn niet waargenomen; spruitheffing komt niet frequent voor en
blijft beperkt tot enkelekorte internodiën.
A morphologicalreviewof tillerformation and way of spreadingof anumber of grasses
inthevegetativestage
The formation and general characteristics of different kinds of tillers are discussed
and also the related development and spreading of grasses. The number of tillers per
dm2 were counted and a few of these have been mentioned here, viz.of two goodalternate pastures on clay and of two unused fields of inferior grassland on sandy soil.
The number of tillers per dm2 on the alternate pastures is much higher than on the
inferior grasslands and the number remains almost constant after 1July; on the inferiorfieldsthisnumber decreasesrather clearly.
Finally there is a description of the vegetative development of 21grass species most
of which are frequent or of importance in our grasslands. Attention wasnot only paid
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to the morphological development, but also to afew physiological properties affecting
this development.
The specific habit of a species was considered to be that of an open and if possible
loose soil. In this soil the plant grows without competition and the development of
the underground parts isnot disturbed byimpermeable soillayers.
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RELATION BETWEEN SPROUT DEVELOPMENT IN SEED POTATOES AND
THE NUMBER OF MAIN STEMS IN THE CROP
A. SCHEPERS1) and R. F. HOOGLAND2)

INTRODUCTION

Yield and grading of potatoes may greatly be influenced by crop density which in
its turn is dependent on the number of main stems per surface unit. The tuber yield
increases with increasing crop density until an optimum is attained; grading becomes
finer. The optimum number of stems cannot be exactly estimated, because the number of tubers per stem which may vary under diverse conditions is also an important
factor intheyield.
The number of stems is limited by the number of eyes on the tubers planted. The
number of eyes is dependent on the skin surface of the tubers. Using seed potatoes of
similar origin and storing conditions, REESTMAN and DE WIT (1959) found a linear relation between the skin surface of the planting material and the number of main stems
in the crop. Thus the potato crop density may be influenced by varying the skin surface planted, viz.bytheplanting densityand the seedpotato size.
For practical purposes the skin surface of the seed potato is an unsatisfactory basis
for the number of main stems to be expected, because the number of sprouting eyesis
closely dependent on the variety, storage method and treatment before planting (temperature,heat shock, pre-or de-sprouting).
In planting pre-sprouted seed the planting density could bebased onthenumber of
sprouts on the seed potatoes. However, few data are known about the number of
sprouts developinginto stems after planting.
The structure and moisture retaining capacity of the soil as well as the weather
conditions after planting will undoubtedly affect this number. But even under favourable growing conditons not all planted sprouts will develop into a stem. According to
KRIJTHE (1962) the larger sprouts are more likely to develop into stems than the smaller ones. Now the question was, whether it could be determined just before planting
which sprouts in pre-sprouted material are going to develop into stems.This would
indeed provide the grower with a more satisfactory method to determine the planting
density than at present.
For instance sprout length could be used as a basis, it was found however, that the
length of the sprouts not developing into stems is variable. GOODWIN (1967) found a
relation between thelength of thelongest sprout and thelength ofthe longest inhibited
sprout. In other words the 'critical spr out length', i.e. the limit below which further
*)Research and Advisory Institute for Field Crops and Grassland Husbandry, Wageningen.
2
) Institute for Biological and Chemical Research on Field Crops and Herbage, Wageningen.
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TABLE 1. Sprout and root development in40 tubers of the varieties Bintje and Eigenheimer.
Observations
Sprouts with clearly visible root primordia
Number at planting
% rooted after 1week
% emerged after 1week
Weight (g)at harvest after 1 week:
sprouts
roots
Weight (g)of sprouts on control tubers at planting
Sprouts without clearly visible root primordia
Number at planting
% rooted after 1week
% emerged after 1week
Weight (g)at harvest after 1week:
sprouts
roots
Weight (g) of sprouts on control tubers at planting

Bintje

90

366

97.9
97.9

94.8
86.1

69.3
57.4
19.1

149.4
107.5
37.0

223
0.0

75
1.5
0.0

0.60
0.13
0.25

_
_

20.2

FIG. 2. Sprout and root development in Bintje (1)and Eigenheimer (r) one week after planting.
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Eigenheimer

We did not go into the causes of this prevailing development of sprouts with root
primordia. Growth stimulator and inhibitor formation in the tuber and internal
transports may affect this process (GOODWIN, 1967). Disturbing the internal transports in sprouted tubers by a (deep) incision round the sprouts without root primordia,in our experiments did not show a demonstrable effect on shoot and root development (Table2).
TABLE 2. Sprout and root development in 40 Bintje-tubers after incision round the sprouts without
clearlyvisiblerootprimordia(r.p.).
Observations
Number ofsproutsatplanting
%rooted after 1 week
%emergedafter 1 week
Weight(g)atharvestafter 1 week:
sprouts
roots

Sprouts
withr.p.

Sprouts
without r.p

98
93.8
93.8

250
17.3
0.0

67.3
60.5

0.8
0.1

In this stage the rapidly developing roots of the sprouts with root primordia will
probably enable very early independent growth of these sprouts. MORRIS (1967) also
found that growth before emergence does not only depend on nutrients provided by
the tuber and that already very soon after planting nutrients can be taken up from the
surrounding medium.
Field experiments
The results of the field experiments are represented in Figs. 3 and 4. In Fig. 3 the
total number of sprouts on the examined samples of eight, six and four tubers was
plotted against the number of main stems counted in the harvested crop of these
tubers. The calculated linear regression line (y = 307 + 0.261 x) has been drawn
Main stems per are
x100
50 r

20

20

40

80
100
TotaL number of sprouts per are x100

FIG. 3.Relation between the total number of sprouts planted and the number of main stemsinthe
crop(y = 307 + 0.261 x).
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through the scattered points. The figure shows a clear relation between the total
number of sprouts planted and the number of main stems in the crop. The coefficient
of the regression line is, however, low and deviates widely from the value 1( = 45 °line). In these experiments only an average 30% of the total number of sprouts developed into stems. BLEASDALE (1965) in experiments with Majestic obtained a much
higher development percentage, viz.75,whereas BATES(1935,according to BLEASDALE,
1965) obtained a development percentage of 64with King Edward. It may be inferred
from data of KRIJTHE (1962) that this percentage varied from 38 to 62 in experiments
with the varieties Bintje, Eigenheimer and Voran applying twomethods of pre-sprouting(rapid and gradual).
Clearly, the fraction of sprouts which will develop into a stem may vary widely in
different lots of seed potatoes. It is therefore not reasonable to base the planting distance on thetotal number of sprouts.
Fig. 4 shows the relation between the number of sprouts with clearly visible root
primordia planted and the number of main stems in the crop. The close correlation
between these two quantities found in the greenhouse experiments also shows to a
reasonable extent in the results of the field experiments. The regression line (y = 178
+ 0.828 x) in the figure approaches the 45 °-line. In these experiments the number of
main stems averaged about 98 % of the number of sprouts with root primordia planted. It may be wondered whether the main stems in this crop have indeed developed
from these sprouts, like in the greenhouse experiments. In the field experiments this
is acceptable, because the sprouts with root primordia marked (one per tuber) were
found to have developed into a main stem in 100% of the cases in which this mark
couldberecovered, viz.everyearlyharvest, when thetuber had notyet decayed.

Main stems per are
xlOO

30

20

30

40

Sprouts with root primordia per are x100
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F I G . 4. Relation between the
number of sprouts with clearly
visible root primordia planted
and the number of main stems
inthecrop(}' = 178 + 0.828.x).

DISCUSSION

The experiments under discussion have shown that in planting pre-sprouted material, the number of sprouts with clearly visible root primordia might be a good indication of the number of main stems to be expected, in the sense that under favourable
conditions the quotient of thesetwo quantities approaches the value of 1. Experiments
from 1966 till 1968 of SMOOK (1967, '68, '69) may confirm this conclusion.
Of course sprout damage, mechanical (planting machine) or non-mechanical (pests,
Rhizoctonia, drought, water excess, virus diseases, night frost), may considerably
affect the ultimate result. In our field experiments the slight attack of Rhizoctonia
occurring every year and in 1967a rather serious outbreak of stem mottle in the seed
potatoes mayhavehad someeffect on the scattering of thepointsin Figs.3and4.
In planting material not pre-sprouted, e.g. after aheat treatment, the stem number
cannot betoldinthewaydescribed. One then has to go bythe relations found with the
total number of sprouts or by the skin surface of the seed potatoes (REESTMAN and DE
WIT, 1959). The preceding clearly shows, however, that these methods are much less
accurate than themethod applied byusinpre-sprouted material.
SUMMARY

An important factor in the production of potatoes is the crop density, determined
by the number of main stems per surface unit. In a number of experiments with presprouted material the relation was investigated between the number and development
of sprouts on the tubers and the number of main stems in the crop. This investigation
showed that only a limited part of the total number of sprouts developed into stems.
A relation was found between the number of sprouts with clearly visible root primordia and the number of main stems;a regression calculation for this relation gave a regressioncoefficient of0.828.
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FIG. 1. A disc of PVC as used in the leaching experiments. Diameter of the disc 50 cm; 37 holes,
diam. 25 mm, their centres 5cm apart.

DISCUSSION

From the data in Fig. 2 it is evident that the perforated plate retards leaching of
soluble substances to a large extent. Not only does the 'nitrate front' descend very
slowly, but the whole profile, from the soil surface to the front is rich in nitrate, as a
result of retarded leaching of fertilizer placed away from the holes in the plate, which
first has to move bydiffusion only, until it reaches the downward waterflow under the
holes.
The rate of leaching under the disc per cm of rainfall depends on the surface ratio
between the holes and the perforated part of the plate. For each climate another plate
should beused to obtain optimum leaching of fertilizers. Another disadvantage of this
type ofplate isthat grasses and weeds willgrowthrough the holes and block them. Of
course this may be prevented by the use of herbicides, but it makes the method more
complicated, especially for developing countries.
Therefore some other types of disc were made, one of which is shown in Fig. 3. It
consists of a lower disc (Fig. 3a) with a diameter of 50cm with holes regularly distributed within a circle of 30 cm, and ridges to conduct the rainwater. In this case, the
size of the holes is of no importance and can be chosen to fit the ridges. On top of the
lower disc lies another one with ridges to conduct the rainwater to limited parts of its
edge (Fig. 3b),from where it falls, depending on the mutual position of the two discs,
inside the undulating ridge along the edge of the lower disc, or partly inside, partly
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58

outside this ridge, or all outside. In the latter case, all the rainwater is carried off over
the edge of the lower disc and there will be no leaching of the fertilizers put under the
discs. By varying the proportion of water falling inside the ridge, the rate of leaching
can be regulated. In the extreme case of all the water being admitted, leaching will
exceed the natural one, because the surface of the upper disc (diam. 40cm) is greater
than the surface over which the holes in the lower disc are distributed (30 cm diam.).
The advantage of this type of disc is therefore that the leaching may be regulated
from almost zero to more than the normal rate, making the method suitable not only
for different humid climates but also for semi-arid or arid climates in which transfer
of fertilizers to the subsoil is often difficult, especially in orchards under grass. To
achieve this, quantities of fertilizer far beyond the needs of the trees had to be applied
before or early in the growing season. This may promote grass and weed growth and
their competition for water, which is often the limiting factor for optimum growth of
the trees in arid or semi-arid climates.
Under the discscompetition ofgrasses and weedsishardly possible. The stimulating
effect of fertilizers on grass growth and the competition for water will be much lower.
Under these conditions this is of greater importance than the efficiency of fertilizing.
SUMMARY

A method has been described to influence the leaching of plant nutrients in the soil
under natural conditions of rain. It is considered suitable in tree cultures in humid
climates to increase the efficiency of fertilizers, in arid climates to decrease the competition of grasses and weeds for water.
To stimulate development of this method, we have applied for a patent for the type
of device described.
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NOTES ON THE ACTIVITY OF EARTHWORMS
VII. STUDIES ON POPULATION DENSITIES
J. DOEKSEN, HIEKE COUPERUS and C. G. VAN WINGERDENf
INTRODUCTION

In ecological studies on soil-inhabiting animals, the estimation of population
densities is a somewhat controversial problem, as it is often hard to decide to what
unit the number or weight of animals present have to be related.
In studies on the turn-over of organic matter by earthworms in the field, it isacceptable to express population density by animals per m2, for the amount of organic
matter available each year to a large extent is directly related to the surface area,
since the worms have to come to that surface to take up plant material.
In studying the interaction of individuals, however, the surface under which the
animals live is a factor which may not be neglected, because aeration of the soil
depends on it, but the spacein which theanimals live- theweight ofsoilplusthe pore
volume - undoubtedly has a great influence.
Since earthworms do influence their surroundings, presumably by excretory products (DOEKSEN, 1964), it is even possible that the amount of free water present, the
adsorption complex plus the air-filled pore volume, constitute the true living space of
the earthworms, whereas coarse soil particles are not important.
Because of this it is difficult to determine which factor is limiting and equally difficult therefore to decide to what unit the number of animals have to be related to find
a relevant definition of population density, which might enable ecologists or physiologists to compare situations.
For field studies, these considerations may be of minor consequence, in laboratory
experiments, however, in which much greater population densities have to be used for
technical reasons, they should be taken into account, as will be shown in this paper.
METHODS

Since in the laboratory earthworms are mainly kept in a well-mixed homogeneous
soil, it was supposed that the population density could be expressed as a function of
the soil weight, which under these conditions closely corresponds to volume.
However, a certain population density of animals per kg soil can be achieved in
different ways. Two worms in x grammes of soil constitute the same density as 4
worms in 2x grammes, 8in 4x grammes etc., but it may not be taken for granted that
the animals willbehave in the same way under these different conditions.
Four population densities of 5, 10, 20 and 40 worms per kg soil were made in 4-6
different ways (Table 1).
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TABLE 1. Lay-out of the experiment as described in text, indicating the different ways in which
certain population densities per kg of soil were achieved.
Worms per kgsoil
Supposed population density

Worms
per
box

10

20

40

Diam.
boxes
incm

kg soil per box

1

0.2

0.1

0.05

2

0.4

0.2

0.1

4

0.8

0.4

0.2

8

1.6

0.8

0.4

1.6

0.8

16
32

1.6

64

In preliminary experiments similar polyethylene boxes with a diameter of 10 cm
had been used for each group with different quantities of soil and number of worms.
This of course resulted in different heights of soil in the boxes. The results much suggested that this affected the activity of the earthworms, presumably by differences in
aeration. Therefore a series ofcylindrical boxes with the sameheight but with different
diameter were made. These diameters form a geometrical progression with factor 1.41
so that each box has twice the volume of the foregoing smaller one. For technical
reasons a small deviation from the theoretical size was sometimes necessary (Table 1,
last column).
By using a comparable series of soil quantities, the height of the soil and the gas
exchanging surface per kg of soil was the same for all boxes. The boxes were covered
with a thin polyethylene film of c. 0.05 mm. Sixteen earthworms (adult specimina of
Lumbricus rubellus) per treatment were used in each series (16 boxes with 1 worm,
8 with 2 etc.), except in those where 32 or 64 worms per box were necessary.
As a criterion for the suitability of the habitat, the percentage of surviving worms
was taken (Table 2). Apart from that, the gut content in mg ash {cf. DOEKSEN &
COUPERUS, 1967) per surviving worm was determined at the end of the experiment to
indicate the activity of the worms during the last day of the experiment (Table 3).
Another index of the viability of the worms at the end of the experiment is their
activity in taking up cellulose from discs of filter paper during some days after ending
the experiment proper (Table 4).
To determine the uptake of cellulose, discs of filter paper with a diameter of 9 cm
are dried in vacuo at 50°C, weighed, put in 10-cm petri-dishes and moistened with
2 ml demineralised water. After 3 days the paper is renewed and the used paper is
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TABLE 2. Survival rate of the earthworms, showing the influence of the worm number per box,
irrespective of population density in worms per kg of soil available.
Worms
per
box

Worms per kg ;soil
Supposed population density
5

10

20

40

% worms ;surviving
1
2
4
8
16
32
64

43.8
43.8
31.3
31.3

50.0
62.5
25.0
50.0
12.5

62.5
68.8
25.0
6.3
0.0
6.3

Mean

37.5

40.0

25.0

Mean

12.5
62.5
0.0
0.0
3.1
0.0

(50.9)
46.9
35.9
21.9
(4.2)

8.1

TABLE 3. Activity of the surviving earthworms at the end of the experiment, expressed in the ash

content in the intestine. Note the influence of theworm number per box within the same population
density per kg of soil.

Worms
per
box

Worms per kg soil
Supposed population density
5

10

20

40

Contents of intestine,
mg ash per surviving worm

1
2
4
8
16
32
64

53.6
47.8
36.0
44.8

Mean

46.4

41.5
36.7
62.0
39.6
7.5

30.1
31.4
13.8
43.0

—
3.8

Mean

28.0
20.6

—
—

(40.3)
36.8
30.0
41.7
(7.5)

0.9

—
40.0

26.8

20.2

rinsed, dried and weighed again. The loss in weight of the paper is a measure for the
feed uptake. After drying in air at 110°Chardly any cellulose iseaten. The amount of
water added to the petri-dishes also affects the uptake of cellulose. Two ml of water
has been found to be near optimum.
The worms were kept for 33days in the boxes at a temperature of 12°C.
DISCUSSION

In comparing the data on survival, gut contents and cellulose uptake (Tables 2-4
incl.) with the supposed population densities of 5, 10, 20 and 40 worms per kg soil,
there seems to be hardly any relation. It is evident, however, that within a certain
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TABLE4. Activity ofthesurvivingearthwormsafter theexperiment proper,expressed bythecellulose
taken up in 6days.
Worms per kg soil
Supposed population density
per
box

5

10

20

40

Cellulose taken up during 6 days
in mg per worm

1
2
4
8
16
32
64

35.0
47.1
35.0
24.1

Mean

36.3

29.1
40.6
51.6
29.9
2.2

Mean

26.4
25.1
10.1
7.2

31.2
20.2

—
—

—
3.5

(29.7)
35.8
27.2
26.2
(2.2)

4.4

—
33.0

21.2

20.5

assumedpopulation density, thenumber ofwormsper boxisofinfluence onthe deathrate and activity of the surviving specimen.
From the observation of earthworms in boxes it is clear that they aggregate along
the edge of the bottom. Apparently the animals do not use the whole volume of soil
and therefore the supposed population density in worms per kg soil available is
hardly related to the real population density in worms per kg soil inhabited.
Supposing that earthworms do only use a ring of soil along the edge of the bottom
of the box, it is easy to calculate relative population densities for rings of different
widths. In Table 5relative population densities are given, assuming that only a ring
of 1 cm wideisused by the earthworms. These data fit the data on survivaland activity
far better than those of the supposed densities.
TABLE 5. Relativepopulation densities,when assumingthat only asoil-ring of 1 cmwideisinhabited
compared to the supposed densities in worms per kgsoil.
Worms per kg soil
Supposed population density
per

5

box

1
2
4
8
16
32
64

64

10

20

40

Relative populat ion density if only
a ring of 1 cm wide is inhabited
1.0
1.3
1.8
2.4

1.5
2.0
2.6
3.6
4.8

2.4
3.0
4.0
5.2
7.2
9.6

4.8
6.0
8.0
10.4
14.4
19.2

To test the assumption that the greater part of the soil in boxesdoesnot contribute
to the habitat of the worms, some boxes were provided with inner boxes of different
size to get rings in which worms could be kept. The following boxes were used in the
experiments:
A. Boxes with int. diam. of 10.3 cm. Contents: 400 g of soil.
B. Same, with inner box, ext. diam. 5.4 cm. Contents of ring: 288 g of soil.
C. Same, with inner box, ext. diam. 7.5 cm. Contents of ring: 189 g of soil.
Two, four, eight or sixteen worms (L. rubellus)per box or ring, 16in all per treatment, were used per experiment. Two experiments were made at 12°C, lasting 25 and
30days resp. These periods proved to be too short under the experimental conditions
to obtain an appreciable death rate. Differences in the rate of survival were therefore
small, those in the activity, measured as the ash content of the intestine, were greater.
Table 6 shows data on comparing boxes, irrespective of the number of worms per
box. The relative population densities in worms per kg soil available are A:B:C =
1/400:1/288:1/189= 1.0:1.4:2.1.

TABLE 6. Comparison of different boxes,irrespective of theworm number per box.A: box, contents
400 g; B: ring, contents 288g; C: ring, contents 189g.
p . ,R.

Survival
in %

A
B
C

87.5
89.1
89.8

mgash in intestine
per worm
42.0
38.7
51.4

TABLE 7. Influence of the worm number per box, inrrespective of type of box.
Worms per
pot/ring

Survival
in %

2
4
8
16

92.7
87.5
90.6
84.4

mg ash in intestine
per worm
48.2
50.3
41.6
33.3

Activity seems to be highest in the narrow rings, despite the highest density in
worms per kg soil, which may be due to the better ventilation along the smooth PVC
walls of the box.
In Table 7 data are shown comparing different numbers of worms per box, irrespective of the box type used. Evidently activity ishigher at lower densities per kg soil.
Comparing the data in Tables 6 and 7, it has to be concluded, that activity, and
most likely also rate of survival, decrease with increasingpopulation density but that,
within the limits of the experiments, this effect is highly offset by the ring form of the
boxes.
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SUMMARY

Sinceearthworms in containers aggregate, preferably along the edge of the bottom,
the amount of soil available is not a measure for population density per kg soil.
Insufficient ventilation seems to be a factor very easily limiting the activity of earthworms in the laboratory. Therefore, if suitable containers are chosen, small quantities
of soil per earthworm may allow high rates of survival and activity.
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